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Campani
Activitatea 6.1 Derularea de campanii de informare 

 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de 

proiectului ”SEVA – Stop! Eliminăm violen
responsabilă cu organizarea de campanii la nivel local cu rol de a creste gradul de 
conștientizare cu privire la fenomenul violenței domestice
profesioniștilor din diferite medii, inclusiv profesioniștii care activează în servicii sociale, care 
prin natura activității profesionale intra în contact cu victime ale violenț
agresori. În cadrul acestei campanii sunt 
workshop-uri cu specialiștii fiind promovate masuri de prevenire ș
violenței domestice, cuprinse în noi
Convenției de la Istanbul. 

În luna decembrie a avut loc o ac
responsabili cu activitatea de campanii la nivelul celor cinci sec
Timișoara. Peste 40 de agenți de poliție care intervin în situații de violență dome
participat la o campanie de informare. 

sunt sesizați numai în cazul unor forme agravate, cu violență fizică, unde se solicită emiterea 
ordinului de protecție provizoriu, iar celelalte forme de violență
sesizate. S-a vorbit despre prevederile legisla
ordinului de protecție provizoriu și a ordinului de protecție și responsabilități ale membrilor 
echipei mobile în acest proces.  
siguranță care va fi discutat cu victimele violenței domestice,
cazul agresorilor care sunt în stare de ebrietate sau sunt foarte recalcitran
de schimburi de experiență cu alți specialiști pentru a îmbunătăți intervențiile de urgență,
continuarea intervenției și după primul contact,
a discutat și despre rețeaua de servicii disponibile pentru victim
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ța și agresivitatea.  

 
ampanii destinate profesioniștilor  

6.1 Derularea de campanii de informare și educare
 

ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de 
Stop! Eliminăm violența și agresivitatea” cod SMIS 127586, este 

responsabilă cu organizarea de campanii la nivel local cu rol de a creste gradul de 
știentizare cu privire la fenomenul violenței domestice. Una dintre campanii se adresează 

știlor din diferite medii, inclusiv profesioniștii care activează în servicii sociale, care 
ții profesionale intra în contact cu victime ale violenței domestice sau 

agresori. În cadrul acestei campanii sunt prevăzute atât informări individuale, cât 
știi fiind promovate masuri de prevenire și protecție a victimelor 

ței domestice, cuprinse în noile actele normative care asigură implementarea 

În luna decembrie a avut loc o acțiune de amploare desfășurată de experții 
responsabili cu activitatea de campanii la nivelul celor cinci secții de poliție ale municipiului 

șoara. Peste 40 de agenți de poliție care intervin în situații de violență dome
participat la o campanie de informare.  

În luna ianuarie a fost organizat 
workshop cu specialiștii, membri ai echip
care intervine de urgență în situații de violență 
domestică sesizate la nivelul municipiului 
Timișoara, conform prevederilor Legii nr. 
217/2003 cu modificările și completările 
ulterioare. La acest workshop au participat
specialiști, dintre care 16 au specializarea 
asistent social, 4 psiholog și 1 psihopedagog.
discutat despre modalitățile de sesiza
echipei mobile, despre diversele 
violență domestică și faptul că adesea specialiștii 

ți numai în cazul unor forme agravate, cu violență fizică, unde se solicită emiterea 
ție provizoriu, iar celelalte forme de violență ajung destul de rar să fie 

a vorbit despre prevederile legislației de specialitate cu privire la emiterea 
ție provizoriu și a ordinului de protecție și responsabilități ale membrilor 

echipei mobile în acest proces.  S-au mai adus în discuție: necesitatea unui
ță care va fi discutat cu victimele violenței domestice, modalități de intervenție 

cazul agresorilor care sunt în stare de ebrietate sau sunt foarte recalcitranți/agresivi
ță cu alți specialiști pentru a îmbunătăți intervențiile de urgență,

i după primul contact, în special cu victimele violenței domestice
țeaua de servicii disponibile pentru victimele violenței domestice la 
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ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de beneficiar al 
ța și agresivitatea” cod SMIS 127586, este 

responsabilă cu organizarea de campanii la nivel local cu rol de a creste gradul de 
panii se adresează 

știlor din diferite medii, inclusiv profesioniștii care activează în servicii sociale, care 
ei domestice sau 

atât informări individuale, cât și 3 
ție a victimelor 
implementarea 

țiune de amploare desfășurată de experții 
ții de poliție ale municipiului 

șoara. Peste 40 de agenți de poliție care intervin în situații de violență domestică au 

În luna ianuarie a fost organizat și un prim 
echipei mobile 

ță în situații de violență 
domestică sesizate la nivelul municipiului 

m prevederilor Legii nr. 
și completările 

La acest workshop au participat 21 
au specializarea 

și 1 psihopedagog. S-a 
de sesizare ale 

hipei mobile, despre diversele formele de 
ță domestică și faptul că adesea specialiștii 

ți numai în cazul unor forme agravate, cu violență fizică, unde se solicită emiterea 
ajung destul de rar să fie 

ției de specialitate cu privire la emiterea 
ție provizoriu și a ordinului de protecție și responsabilități ale membrilor 

ție: necesitatea unui plan de 
ți de intervenție în 

ți/agresivi, nevoia 
ță cu alți specialiști pentru a îmbunătăți intervențiile de urgență, 

ței domestice. S-
ței domestice la 
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nivelul municipiului Timișoara, în prezent fiind acreditați doi furnizori de servicii, respectiv 
DAS Timișoara cu Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 
și Federația Caritas a Diecezei Timișoara
pentru victimele violenței domestice. La nivel județean, DGASPC Timiș implementează un 
proiect finanțat prin POCU prin intermediul căruia vor fi înființate șase locuințe protejate 
pentru victime ale violenței domestice din jude

S-au adus în discuție posibile cauze ale violenței domestice fiind menționate modele familiale 
disfuncționale, o toleranță a societății pentru violența împotriva femeii și perceperea 
bărbatului ca îndreptățit să controleze c
alcool și alte substanțe, stres. Ca și consecință au fost amintite efectele negative asupra 
stării psihice ale femeilor și copiilor putându
mintală, o cultură care are toleran
sesizate, iar în cazul în care sunt sesizate uneori victimele neprimind sprijinul de care au 
nevoie de la unele instituții (cum ar fi poliția)
viitoare.          

Acțiunile de informare destinate diverșilor profesioniști vor continua și în lunile următoare
prin intermediul unor informări individuale, fie prin workshop

În cazul în care doriți mai multe informații cu privire la violen
contactați echipa responsabilă cu campaniile: Corina Eva, expert campanii, telefon 
0724737149 sau Angela Ciupa
0753095437.  
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ța și agresivitatea.  

șoara, în prezent fiind acreditați doi furnizori de servicii, respectiv 
șoara cu Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 
ția Caritas a Diecezei Timișoara cu un serviciu rezidențial (adăpost de urgență) 

ței domestice. La nivel județean, DGASPC Timiș implementează un 
țat prin POCU prin intermediul căruia vor fi înființate șase locuințe protejate 

i domestice din județul Timiș.  

ție posibile cauze ale violenței domestice fiind menționate modele familiale 
ționale, o toleranță a societății pentru violența împotriva femeii și perceperea 

țit să controleze ceea ce se întâmplă în interiorul familiei, consum de 
și alte substanțe, stres. Ca și consecință au fost amintite efectele negative asupra 

și copiilor putându-se ajunge la probleme de sănătate 
care are toleranță ridicată pentru actele de violență acestea nefiind 

sesizate, iar în cazul în care sunt sesizate uneori victimele neprimind sprijinul de care au 
ții (cum ar fi poliția), perpetuarea ciclului violenței la generați

țiunile de informare destinate diverșilor profesioniști vor continua și în lunile următoare
prin intermediul unor informări individuale, fie prin workshop-uri.  

ți mai multe informații cu privire la violența domestică, vă invităm să 
ți echipa responsabilă cu campaniile: Corina Eva, expert campanii, telefon 

sau Angela Ciupa-Rad, expert subvenții, monitorizare și voluntariat, telefon 
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șoara, în prezent fiind acreditați doi furnizori de servicii, respectiv 
șoara cu Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 

țial (adăpost de urgență) 
ței domestice. La nivel județean, DGASPC Timiș implementează un 

țat prin POCU prin intermediul căruia vor fi înființate șase locuințe protejate 

ție posibile cauze ale violenței domestice fiind menționate modele familiale 
ționale, o toleranță a societății pentru violența împotriva femeii și perceperea 

eea ce se întâmplă în interiorul familiei, consum de 
și alte substanțe, stres. Ca și consecință au fost amintite efectele negative asupra 

se ajunge la probleme de sănătate fizică și 
ță ridicată pentru actele de violență acestea nefiind 

sesizate, iar în cazul în care sunt sesizate uneori victimele neprimind sprijinul de care au 
ței la generațiile 

țiunile de informare destinate diverșilor profesioniști vor continua și în lunile următoare, fie 

a domestică, vă invităm să 
ți echipa responsabilă cu campaniile: Corina Eva, expert campanii, telefon 

ții, monitorizare și voluntariat, telefon 


