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Servicii pentru victimele violenței domestice și agresori prin proiectul 
SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea. 

 Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara va furniza servicii sociale pentru 
victimele violenței domestice și pentru agresori începând cu luna octombrie 2019. Serviciile vor fi 
furnizate ca urmare a implementării proiectului „SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea.” 
(COD SMIS 127586), proiect contractat în cadrul apelului POCU/467/4/4 Reducerea numărului de 
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-
profesionale. 

Proiectul „SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea.” se derulează în perioada 
01.04.2019 – 30.09.2021. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului 
violenței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin dezvoltarea a 
două tipuri de servicii sociale de tip integrat, fără cazare, furnizarea acestor servicii către 200 de 
victime ale violentei domestice, adulți și copii și către 55 de agresori, dar și informarea și educarea 
opiniei publice privind prevenirea și combaterea violentei în familie.  

Proiectul are o valoare totală de 1.856.342,06 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 
1.577.890,77 lei, valoarea finanțării naționale este de 241.291,23 lei iar contribuția beneficiarului este 
de 37.160,06 lei.  

În primele 6 luni de implementare a proiectului (august – septembrie 2019) au fost dotate cu 
echipamente (mobilier și echipamente IT) două spații ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara și a fost recrutat personal de specialitate, în scopul acordării de servicii sociale, la cele mai 
înalte standarde de calitate.  

Începând cu luna octombrie 2019, victimele violenței domestice, fie ei adulți sau copii, vor 
beneficia de servicii de consiliere socială și de asistență juridică, servicii de consiliere psihologica și 
de psihoterapie destinate adulților și copiilor, servicii de integrare pe piața muncii, inclusiv acordarea 
unor subvenții pentru a urma cursuri de calificare, sprijin în decontarea unor cheltuieli necesare 
depășirii situației de dificultate (cheltuieli notariale, cheltuieli necesare pentru obținerea certificatelor 
medico-legale, cheltuieli cu asistenta medicala). Toate acestea vor fi acordate în cadrul Centrului de 
consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, str. Simion Bărnuțiu, nr. 11A.   

Luna octombrie 2019 va marca și debutul unui nou tip de servicii sociale acordate în orașul 
nostru și anume cele destinate agresorilor din cazurile de violență domestică. Aceștia vor participa la 
activități de consiliere socială și psihologică, vor fi sprijiniți să depășească situațiile de dependență (de 
substanțe) în care se pot găsi, vor participa la diverse activități în comunitate și la cursuri de calificare 
profesională. Activitățile destinate agresorilor se vor desfășura în cadrul Centrului de asistență destinat 
agresorilor, situat pe str. Simion Bărnuțiu, nr. 11, sc. B.   
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Date de contact ale beneficiarului: 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 
Website: socialtm.ro 
Email: dastimisoara@gamil.com 
Telefon: 0356.416050; Fax: 0356.416049 
Adresa: str. Ioan Plavoșin, nr. 21, Timișoara 
Persoana de contact pentru servicii sociale: Ana-Maria Lupei – coordonator centre, e-mail 
c.victimeagresori@gmail.com, telefon 0739.002221  

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020  

 

 


