
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capit
2014-2020 
SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea. 

COMUNICAT DE PRESA
Rezultate intermediare

 Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara î
proiectul „SEVA –Stop! Eliminăm violen
în cadrul apelului POCU/467/4/4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio
nevoilor specifice în vederea integrării socio

Proiectul „SEVA –Stop! Eliminăm violen
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 
doua tipuri de servicii sociale de tip integrat,
victime ale violentei domestice, adul
victimele cat și agresorii să locuiască în municipiul Timișoara, precum și depășirea situației
vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit p
informarea și educarea opiniei publice privind prevenirea 
organizarea la nivel local de campanii. 
vor fi că 255 de persoane care aparţin grupurilor vulnerabile (victimele violen
acestora) vor beneficia de servicii integrate dintre care minim 141 de persoane vor depă
vulnerabilitate ca urmare a sprijinului primit. 

Proiectul are o valoare totală de 
1.577.890,77 lei, valoarea finanțării naționale este de 241.291,23 lei
de 37.160,06 lei.  

Rezultatele intermediare ale proiectului

 A fost infiintat si licentiat
consiliere pentru prevenirea 
agresorilor”.  

 S-a dezvoltat capacitatea 
integrate pentru victime ale viole

 Sunt furnizate servicii integrate
combaterea violenței domestice 

 Sunt furnizate servicii integrate
de agresori;  

 Au fost derulate  campanii de informare 
sensibilizare în rândul studen
informare și sensibilizare a 
(pentru persoane cu dizabilită
persoane fără venituri),1 campanie informar
deveni agresori, 100 broșuri

țional Capital Uman 

ța și agresivitatea.  

COMUNICAT DE PRESA 
Rezultate intermediare ale  proiectului - SEVA –Stop! Eliminăm 

violența și agresivitatea. 

ția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de lider 
Stop! Eliminăm violența și agresivitatea.” (COD SMIS 127586), proiect contractat 

Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate 

în vederea integrării socio-profesionale. 

Stop! Eliminăm violența și agresivitatea.” se deruleaza
30.09.2021. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului 

ței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin dezvoltarea a 
doua tipuri de servicii sociale de tip integrat, fără cazare, furnizarea acestor servicii către 200 de 
victime ale violentei domestice, adulți si copii si către 55 de agresori, cu respectarea condiției ca atât 

și agresorii să locuiască în municipiul Timișoara, precum și depășirea situației
vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect, dar 

i educarea opiniei publice privind prevenirea și combaterea violenței î
organizarea la nivel local de campanii. Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului 

ersoane care aparţin grupurilor vulnerabile (victimele violenței domestice și agresorii 
acestora) vor beneficia de servicii integrate dintre care minim 141 de persoane vor depă
ulnerabilitate ca urmare a sprijinului primit.  

Proiectul are o valoare totală de 1.856.342,06 lei, din care valoarea cofinanțării UE 
țării naționale este de 241.291,23 lei iar contribuția beneficiarului

Rezultatele intermediare ale proiectului sunt următoarele:  

si licentiat serviciul social de tip centru de zi cu denumirea ”
consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice si Centru de asisten

 profesională a 30 de specialisti necesare furniz
pentru victime ale violenței domestice precum și pentru agresori;  

integrate în cadrul Centrului de consiliere pentru prevenirea 
ei domestice pentru 200 de victime (adulti si copii);  

servicii integrate în cadrul Centrului de asistență destinat agresorilor

campanii de informare și educare în comunitate: 5 campanii de informare și 
sensibilizare în rândul studenților, 3 concursuri organizate cu 9 premii acordate, 7 campanii 

a persoanelor cu risc crescut de a fi victime ale violen
persoane cu dizabilități, locuitori ai zonelor urbane marginalizate, persoane vârstnice, 

persoane fără venituri),1 campanie informare și sensibilizare a persoanelor cu risc crescut de a 
șuri privind prevenirea și combaterea violenței domestice 

28.04.2021 
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30.09.2021. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului 
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Centru de asistență destinat 

furnizării serviciilor 

iere pentru prevenirea și 

destinat agresorilor pentru 53 

și educare în comunitate: 5 campanii de informare și 
9 premii acordate, 7 campanii de 

lor cu risc crescut de a fi victime ale violenței domestice  
ți, locuitori ai zonelor urbane marginalizate, persoane vârstnice, 
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capit
2014-2020 
SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea. 

distribuite, 116 informări individuale 
intermediul grupului Facebook ”STOP Violen
YouTube ”STOP Violența Domestică
campanie sensibilizare comunitate 
conștientizare si sensibilizare 

 
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
Centru de consiliere pentru prevenirea 
destinat agresorilor: 
Email: c.victimeagresori@gmail.com
Telefon mobil: 0739 002221 
Adresa: str. Simion Barnutiu, nr. 11A;11B
Persoana de contact: manager proiect

 

 

țional Capital Uman 

ța și agresivitatea.  

distribuite, 116 informări individuale ale specialiștilor realizate, Campanii online prin 
Facebook ”STOP Violența Domestică” (cu 284 membri) 

ța Domestică, 2 workshop-uri realizate cu 46 de participan
campanie sensibilizare comunitate prin spotul de radio cu 150 difuzări, 3 campanii de 

știentizare si sensibilizare în comunitate. 

: 
ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 

Telefon: 0356.416050; Fax: 0356.416049 
Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice si Centru 

c.victimeagresori@gmail.com 

11A;11B, Timișoara 
proiect Esztero Emese. 

Campanii online prin 
 și prin canalul 

uri realizate cu 46 de participanți, 1 
150 difuzări, 3 campanii de 

Centru de asistență 


