Proiectul SEVA – Stop! Eliminăm violența
ța și agresivitatea.
Direcția
ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara îîn
n calitate de lider implementează
proiectul „SEVA –Stop!
Stop! Eliminăm violen
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/
socio
fesionale/ de formare profesională adecvate
nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.
socio
Proiectul „SEVA –Stop!
Stop! Eliminăm violen
violența și agresivitatea.” see va derula în perioada
01.04.2019 – 30.09.2021. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului
violenței
ței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin dezvoltarea a
doua tipuri de servicii sociale de ti
tip
p integrat, fără cazare, furnizarea acestor servicii către 200 de
victime ale violentei domestice, adul
adulți
ți si copii si către 55 de agresori, cu respectarea condiției ca atât
victimele cat și agresorii să locuiască în municipiul Timișoara, precum și depășirea
depășire situației de
vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect, dar și
informarea si educarea opiniei publice privind prevenirea si combaterea violentei in familie prin
organizarea la nivel local de campanii. Rezultatele așteptate/finale
șteptate/finale în urma implementării proiectului
vor fi că 255 de persoane
ersoane care aparţin grupurilor vulnerabile (victimele violen
violenței
ei domestice și agresorii
acestora) vor beneficia de servicii integrate dintre care minim 141 de persoane vor depăși
depă situația de
vulnerabilitate ca urmare a sprijinului primit.
Proiectul are o valoare totală de 1.856.342,06 lei, din care valoarea cofinanțării
țării UE este de
1.577.890,77 lei, valoarea finanțării
țării naționale este de 241.291,23 lei iar contribuția
ția partenerului
partener
este de
37.160,06 lei.
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