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COMUNICAT DE PRESA 

Finalizarea proiectului - SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea. 

Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de lider, anunță finalizarea 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.” a fost implementat în perioada 01.04.2019 – 

30.09.2021, obiectivul general al proiectului a fost reducerea fenomenului violenței 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 victime ale violentei domestice, adulți si copii si către  de agresori, dar și 

informarea și educarea opiniei publice privind prevenirea și combaterea violenței în familie prin organizarea la nivel 

local de campanii.  

Proiectul a avut o valoare totală de 1.856.342,06 lei, din care valoarea cofinanțării UE a fost de 1.577.890,77 

lei, valoarea finanțării naționale 241.291,23 lei iar contribuția beneficiarului 37.160,06 lei.  

Rezultatele finale in urma implementării  proiectului : 

 Dezvoltarea unui Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 

 Înființarea unui Centru de asistență destinat agresorilor 

 Dezvoltarea capacității personalului în furnizarea serviciilor pentru victime ale violenței domestice/agresori 

 Furnizarea de servicii sociale pentru  228 victime ale violenței domestice 

 Furnizarea de servicii sociale pentru 59 agresori 

 A fost derulate peste 20 campanii de informare și educare în comunitate 

 287 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile (victimele violenței domestice și agresorii acestora) au  

beneficiat de servicii integrate dintre care 169 de persoane au depășit situația de vulnerabilitate ca urmare a 

sprijinului primit.  

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,  continua furnizarea serviciilor integrate pentru   violenței 

domestice și agresori și după finalizarea proiectului în cadrul Complexului de servicii pentru victimele violenței 

domestice și agresori,  finanțarea fiind asigurată din bugetul local. 

 

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 

Complex de servicii pentru victimele 

violenței domestice și agresori Timișoara 

     Email: c.victimeagresori@gmail.com  

 

 

Persoana de contact: manager proiect Eszteró Emese, telefon 0722602246 

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