Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate
nevoilor specifice
Contract POCU: 465/4/4/128038
Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Comunicat de presă
Data: 30/12/2019

„VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”
Cod SMIS 128038
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, vă invită să participați
la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul – țintă în vederea realizării
activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN
SIGURANȚĂ!” - POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare.
Scopul proiectului îl constituie prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin
crearea și dezvoltarea unei REȚELE NAȚIONALE INOVATIVE INTEGRATE DE LOCUINȚE
PROTEJATE pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea
unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice. În cadrul rețelei
naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de județ + municipiul
București) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor
protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică,
continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare,
reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de
acompaniament, în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.
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Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu 31 Ianuarie 2020 la sediul
DGASPC Satu Mare, situat în localitatea Satu Mare str. Corvinilor, nr.18, Serviciul de intervenție
pentru situații de abuz , violență în familie , trafic și alte situații de urgență în domeniul asistenței
sociale, persoană de contact: Nagy Piroska Irma – responsabil servicii sociale - în cadrul proiectului
VENUS, Bonea Miheala – psiholog în cadrul proiectului VENUS.
Categorii de Grup țință la nivel de Parteneri/an :
I.

18 victime ale violenței domestice care vor beneficiar de servicii sociale prin intermediul
locuințelor protejate (6 beneficiari/an la nivel de Partener)

II. 40 de victime ale violenței domestice vor beneficia de servicii de grup de suport (min. 14
beneficiari/an Partener)
III. 100 de victime ale violenței domestice care vor primi servicii de sprijin în vederea integrării
socio-profesionale prin furnizarea de consiliere vocațională (min. 34 de beneficiari/la nivel de
Partener/an)
Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni (04.03.2019-04.04.2023).
Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la
Serviciul de intervenție pentru situații de abuz , violență în familie , trafic și alte situații de
urgență în domeniul asistenței sociale, DGASPC Satu Mare, sau pot fi descărcate de pe link-ul:
https://dgaspcsm.ro/comunicate-de-presa-.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa
de e-mail : nagypiroska1@yahoo.com sau mihaelabonea@yahoo.com sau tel. 0261- 768830 int.115,
0762-245142.
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