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Sprijin si încredere în viitor pentru victimele violenței domestice prin serviciile create și 
dezvoltate în cadrul Proiectulului „VENUS – Împreună pentru o viață de calitate în 

siguranță!” 

 
Încurajăm femeile victime ale violenței domestice să se înscrie în Grupul Țintă al Proiectului prin 
intermediul celor 42 de parteneri locali - 42 Instituții ale administrației publice locale – CJ - 
DGASPC / CL-DAS (Consilii Județene, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului și Consiliile Locale, prin Serviciile Publice de Asistență Socială). 

 

În cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață de calitate în siguranță!” va fi creată și 
dezvoltată Rețeaua națională inovativă integrată de 42 locuințe protejate pentru victimele 
violenței domestice (câte o locuință protejată în fiecare județ), în scopul de a asigura transferul 
la o viață independentă și reintegrarea socio-profesională a victimelor violenței domestice.  

Locuințele protejate dezvoltate prin intermediul Proiectului VENUS vor fi inaugurate în 
primăvara anului 2020. 

 
Totodată se vor crea și dezvolta 82 de servicii complementare pentru victimele violenței 
domestice, respectiv 42 de Grupuri de suport care vor furniza programe specifice de asistență 
psihologică și de dezvoltare personală și 42 de cabinete de consiliere vocațională care vor asigura  
servicii de consiliere vocațională, orientare profesională și acompaniere pentru identificarea unui 
nou loc de munca în vederea depășirii situațiilor de criză legate de VD și a reintegrării profesionale. 
 
Locuința protejată asigurară nevoile sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor 
de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele 
violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, 
în funcție de complexitatea cazului. 
 

Serviciile sociale furnizate în cadrul Locuinței Protejate acoperă o paletă largă de intervenții, în 
funcție de nevoile victimei: 
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a. consiliere psihologică 
b. consiliere juridică 
c. asistență socială 
d. consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și 
reintegrare socială, 
d. asistență medicală, în funcție de situația beneficiarului la înregistrarea în centru 

 
Fiecare victimă a violenței domestice va beneficia în cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru 
o viață de calitate în siguranță!”  de cel puțin 2 tipuri de servicii în scopul abordării integrate.  

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului este format din victime ale violenței domestice, personal al 
autorităților publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile și 
specialiștilor în domeniul violenței domestice. Pentru a asigura un acces cât mai adecvat candidaților, în 
vederea atingerii cerințelor proiectului, se va realiza o distribuție  la nivel național a GT, aceștia vor 
proveni din cele 8 regiuni ale țării (41 de județe și București). 
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Victimele violenței domestice care doresc să beneficieze de serviciile sociale dezvoltate în 
cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață de calitate în siguranță!”, în vederea 
transferului la o viață independentă și pentru depășirea situației de vulnerabilitate, prin 
includerea în Grupul Țintă se pot adresa celor 42 de parteneri de la nivelul fiecărui județ și la 
nivelul Municipiului București.  
 
Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt 
întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de 
vulnerabilitate. 
  
I. Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele: 
 
a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică  ale căror efecte nu au fost 
eliminate; 
b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau 
ordin de protecție;  
c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență 
socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de 
acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;   
d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal  și/sau certificat medical care 
să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte 
documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;  
e) victima face dovada  înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de  către instanțele 
judecătorești a unei  hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui  certificat de divorț. 

 
II. Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele: 
 
a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau 
acestea sunt insuficiente; 
b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ; 
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c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare 
și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale  și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a 
rudelor/prietenilor.  
d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,   
e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului; 
f) nu deține un certificat de  calificare profesională pentru o anumită ocupație; 
g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri 
NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale; 
h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 
4 clase; 
i) este o persoană cu dizabilități. 
 
 

 


