DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Programul de finanţare RO20 „Violenţa
domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“
PROIECTUL: Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din
județul Olt
FINANŢATORI: Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și bugetul de stat
Operator de program: Ministerul Justiției
Promotor de Proiect – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
VALOARE PROIECT: 1.261.058,90 RON
Principalele categorii de costuri: Lucrări reparaţii, Achiziţie echipamente (mobilier,
electrocasnice, echipament IT, autovehicul, altele), Cheltuieli de personal, Cheltuieli materiale
(consumabile birou, materiale de curăţenie, utilităţi/servicii etc.), Hrană, Seminar formare personal/
schimb experienţă, Publicitate, Audit.
PERIOADA DE DERULARE: 28 aprilie 2015 – 30 aprilie 2017
SCOPUL PROIECTULUI:
victimele violenței în familie.

înființarea unui centru de primire în regim de urgență pentru

OBIECTIVE:
Obiectiv general: reducerea violenţei domestice și a celei bazate pe deosebirea de sex.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea sistemului de servicii pentru victimele violenței în familie și asigurarea accesului
victimelor la servicii de găzduire, suport şi consiliere, prin înfiinţarea unui centru de primire în
regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie;
2. Creşterea gradului de informare a victimelor violenţei în familie şi membrilor familiilor acestora,
cu privire la legislaţia în domeniu, drepturile pe care le au, serviciile care pot fi accesate;
3. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi însuşirea de atitudini non-tolerante faţă de violenţa în
familie de către profesioniştii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
4. Promovarea principiilor şi valorilor non-violenţei, egalităţii de gen şi de şanse, informarea şi
responsabilizarea comunităţii şi sensibilizarea opiniei publice.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupul ţintă principal al proiectului a fost reprezentat de persoanele victime ale violenţei în
familie din judeţul Olt, în special grupuri vulnerabile cum sunt femeile, mamele cu copii, bătrânii
(inclusiv persoane de etnie roma).
Având în vedere însă nevoile identificate la nivel judeţean, a fost definit şi un grup ţintă secundar
alcătuit din:
- membrii familiilor confruntate cu violenţa domestică şi/sau aflate în risc
- profesioniştii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Beneficiari finali: pe perioada implementării proiectului au fost furnizate servicii sociale
specializate pentru 29 victime ale violenței în familie, dintre care 9 mame și 15 copii, o persoană
vârstnică și 4 femei care nu au necesitat decât servicii de consiliere. De asemenea, au fost furnizate
servicii sociale specializate pentru 12 membri ai familiilor victime ale violenței în familie.
În ceea ce privește profesioniștii cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței în familie
a fost desfășurată o sesiune de formare inițială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în
familie la care au participat 13 persoane - personalul de specialitate recrutat să lucreze în centrul de
primire, 6 formatori interni (care au asigurat ulterior instruirea altor profesionişti), managerul de
proiect, asistentul de proiect, Șeful centrului de primire și Directorul Adjunct al DGASPC.
Totodată, au fost derulate 6 sesiuni de instruire, de către cei 6 formatori din cadrul DGASPC OLT

formați prin proiect, la care au participat 130 persoane cu atribuții în domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie din jud. Olt - (secţii de poliţie, primării, şcoli, spitale, biserică).
ACTIVITĂŢILE derulate pentru implementarea proiectului au constat în:
- Managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectului;
- Publicitate, informare, promovare şi mediatizare;
- Achiziţia şi efectuarea lucrărilor de reparaţii şi amenajare a spaţiului necesar pentru funcţionarea
centrul de primire în regim de urgenţă;
- Achiziţia echipamentelor şi consumabilelor;
- Recrutarea personalului pentru centrul de primire;
- Formarea şi instruirea personalului intern;
- Funcţionarea centrului de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie;
- Informarea şi instruirea profesioniştilor din alte instituţii şi a factorilor de decizie de la nivel
local.
REZULTATE
A fost înființat centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie
Înființarea centrului a fost realizată într-un spațiu de aproximativ 170 mp, aflat în proprietatea
Consiliului Județean Olt și în administrarea DGASPC Olt. Au fost executate lucrări de
reparații/renovare (construcții și instalații) și compartimentări. Centrul are o capacitate de 9 locuri
și include 3 dormitoare, camera de zi, bucătărie, baie compartimentată, birou consiliere și birou
pentru personal.
Amenajarea exterioară a centrului a constat în reamenajarea gardului care împrejmuiește centrul,
amenajarea unui loc de joacă pentru copii precum și repararea și amenajarea căii de acces în centru.
Spațiul situat în curtea interioară a centrului, a fost dotat cu tobogan, leagăn, căsuță de joacă.
Totodată, au fost amenajate alei pietonale cu băncuțe.
Ca urmare a activităților specifice de achiziții publice centrul a fost dotat cu mobilier adecvat,
aparatură electrică și electrocasnică, echipament IT și de birotică, veselă și obiecte de uz casnic,
publicații de specialitate și licențe de testare psihologică, centrală termică proprie, , fiind asigurate,
de asemenea, rechizitele și consumabilele necesare desfășurării activității pe perioada de
implementare a proiectului.
Pentru a asigura un climat securizat victimelor violenței domestice și pentru a elimina posibilitatea
accesului agresorilor care identifică centrul la victime și compromiterea furnizării serviciilor
specializate, centrul a fost dotat cu un sistem de securitate și supraveghere.
Centrul a fost dotat, de asemenea, cu un autoturism, astfel încât intervenția personalului de
specialitate să poată fi făcută prompt, în regim de urgență, în toate cazurile de violență în familie din
județul Olt.
A fost recrutat personalul necesar pentru funcționarea Centrului
Ca urmare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statul de
funcții al centrului și prin recrutare din rândul personalului propriu au fot ocupate posturile de
asistent social, psiholog, consilier juridic și doi paznici.
Centrul funcționează în cadrul unui Complex de servicii, având astfel la dispoziție și personal de
îngrijire a sănătății, administrativ, auxiliar, etc.
A fost organizată o sesiune de formare iniţială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în
familie
La această sesiune au participat 13 persoane - personalul de specialitate recrutat să lucreze în centrul
de primire, 6 formatori interni (care au asigurat ulterior instruirea altor profesionişti), managerul de
proiect, asistentul de proiect, Șeful centrului de primire și Directorul Adjunct al DGASPC.
A fost organizat un schimb de experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie
Schimbul de experienţă a fost realizat în colaborare cu un centru similar din cadrul DGASPC Cluj,
situat în orașul Câmpia Turzii. Vizita a durat 5 zile, iar participanţi au fost cele 3 persoane recrutate
pentru deservirea centrului (psiholog, asistent social, consilier juridic), un membru al echipei de
management (asistent proiect) și Șeful centrului de primire.

Acordarea serviciilor de găzduire, asistenţă, consiliere psihologică şi juridică pentru victimele
violenţei în familie
Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt a obținut
licența de funcționare prevăzută de legislația în vigoare privind acreditarea serviciilor sociale, fiind
funcțional de la data de 01.07.2016.
În perioada de implementare a proiectului au fost furnizate servicii sociale specializate pentru 29
victime ale violenței în familie, dintre care 9 mame și 15 copii, o persoană vârstnică și 4 femei care
nu au necesitat decât servicii de consiliere.
Acordarea serviciilor de consiliere și informare pentru membrii familiilor victimelor violenţei în
familie
Au fost furnizate servicii sociale specializate pentru 12 membri ai familiilor victime ale violenței în
familie.
Publicitate, informare, promovare şi mediatizare
A fost creat conceptul publicitar al campaniei non-violență și materialele promoționale: pliante –
4000, afişe – 500, bannere – 3, pixuri – 2000, tricouri – 500, şepci – 500, mape – 500, bloc notes –
500.
A fost organizată o caravană a non-violenței care a parcurs 60 de localități cu risc crescut al
fenomenului violenței domestice din județul Olt, sloganul campaniei fiind “Eradicarea violenței o
prioritate pentru fiecare dintre noi”. În cadrul caravanei a fost difuzat un spot audio, au fost difuzate
materiale promoționale și informate 2580 de persoane, a fost promovată non-violența dar și centrul
pentru victimele violenței în familie nou creat.
A fost difuzat spotul publicitar pe postul de televiziune local OLT TV în perioada iunie – noiembrie
2016, zilnic, în prime-time (20:00 – 20:10).
Cu ocazia zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a fost desfășurată o
acțiune în mun. Slatina de popularizare a fenomenului și a centrului de primire nou creat.
A fost creat site-ul propriu al proiectului unde au fost publicate principalele informații despre
programul de finanțare și proiect.
Sesiuni de training pentru profesioniştii cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei în familie
Au fost derulate 6 sesiuni de instruire, de către cei 6 formatori din cadrul DGASPC OLT formați
prin proiect, la care au participat 130 persoane cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii
violenței în familie din jud. Olt - (secţii de poliţie, primării, şcoli, spitale, biserică).
Seminar de diseminare pentru factorii de decizie din judeţ
A fost desfășurat seminarul de diseminare în data de 28.04.2017 la care au participat 112 persoane
de la instituții cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie din jud. Olt. Au
fost invitate toate instituțiile din jud. Olt cu atribuții în domeniu și 60 de Primării din județ (52
localități care nu au fost parcurse de caravana non violență, 6 orașe și 2 municipii); de asemenea, au
participat specialiști din cadrul DGASPC OLT cu implicare directă în acțiunile de prevenire și
protecție privind violența în familie.
IMPACT:
Proiectul a fost implementat cu succes, obiectivele specifice au fost îndeplinite și toți indicatorii
prevăzuți în proiect au fost realizați, iar în unele situații depășiți.
Centrul asigură servicii sociale specializate victimelor violenței în familie din județul Olt, fiind
singurul de acest fel din județ, cu adresabilitate ridicată așa cum se poate observa din numărul
relativ mare de victime care au beneficiat de măsură de protecție în cadrul Centrului pe perioada
implementării proiectului. Apreciem că înființarea Centrului, precum și activitățile de formare,
informare, promovare, publicitate și mediatizare desfășurate în cadrul proiectului vor conduce la
diminuarea fenomenului violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de sex.

