14.05.2021
Rezultate intermediare proiect
„Violența domestica nu are scuze” (cod SMIS 127390)
Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț, în calitate de leader
derulează în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Neamţ, proiectul „Violența domestica nu are scuze”, 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.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calitatii vieții si depășirea
situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice si agresorii acestora
din judetul Neamț.
Rezultatele realizate în perioada 02.05.2019 – 14.05.2021:
- sunt furnizate servicii integrate în cadrul Centrului de consiliere pentru prevenirea
și combaterea violenței Domestice, precum și în Centrul de asistență destinat
agresorilor, centre licențiate și înființate în cadrul proiectului;
- au fost recrutați un număr de 135 de beneficiari din mediul rural și urban;
- au fost acordate servicii integrate de asistență și consiliere, precum: servicii de
informare si consiliere vocațională, mediere familială, asistență socială, servicii de
asistență juridică, activități de dezvoltare personală și consiliere psihologică;
- au fost selectati un numar de 22 de participanți la programul de formare destinat
personalului autoritatilor/agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale
si de ocupare grupurilor vulnerabile si ai personalului organizatiilor societatii civile
si ONG-urilor de la nivelul jud. Neamt;
- a fost înființată o retea de parteneri (SAFE HOME) pentru combaterea si prevenirea
violentei domestice, de sustinere a victimelor violentei domestice, formată din 23
de membri
- au fost derulate un nr de 8 ateliere de lucru, în comunele asociate din cadrul rețelei
SAFE HOME
- au fost derulate campanii de promovare în comunitățile arondate orașului Târgu
Neamț, precum și municipiului Piatra Neamț, au fost informate SPAS-urile din cadrul
UAT-urilor, a fost realizată și actualizată pagină de facebook dedicata proiectului
https://www.facebook.com/Violenta_domestica_nu_are_scuze
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Manager proiect: Arsene Maria
Persoană contact: Ioan Marinică - Expert
Sediul: Tg. Neamț, str. Ștefan cel Mare,
nr. 62, Telefon: 0233790245; 0787591105
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