
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 
2014-2020

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând 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 VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ!’

AMJNŢ B l  SIUECPE A  GRUPULUI ŢINTĂ 
âplCTţi Â0DÏÉ pgffiiibrms85O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ FĂRĂ 

VIOLENŢĂ BOM im GiSs
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani vă invită să participaţi la procesul de selecţie a persoanelor care vor face parte 

din grupul -ţintă în vederea realizării activităţilor prevăzute în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, „VENUS -  ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ!” - POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Obiectivai t e s t a i

-Reducerea numărului de victime ale violentei 
domestice prin crearea şi dezvoltarea unei 
reţele naţionale inovative integrate de 42 
locuinţe protejate (RNLPVD) în scopul 
transferului la o viaţă independentă al 

victimelor violenţei domestice şi derularea 
unor campanii privind prevenirea şi

- calitatea de victimă a violenţei domestice 
în formele prevăzute de lege şi în legătură

C U  tn a t a  t ip n r i lf l  d a  r r i flţH 

a n rin la / p r t a n f l r l a ^  4 a  m rlA n ÎA /n -fin th a tA

pe care victima le are ca celelalte persoane 
raportat la prevederile ari. 5 din Legea 

nr.217/2003 privind prevenirea şi
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soră -  frate/soră, nepoată -unchi/mătuşă, 
fost soţ -  fosta soţie, noră/socrii, etc.); 

-disponibilitatea de a participa la
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- cazare temporară gratuită (pe o durată de câte 6 luni
până la lan);

- susţinerea tuturor cheltuielilor necesare traiului
independent în locuinţa protejată;

- servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere
juridică;

- continuarea/reintegrarea în sistemul de educaţie,
furnizarea de măsuri de ocupare;

- consiliere, formare, reinserţie/acompaniere 
socio-profesională în vederea inserţiei/reinserţiei 

socio-profesionale;
- măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu 
nevoile specifice ale victimelor violenţei domestice.

A) PENTRU BENEFICIARII care solicită INCLUDEREA ÎN LOCUINŢE PROTEJATE:
- Cererea beneficiarului privind admiterea într-o locuinţă protejată destinată victimelor violenţei domestice şi furnizarea de servicii complementare, semnată de beneficiar, în original;

-Actul de identitate al beneficiarului, în copie;
- Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenţei domestice;

- Cerere de înscriere în grupul ţintă al proiectului;
- Angajament de disponibilitate 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări;
- Declaraţie privind utilizarea şi prelucrarea datelor personale;

- Acord de dublă confidenţialitate;
- înscrisuri care să ateste îndeplinire condiţiilor de risc şi de vulnerabilitate;

- fişa de evaluare iniţială la admitere/reevaluare a beneficiarului;
- planul de intervenţie;

- contractul de furnizare de servidi semnat de părţi, în original;
B) PENTRU BENEFICIARII DE SERVICE COMPLEMENTARE (GRUP DE SUPORT, CABINET DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ):

-Cererea beneficiarului privind furnizarea de servicii complementare (grup de suport, cabinet de consiliere vocaţională) semnată de beneficiar, în original;
-Actul de identitate al beneficiarului, în copie;

-Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenţei domestice;
-Cerere de înscriere în grupul ţintă al proiectului;

-Angajament de disponibilitate;
-Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări;

-Declaraţie privind utilizarea şi prelucrarea datelor personale;

După etapa de admitere în Grupul Ţintă, pentru victimele violenţei în familie dosarul se <
-fişa de evaluare iniţială la admitere/reevaluare a beneficiarului;

-planul de intervenţie;
-contractul de furnizare de servicii semnat de părţi, în original;

Pentru relaţii suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: 
dgaspcbt@yahoo.com, telefon: 0231537993 (sediul central DGASPC Botoşani - str. Maxim Gorki nr 4) sau 

0231512939 (sediul Compartimentului violenţă în familie str. I.C.Brătianu nr 59).
Persoane de contact:

d-na Nacu-Manole Doina: coordonator local, d-na Radu Lăcrămioara: responsabil servicii sociale, d-na Şmit 
Carmen Elena: consilier vocaţional, d-na Merticariu Bianca: psiholog
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