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25 Noiembrie 

„Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor” 

 

Ziua de 25 noiembrie a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite ca fiind 

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. (Rezoluția Adunării 

Generale a ONU 54/134). Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Asupra 

Femeilor este marcată în toată lumea prin manifestații și acte de condamnare a diverselor 

forme de violență îndreptate asupra femeilor. 

Violența asupra femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor 

omului din lume. Are loc acasă, pe stradă, la scoală, la locul de muncă. În măsura mai 

mare sau mai mică, se petrece în toate țările din lume, indiferent de etnie, rasă, vârstă, 

mediul de proveniență, venit sau nivelul de educație. 

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna este 

partener în cadrul proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 

POCU 465/4/4/128038, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, al cărui solicitant este Agenția Națională pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). 

Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general 

îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și 
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combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 

integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională. 

În cadrul proiectului, DGASPC Covasna a înființat serviciului social „Locuință protejată 

pentru victime ale violenței domestice Sfântu Gheorghe” și două servicii 

complementare Cabinet de consiliere vocațională și Grup suport. Aceste servicii se 

adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care au calitatea de victimă a violenței 

domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, 

sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane 

raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea 

violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Locuința protejată oferă servicii pe durată determinată de timp, de până la 1 an,  timp în 

care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, vouchere de hrană, 

consiliere psihologică (Grup suport), orientare vocaţională (Cabinet de consiliere 

vocațională), reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă.  

 

Victimele violenței domestice care au nevoie de ajutor sau sunt interesați de serviciile 

oferite pot contacta specialiști la sediul DGASPC Covasna sau la adresa de e-mail: 

monitorizare@protectiasociala.ro sau la numerele de telefon: 0722327158; 0267-314660, 

int. 136/137/138. 

 


