Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând 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 VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” este inițiat de către
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Galați este unul
dintre partenerii proiectului. Finanțarea acestui proiect este asigurată prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea și
dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, destinate victimelor
violenței domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III).
Proiectul are ca Obiectiv General - îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și
serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național.
Pentru atingerea acestui obiectiv, prin intermediul acestui proiect, va fi creată și dezvoltată o rețea
națională de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională pentru victimele
violenței domestice. De asemenea, prin intermediul proiectului vor fi derulate și campanii privind
prevenirea și combterea violenței în familie.
Prin intermediul DGASPC Galați, ca partener al proiectului, va fi creată o locuință
protejată, la nivelul județului Galați, precum și servicii integrate complementare de grupuri de
suport și un cabinet de consiliere vocațională, pentru victimele violenței domestice.
Prin înființarea Serviciului Social ”Locuință protejată” se vor asigura nevoile sociale ale
victimelor violenței domestice, creșterea calității vieții și incluziunea socială a acestora, astfel:
- Asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice (consiliere
psihologică, consiliere vocațională)
- Găzduire temporară (6 locuri pentru o perioadă de 12 luni, în funcție de
complexitatea cazului)
Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada implementării proiectului este
1.137.171,60 lei, din care contribuția DGASPC Galați este de 2% . Cu acest buget va fi creată și
dezvoltată locuința protejată (amenajare/reamenajare și dotare), asigurându-se și funcționarea
acesteia, în cadrul perioadei de implementare a proiectului, care este de 48 de luni,
începând cu data de 04.03.2019 (data semnării cererii de finanțare). La finalul celor 48 de luni
de implementare, DGASPC Galați va prelua Locuința Protejată și va asigura sustenabilitatea
acesteia pe o perioadă de 36 de luni.

