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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

COMUNICAT DE PRESĂ

In perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Vâlcea derulează Campania ..16 Zile de Activism împotriva Violenţei 

asupra Femeilor”.

Evenimentul are ca scop conştientizarea populaţiei privind violenţa asupra femeilor 

prin încurajarea cetăţenilor să ia măsuri active în percepţia violenţei în familie - iară a se 

supune riscului.

In cadrul campaniei se vor organiza acţiuni de informare şi prevenire a fenomenului 

violenţei în familie, care se vor concretiza în mediatizare Online, prin distribuirea materialelor 

informative, având în vedere contextul pandemiei.

Grupul ţintă căruia ne vom adresa va fi constituit din membrii ai unor entităţi civile. în 

vederea implicării active şi schimbarea mentalităţii, privind violenţa în familie.

DIRECT OR EXECU

DR. NICOLAE BAD



CAMPANIA CELOR 16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA 

FEMEILOR 25.11.2020 - 10.12.2020

1. OBIECTIVUL CAMPANIEI
Sensibilizarea societăţii civile în vederea stopării violenţei domestice şi informarea acesteia

cu privire la efectele negative ale violenţei asupra femeii şi asupra dezvoltării copiilor.

2. SCOPUL CAMPANIEI

Conştientizarea populaţiei privind violenţa asupra femeilor/copiilor şi încurajarea

cetăţenilor să ia măsuri active în ceea ce priveşte stoparea violenţei în familie - fără a se
supune riscului.

3. CRUPUL ŢINTĂ

» Asociaţii nonguvernamentale;

• Saloane de îngrijire şi înfrumuseţare;

• C etăţenii interesaţi de tema violenţei domestice.

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

• Distribuirea Ghidului practic pentru victimele violenţei în familie;

• Mediatizare online. prin distribuirea materialelor informative, având în vedere 

contextul pandemiei.

5. REZULTATE AŞTEPTATE:

• Creşterea gradului de conştientizare a fenomenului: violenţa domestică nu mai este un 

subiect tabu. Oamenii au curajul să se adreseze subiectului şi să vorbească despre el în 

vecinătatea lor. Ei ştiu care sunt serviciile de asistenţă disponibile şi cum să Ic 

contacteze.

• Creşterea solidarităţii faţă de victimele violenţei domestice: Vecinii oferă sprijin si 

manifestă solidaritate.



AGENDA DE LUCRU PE PERIOADA DERULĂRII CAMPANIEI

în perioada 25.11.2020 - 10.12.2020 sub egida campaniei „16 ZILE f)L AC i iVISM 

ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA FEMEILOR” specialiştii D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

implicaţi direct în lucrul cu victimele violenţei în familie vor organiza activităţi care se vor 

desiăşura după următorul program:

1. 25.11.2020 - COMUNICAT DE PRESĂ

2. Mediatizare Online, prin distribuirea materialelor informative, având în vedere 

contextul pandemiei, către:

• Asocaiţa “Centrul penru Familie”;

• Asociaţia - Liga femeilor creştin ortodoxe Vâlcea;

• Asociaţia Mămici din Vâlcea.

3. Distribuirea Ghidului practic pentru victimele violenţei în familie şi oferirea de 

informaţii suplimentare cetăţenilor interesaţi pe tema violenţei domestice cu sprijinul 

saloanelor de îngrijire şi înfrumuseţare.

4. 27 noiembrie 2020 - Participarea specialiştii D.G.A.S.P.C. Vâlcea implicaţi direct în 

lucrul cu victimele violenţei în familie la reuniunea Grupului Tehnic de Lucru privind 

Egalitate, Drepturi şi Valori, organizat de Ministerul Fondurilor Europene în 

colaborare cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;

5. 7 decembrie 2020 - Participarea specialiştii D.G.A.S.P.C. Vâlcea implicaţi direct în 

lucrul cu victimele violenţei în familie la Seminarul Online “Violenţa domestică în 

contextul pandemiei COV1D -  19: consecinţe, perspective, soluţii”, organizat de 

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

ÎNTOCMIT.


