
 
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!” 

 

 

SERVICIUL SOCIAL 

 ”LOCUINȚA PROTEJATĂ PENTRU 

VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE„ 

PROIECT ”VENUS- ÎMPREUNĂ PENTRU 

O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” 

POCU/465/4/4/128038 

 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

Direcția Generală de Asistența Socială Craiova 



 

Serviciul social ”Locuința protejată pentru 

victimele violenței domestice”, cod serviciu 

social 8790CR-VD-III, prevăzut în cadrul 

proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață 

în siguranță!”, POCU: 465/4/4/128038, este un 

centru rezidențial, fără personalitate juridică, 

destinat victimelor violenței domestice, înființat 

prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 107/2020, aflat în 

subordinea furnizorului de servicii sociale, 

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, 

acreditat  de către Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale cu Certificatul de acreditare 

seria. AF, nr. 007452. 

❖  
Serviciul social ”Locuința protejată pentru 

victimele violenței domestice” funcţionează într-

un imobil situat în municipiul Craiova, adresa 

locației fiind secretă pentru publicul larg.  

 

❖  

Scopul serviciului social “Locuința protejată 

pentru victimele violenței domestice” este de a 

oferi pe perioadă lungă de timp victimelor 

violenței domestice cazare, supraveghere, 

îngrijire, consiliere psihologică, consiliere 

juridică, orientare vocațională, reabilitare și 

reinserție socio-profesională pentru tranzitul la 

o viață independentă, în cadrul unei rețele 

naționale inovative de locuințe protejate 

destinate prevenirii și combaterii violenței 

domestice. 

❖  

 Locuinţa protejată este destinată cu precădere 

victimelor care nu au o locuinţă proprie şi care 

au nevoie să-şi continue procesul de pregătire şi 

adaptare la viaţă independentă, eventual 

începută într-un centru de recuperare, precum şi 



reinserţia socio-profesională până la 

identificarea unei soluţii de locuire. 

 Calitatea de victimă a violenței domestice se 

va face raportat la art. 5 din Legea nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (ex. soț-soție, concubină-  

concubin, mamă-fiu/fiică, soră- frate/soră, 

nepoată- unchi/mătușă, fost soț- fostă soție, etc.), 

incluzând toate formele de violență domestică 

definite în art. 4 al aceleiași legi (verbală, 

psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, 

spirituală). 

❖  

Capacitatea serviciului social este de 6 

locuri, iar găzduirea în cadrul acestuia se 

realizează pe o perioadă de 12 luni, în funcție de 

complexitatea cazului.  

❖                         

 

         Servicii sociale oferite: 

a) hrană, cazarmament, supraveghere, 

protecție și siguranță, îngrijire și curățenie; 

   b) asistență socială prin oferirea de servicii de 

consiliere socială și medicală, consiliere 

juridică, identificarea unei rețele de sprijin în 

familia lărgită, sprijin în ceea ce privește 

învățarea și asumarea deprinderilor de viață 

independentă,  pregătirea și facilitarea 

transferului victimei violenței domestice la o 

viață independentă; 

   c) programe specifice de asistenţă psihologică 

şi de dezvoltare personală; 

   d) consiliere vocaţională şi orientare 

profesională (continuarea/reintegrarea în 

sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri de 

ocupare, consiliere, formare, orientare 

vocațională inserție/reinserţie socio -

profesională, acompaniere socio-profesională, 

măsuri de acompaniament). 


