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„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”   

25 noiembrie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva 

Femeilor   

Începând cu anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit ca data de 25 Noiembrie 

să fie Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. În acest sens, autoritățile și 

comunitatea au dezvoltat și implementat o serie de politici, strategii, mecanisme etc. care să faciliteze 

informarea, conștientizarea, prevenirea și intervenția efectivă în astfel de situații.  

La nivelul județului Alba, se află în derulare proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în 

siguranță!”- POCU:465/4/4/128038, implementat ANES și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, în calitate de partener local. În cadrul acestui proiect, grupul țintă vizează 

femeile, victime ale violenței domestice, cu obiectiv general - îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și 

serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice. Totodată, se urmărește și s-a 

demarat crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de 

suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor 

violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice. 

Femeile, victime ale violenței domestice sunt încurajate și susținute în cadrul proiectului să 

identifice și să semnaleze orice formă de abuz, iar prin acțiuni/servicii specifice (găzduire în cadrul LP 

VVD Alba, Grupul de Suport și Cabinetul de Consiliere Vocațională) sunt susținute să gestioneze eficient  

diferitele forme de abuz (fizic, verbal, economic, social etc.). 

De asemenea, comunitatea locală și specialiștii din cadrul instituțiilor colaboratoare sunt informați 

cu privire la fenomenul violenței domestice cu scopul de a preveni manifestarea acestuia și de a interveni 

prompt, corespunzător și cu profesionalism în situațiile care implică/dezvoltă acest fenomen.   
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