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ANUNT – SELECTIE GRUP TINTA 

 

DGASPC Braila , in calitate de partener al Agentiei Nationale pentru Egalitate de 

Sanse intre Femei si Barbati, implementeaza Proiectul privind combaterea 

violentei impotriva femeilor si a violentei domestice – VENUS, cu finantare prin 

Programul Operational Capital Uman (POCU)  .  

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea si dezvoltarea masurilor si 

serviciilor sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei domestice la nivel 

national prin crearea si dezvoltarea unei retele nationale inovative integrate de 

locuinte protejate, grupuri de suport si consiliere vocationala in scopul 

implementarii unui program national de protectie a victimelor violentei 

domestice si derularea unor campanii privind prevenirea si combaterea violentei 

domestice.  

Obiectivul specific al proiectului vizeaza reducerea numarului de victime ale 

violentei domestice prin crearea si dezvoltarea unei retele nationale inovative 

integrate de locuinte protejate in scopul transferului la o viata independenta a 

victimelor violentei domestice si derularea unor campanii privind prevenirea si 

combaterea violentei domestice.  
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In acest sens, DGASPC Braila anunta selectia Grupului tinta in cadrul proiectului . 

Orice persoana care are calitatea de victima a violentei domestice se poate adresa 

DGASPC Braila sau serviciului public de asistenta sociala din unitatea 

administrativ – teritoriala in care isi are domiciliul solicitand includerea in grupul 

tinta respectiv admiterea intr-o locuinta protejata sau dupa caz, furnizarea de 

servicii complementare .  

Selectia beneficiarilor are la baza principiul egalitatii de sanse si principiul non-

discriminarii si se realizeaza fara cnditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, 

restricvtii bazate pe criterii de rasa, nationalitate , etnie, limba, religie, categorie 

sociala, convingeri, dizabilitate, varsta, situatie sau responsabilitate familiala si 

alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau 

indirecta.   
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