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COMUNICAT DE PRESĂ 

Data: 14.08.2019 

Asociația ADL- Progres, implementează  în perioada 8 aprilie 2019 – 7 septembrie 2021, proiectul 

“CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 

FAMILIE – ADELA”,  proiect finanțat de FSE prin Programul Operațional Capital Uman - POCU 

2014-2020, Axa 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

Obiectivul general al proiectului vizează “Reducerea cu cel puțin 205 persoane a  numarului de 

victime ale violenței domestice din județele Neamț și Bacău, prin dezvoltarea si furnizarea unor 

servicii sociale, juridice, psihologice și de îndrumare profesională adecvate nevoilor specifice 

identificate la grupul țintă”. 

Pentru atingerea acestor obiective, activitățile derulate prin proiect sunt următoarele 

- înființarea și operaționalizarea Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie  - “ADELA” ; 

- cursuri  de calificare -  “Lucrator social” și de specializare “Mediator social”  autorizate ANC, pentru 

cel puțin 41 de specialiști  în domeniu; 

- furnizarea de măsuri de ocupare prin îndrumarea spre cursuri de formare profesională si reinserție 

socio – profesională în vederea inseției / reinserției  pe piața muncii, în concordanță  cu nevoile 

specifice ale grupului țintă; 

- cel puțin 205 persoane adulte, victime ale violenței domestice vor primi servicii sociale integrate 

de informare, consiliere psiho-sociala, educațională, profesională și juridică, din care 20 de cazuri 

de violență vor fi reprezentate in instanță; 

- cel puțin 100 de persoane vor primi asistență medicală; 

- 30 de cupluri, părinți cu copii, din rândul victimelor violenței în familie vor primi servicii specifice in 

centrul de consiliere; 

- 30 de copii victime ale violentei domestice vor beneficia de o tabără educativă dedicată socializării, 

creșterii încrederii în sine; 

- îndrumarea a cel putin 100 de victime către adăposturi temporare specializate pentru sprijinirea 

victimelor violenței domestice; 

- îndrumarea a cel puțin 100 de personae la cursurile de formare profesională sau la evaluarea de 

competențe, 50 de personae îndrumate la job-uri disponibile pe piața muncii și 55 consiliate  pentru 

integrarea  și păstrarea locurilor de muncă deținute in prezent; 

- organizarea unei campanii de informare, conștientizare  și sensibilizare, avand ca mesaj “Fii 

informat, ai curaj, acționează!” 

- instituirea unei linii telefonice de urgență de tip TELVerde : 08004110044 

Asociaţia pentru Dezvoltare Locală «ADL –  PROGRES» - Comuna Dumbrava Roşie, 

sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 11B, Jud. Neamţ    tel/ fax: 0233 – 210678    

e-mail: office@adl-progres.ro, website: www.adl-progres.ro 
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