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COMUNICAT 

 

Prin Proiectul POCU “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, 

implementat de către ANES, începând cu 4 martie 2020, sunt create servicii noi și 

gratuite destinate victimelor violenței domestice din toate județele: 

- 42 de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice care necesită 

separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 

- 42 de grupuri de suport care furnizează consiliere psihologică prin intermediul 

unor programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală pentru 

victimele violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar pentru 

depășirea situației de criză în care se află; 

- 42 de cabinete de consiliere vocațională prin care beneficiarele sunt sprijinite și 

orientate, astfel încât să identifice care sunt opțiunile personale cele mai potrivite 

pentru formare profesională și identificarea unui loc de muncă. 

 Sună, transmite un e-mail ACUM la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din județul tău pentru a afla cum poți să beneficiezi, de unul sau 

mai multe dintre următoarele servicii: 

-   GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE 

- CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, programe specifice de asistență 

psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a te ajuta să depășești situația 

de criză. 

-   CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI 

INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea 

creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă. 

  Numerele de telefon și adresa DGASPC/DAS Buzău: adresă: Buzău, Str. 

Bistriței nr. 41, cod poștal 120212, tel: 0238 711 051, 0238 711 052, e-mail: 

secretariat@dgaspc-buzau.ro, site: www.dgaspc-buzau.ro  
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  De asemenea, la nivelul #ANES funcționează linia telefonică gratuită destinată 

victimelor violenței domestice 0800.500.333, disponibilă încă din anul 2005, cu 

acoperire națională 24h/24h, 7 zile/7zile. 

  Mai multe informații pe https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/ 
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