
Congregația
Surorilor Providenței

Proiect �nanțat prin granturi SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro

STOP
 Violenţei domestice

START
IUBIRII și RESPECTULUI

-rezultatele proiectului-

Congregaţia Surorilor Providenţei

Date de contact

Str. BRADULUI, nr. 90, 
cartier CIREȘOAIA,

loc. SLĂNIC MOLDOVA, 
jud. BACĂU

E-mail: sdpcireșoaia@yahoo.com
www.providentaciresoaia.ro

Campania
Violenţa domestică, factor important
al marginalizării și excluziunii sociale

Fii membru activ al comunității tale

Activități dedicate adulților
Pe 20 septembrie 2015, 24 ianuarie, 14 februarie 2016 au 
avut loc o serie de întâlnirii dedicate adulţilor la care au 
participat în medie 50 - 100 de persoane: membri ai 
comunităţii, invitaţii, reprezentanţi ai autorităţilor locale. 
Vorbitori invitaţi au accentuat importanţa pe care o are 
violenţa domestică asupra dezvoltării copiilor, a 
comunităţii în ansamblul ei dar și modalităţi de 
diminuare a acestui fenomen.



Activități dedicate copiilor
32 de copii au participat în perioada iulie 2015 – febru-
arie 2016 la întâlnirii socio-educative care au avut ca 
scop restabilirea unui echilibru emoţional al acestora, 
creşterea stimei de sine, combaterea replicări modelu-
lui de comportament violent în grupul de prieteni şi la 
şcoală. Copii au fost implicați în mod activ în alegerea 
tipului de joc sau exercițiu făcut. S-a asigurat o bună 
comunicare cu asistentul social și copii au simțit că 
astfel, sunt luați în seamă iar ceea ce primesc este cu 
adevărat valoros.

Activități dedicate adulților
În perioada iulie – septembrie 2015,  15 persoane au 
participat la grup suport psihosocial tema 1 „Creșterea 
capacității de autocontrol și a stimei de sine”. Fiecare 
participant a bene�ciat de 6 întâlniri a 60/90 min/ 
întâlnire. Întâlnirile sunt interactive şi cuprind activităţi 
in-door și out-door iar participanți au învățat tehnici 
de menținere a echilibrului emoțional în momente 
tensionate. În perioada octombrie – decembrie 2015 
s-au format două grupuri ce au participat la tema 2 
„reguli de igienă relațională”. În total 28 de persoane, 6 
întâlnirii pentru �ecare grup întâlniri a 60/90 min/ 
întâlnire. S-a constituit grupul resursă format din 
familii și persoane ce pot constituii un model pentru 
comunitate.

Întâlnirii de lucru cu Serviciul Public de Asistență 
Socială Slănic Moldova
În data de 15 iunie 2015 și  pe 9 noiembrie 2015 
membri echipei de implementare s-au întâlnit cu 
SPAS Slănic Moldova ocazii cu care s-a discutat: 
amploarea fenomenului violenței domestice la nivelul 
localității Slănic Moldova; nominalizarea unor posibili 
bene�ciari; soluții imediate și pe termen lung pentru 
cazurile grave, discutarea cazurilor di�cile și soluțiile 
abordate.

Atragerea de voluntari
în cadrul proiectului se colaborează cu:
• doi voluntari cu rolul de a sprijini echipa de 
implementare în activitățile de secretariat
• 10 voluntari cu rol de multiplicatori în cadrul 
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Activități dedicate adolescenților și tinerilor
Pe 31 iulie, 20 septembrie, 20 noiembrie 2015, 14 
februarie 2016  au avut loc o serie de întâlniri dedicate 
adolescenților și tinerilor și au fost prezente în medie 
25 de persoane din grupul țintă.
Tinerilor li s-a prezentat in�uența pe care o are violența 
domestică asupra dezvoltării propriei lor persoane, 
asupra unei comunității dar mai ales a soluțiilor de 
rezolvare nonviolentă a diferitelor di�cultăți.

Întâlniri de formare
În data de 27 iulie a avut loc 
cursul de formare cu tema 
„Noțiuni speci�ce legate de 
comunicare și imaginea 
organizației”, la care au partici-
pat 5 angajați și 10 voluntari ai 
asociației.
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