Aprobată prin Hotărârea Consiliului Director nr. 76/ 15.06.2021

PLANUL STRATEGIC AL ASOCIAȚIEI ANAIS
PENTRU PERIOADA 2021-2024
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CONSIDERAȚII PRELIMINARE
Acest plan strategic este un document de viziune strategică pe termen mediu și lung, care oferă coordonatele
majore de acțiune în sprijinul promovării drepturilor, asigurării securității și protejării victimelor abuzurilor
domestice.
Obiectivele strategice au fost stabilite luând în considerare următoarele aspecte:
a) O analiză a nevoilor beneficiarilor care s-au adresat Asociației, până la data întocmirii planului
strategic;
b) O evaluare făcută în cadrul Asociației privind serviciile oferite beneficiarilor în raport cu necesitățile
acestora;
c) Implicarea specialiștilor Asociației în grupurile de lucru pentru elaborarea legislației în domeniul
violenței domestice și alte acte normative conexe domeniului;
d) Analiza activității și a proiectelor desfășurate de Asociație de la înființare și până la finalul anului
2020;
e) Standardele generale de calitate în domeniul serviciilor sociale aplicabile;
f) Opinia personalului/colaboratorilor implicați în activitatea Asociației.
OBIECTIVE STRATEGICE
În stabilirea obiectivelor s-a ținut cont în primul rând de scopul pentru care a fost înființată Asociația.

”Scopul principal al Asociației este acela de a acționa în vederea promovării, respectării și apărării
drepturilor victimelor violenței domestice, realizarea egalității de șanse și gen între femei și bărbați,
inclusiv promovarea, respectarea și apărarea drepturilor persoanelor aflate în nevoie. Asociația va putea
organiza campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea sprijinirii grupurilor țintă, va acționa
pentru modificarea politicilor publice și a legislației în beneficiul acestora, prin recunoașterea și punerea
accentului pe responsabilitățile și îndatoririle autorităților ce acționează în interesul acestora, va acționa
în scopul prevenirii violenței domestice prin oferirea de suport victimelor violenței domestice, va promova
egalitatea de șanse între femei și bărbați prin sprijin acordat ridicării statutului social și creșterii
vizibilității femeilor în profesiile și comunitățile lor și va activa pentru prevenirea şi combaterea
violenţei domestice oferind servicii pentru protecția și asistența acestora.”, completandu-se cu activitățile
conexe pe care Asociația le poate desfășura, înscrise în Statut.
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OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTELOR AFLATE ÎN DERULARE
A.

“Stop violenței în familie”

Scopul serviciilor oferite de către Asociație pentru acest proiect îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții
femeilor și copiilor, victime ale violenței domestice. Prevenirea violenței domestice prin dezvoltarea
serviciilor de informare și conștientizare a fenomenului și drepturilor pe care aceștia le au, și a serviciilor de
asistență și reprezentare juridică gratuită în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii ordinelor de
protecție.
Asigurarea continuității funcționării Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice.
Avand în vedere că multe victime au semnalat lipsa de reacție a specialiștilor cu atribuții în domeniul
prevenirii și combaterii violenței domestice față de actele de violență domestică, precum și lipsa de informare
a acestora privind serviciile care pot fi accesate de victimele violenței domestice, se impune ca fiind deosebit
de utilă continuarea demersurilor de implementare a campaniilor de informare care să vizeze aceste categorii
de specialiști, pregătirea acestora în sensul de a furniza informațiile necesare pentru a îndruma victima către
urmatoarea verigă de intervenție și crearea rețelelor interinstituționale și interdisciplinare la nivel local, atât
în mod formal, cât și informal.
În acest context, rețeaua interinstituțională de servicii trebuie direcționată și coordonată, pentru a
obține rezultate și pentru a asista victimele în mod corespunzător. Un aspect la fel de important se referă la
necesitatea imperativă de a sprijini dezvoltarea unei capacități de intervenție sistematică la nivel local, în
stransă coordonare cu organele de poliție și parchetele, cu personalul medical și personalul din sistemul de
învățământ, pentru protecția și siguranța victimelor - adulți și copii, deopotrivă.
OBIECTIVE
1.

Menținerea și dezvoltarea serviciilor oferite pentru victimele violenței domestice în cadrul centrului de
consiliere.

2.

Prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea
sau excluziunea socială a femeilor și copiilor aflați în situații de risc în ceea ce privește violența domestică
prin intervenția specialiștilor din cadrul Centrului de consiliere.

3.

Realizarea și actualizarea bazei de date informatizate cu privire la furnizorii de servicii sociale oferite
grupului țintă la nivel național (servicii de găzduire, informare, consiliere psihologică, juridică,
reintegrare socială, servicii medicale, servicii sociale destinate agresorilor etc).

4.

Promovarea serviciilor oferite de către Asociație și partenerii săi atât din domeniul public cât și din cel
privat la nivelul tuturor instituțiilor de profil de pe raza Municipiului București (Instanțe de judecată,
Poliție, Direcții de Asistență Socială și Protecția Copilului, Unități sanitare, etc) și nu numai.
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5.

Organizarea de campanii de sensibilizare și conștientizare a populației și mass-mediei cu privire la
prevenirea și combaterea violenței în familie.

6.

Organizarea la nivel național a unor evenimente cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței
în familie - 25 noiembrie.

7.

Desfășurarea unor programe educative pentru părinți și copii, în vederea prevenirii și combaterii
violenței domestice, inclusiv prin parteneriate școală-comunitate - familie.

8.

Organizarea unor activități extracurriculare în unitățile școlare cu participarea specialiștilor în
prevenirea și combaterea violenței domestice în vederea recunoașterii formelor de violență și
conștientizării consecințelor actelor de violență domestică.

9.

Realizarea de proiecte/campanii de informare în rândul femeilor având statut special pe teritoriul
României (solicitante de azil sau refugiate) cu privire la conștientizarea de către acestea a drepturilor
garantate de statul român dar și pentru militarea pentru accesul acestora la serviciile existente;

10. Accesibilizarea serviciilor oferite în cadrul centrului de consiliere pentru femeile solicitante de azil și
refugiate.
11. Campanii de advocacy/participarea la grupurile de lucru pentru modificarea și completarea cadrului
legislativ primar și secundar existent în domeniu (standarde, metodologii, proceduri unitare de
intervenție și altele).
12. Instruirea continuă a specialistilor: polițiști, magistrați, personal DGASPC, personal din cadrul structurilor
IGI sau a ONG-urilor care își desfășoară activitatea în centrele de găzduire pentru solicitanții de azil sau
care lucrează cu femei refugiate, consilieri de probațiune, consilieri școlari, medici de familie, medici
legiști, cadre didactice, asistenți sociali, mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari privind bunele
practici naționale și internaționale în domeniul violenței domestice.
13. Dezvoltarea capacității de comunicare în mediul online (organizarea de webinarii, conferințe, etc)
înclusiv pentru oferirea serviciilor pentru grupul țintă.
14. Organizarea de sesiuni informative, pe tema violenței domestice, în cadrul facultăților de drept și
jurnalism dar și în cadrul Academiei de Poliție sau alte instituții de învățământ universitar interesate.
15. Realizarea de materiale informative/instrumente de lucru pentru profesioniștii în domeniu, de lucrari de
practică judiciară.
16. Consolidarea cooperării/realizarea schimburilor de experiență cu alte organizații neguvernamentale,
prin initierea si implementarea de proiecte comune în vederea identificarii și soluționării cazurilor de
violență domestică.
17. Promovarea posibilității Asociației de a organiza sesiuni de informare cu privire la violența domestică în
rândul angajaților din companii private și instituții.
18. Dezvoltarea de parteneriate și realizarea de activități comune împreună cu ONG-uri din Republica
Moldova pentru a beneficia de modele de bune practici cu privire la implementarea legislației și
dezvoltarea serviciilor în domeniul violenței domestice.
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19. Participarea la acțiuni de cooperare, inclusiv la nivel internațional, în vederea realizării unui schimb de
experință și colaborării în domeniul violenței domestice.
B. “Dincolo de diagnosticul de cancer”
Acest proiect a avut ca scop principal ajutarea femeilor diagnostiocate cu cancer de col uterin și/sau mamar, prin sprijin
de altă natură decât cel medical. Astfel am inițiat campanii de informare cu sfaturi medicale generale, sfatul unui

psiholog pentru o femeie care a primit vestea acestui diagnostic, drepturile legale pe care le au aceste femei dreptul la însoțitor și la indemnizație, de unde se obține, acte necesare etc.

În urma acestor campanii am identificat nevoia constituirii de grupuri suport iar în interiorul
acestora pe lângă terapia psihologică de care nu puteau beneficia în unitățile medicale, beneficiarele
au creat adevărate comunități care au devenit suport și resursa, loc de socializare și de sprijin
reciproc, de informare.
OBIECTIVE
1.

Identificarea de fonduri pentru reluarea și dezvoltarea acestui serviciu.

2.

Identificarea resurselor necesare pentru a oferi gratuit proteze externe pentru sân și peruci femeilor care
au nevoie.

C. Plus valoare pentru copiii noștri
Scopul principal al acestui proiect este acela de a transmite elevilor și alte informații care îi pregătesc pentru

viitor, dorind transformarea orelor de dirigenție în întâlniri cu diverși specialiști, parteneri ai Asociației
ANAIS, care într-un limbaj adecvat vârstei și înțelegerii copiilor să supună atenției acestora teme de
discuție precum: violența domestică, egalitatea de gen, drepturile copilului, consumul de droguri la
minori, pericolele din mediul online, abuzurile sexuale asupra minorilor, dar și alte subiecte de interes
pentru elevi stabilite de comun acord cu Directorii instituțiilor de învățământ.
OBIECTIVE
1. Încheierea de parteneriate cu unități de învățământ publice și private.
2. Asigurarea sustenabilității proiectului și dezvoltarea acestuia.
3. Crearea de materiale informative dedicate elevilor, inclusiv prin cooptarea acestora în realizarea
materialelor.
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4. Realizarea de sesiuni informative pentru cadrele didactice și consilierii școlari astfel încât aceștia să

poată identifica cazurile în care minorii sunt victime ale violenței domestice și să le îndrume către
instituțiile statului abilitate să intervină și să le ofere protecție .
5. Instruirea cadrelor didactice în scopul de a prezenta elevilor, în cadrul orelor tematice, noțiuni cu

privire la tipurile de violență domestică sancționate de legislația națională dar și cu privire la
instrumentele de protecție.
D. Lucrări de specilitate. Practică judiciară. Culegeri de spețe
Acest proiect a venit ca o consecință firească a cosilierii juridice a peste 1000 de femei, de la înființare și până
în prezent, coroborat cu sprijinirea a peste 340 de femei în formularea cererilor pentru obținerea unui ordin
de protecție și asistarea/reprezentarea lor în fața instanțelor de judecată. Asfel, experții noștri au selecționat
cele mai repezentative ordine de protecție afalte în arhiva Asociației și le-au transpus în două volume de
practică judiciară în domeniul violenței domestice. Cele două lucrări au fost distribuie gratuit către
paracticieni ai dreptului, persoanelor care lucrează direct cu victimele violenței domestice dar și altor
persoane interesate. Obiectivul nostru este ca prin aceste lucrări să contribuim la unificara practicii
judiciare/extrajudiciare, în domeniul violenței domestice.
Ținând cont că legislața se modifică constant dar și faptul că intervin schimbări și în practică avem în vedere
continuarea seriei de lucrări de specialitate cu accent pe practica judiciară în domeniul violenței domestice.
OBIECTIVE;
1. Crearea unui instrument de lucru/suport/resursa pentru specialiști, fără a ne limita la aceștia;
2. Atragerea de specialiști din diverse arii de expertiză, în dorința unei abordări multidisciplinare a
fenomenului violenței domestice, atât practic cât și teoretic;
3. Punerera la dipoziția publică a practicii judiciare dobândinte din 2012 până în prezent de către
Asociație;
4. Explicarea printr-o abordare diferită a fenomenului violenței domestice, ca cea mai răspândită
încălcare a drepturilor omului, pornind de la principiile egalității de șanse dintre femei și bărbați.
5. Prezenatrea exemplelor de bună practică judiciară în rândul studenților la facultățile de profil, viitor
specialiști.
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E. Altele
OBIECTIVE
1. Realizarea unei strategii de fundraising, comunicare și implementarea acestora.
2. Dezvoltarea și diversificarea tipurilor de servicii oferite de către Asociație.
3. Dezvoltarea parteneriatelor cu Organizații internaționale care activează în domeniile de activitate ale
Asociației.
4. Realizarea unor acțiuni de informare și schimb de bune practici în domeniul violenței domestice cu
specialiști din Republica Moldova .
5. Dezvoltarea de proiecte de monitorizare a modului în care se implementează legea privind
supravegherea electronică a agresorilor familiali precum și a altor acte normative în domeniu.
6. Identificare de noi surse de finanțare pentru proiectele existente și viitoare.
7. Depunerea de proiecte cu privire la obținerea unor finanțări nerambursabile în vederea îmbunătățirii și
dezvoltării serviciilor oferite și a activităților desfășurate de Asociație
8. Digitalizarea activității desfășurată de Asociație.
9. Realizarea de noi proiecte care să satisfacă nevoile femeilor și copiilor aflați în situații de risc.
10. Mărirea efectivului de personal.
11. Instruirea continuă a personalului Asociației.
12. Continuarea eforturilor pentru recunoașterea Asociației ca fiind de utilitate publică, valabil pentru
întreaga activitate.
13. Comunicarea constantă a serviciilor oferite de către Asociație și atragerea de noi parteneri.
14. Crearea unei baze de date de voluntari sau ambasadori/ambasadoare ale asociației.

Personalul Asociației va depune toate diligențele necesare în vederea realizării unui număr cât mai mare de
obiective propuse prin prezenta strategie.
Obiectivele au ca și termen de realizare Decembrie 2024, obiectivele nerealizate până la această dată, dacă
mai sunt de actualitate, vor fi înscrise în următorul plan strategic.
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