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CONSIDERATII PRELIMINARE 

 

Acest plan strategic este un document de viziune strategica pe termen lung, care 

ofera coordonatele majore de actiune in sprijinul promovarii drepturilor, asigurarii 

securitatii si protejarii victimelor abuzurilor familiale. 

In intocmirea planului strategic privind activitatea Asociatiei Anais in domeniul 

serviciilor pe care le ofera pentru perioada 2017-2020 s-a incercat obtinerea unei imagini 

cat mai reale a nevoilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti. 

Obiectivele strategice au fost stabilite luand in considerare urmatoarele aspecte: 

a) O analiza a nevoilor beneficiarilor care s-au adresat Asociatiei, pana la data 

intocmirii planului strategic; 

b) O evaluare facuta in cadrul Asociatiei privind serviciile oferite beneficiarilor in 

raport cu necesitatile acestora; 

c) Legislatia specifica in domeniul asistentei sociale, violentei domestice si a Strategiei 

nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie 

pentru perioada 2013 – 2017; 

d) Standardele generale de calitate in domeniul serviciilor sociale; 

e) Opinia personalului implicat in activitatea Asociatiei. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 In stabilirea obiectivelor s-a tinut cont in primul rand de scopul pentru care a fost 

infiintata Asociatia. 

Scopul principal al Asociatiei este “acela de a actiona in vederea promovarii, 

respectarii si apararii drepturilor copilului si femeilor. Asociatia va putea organiza campanii 

de sensibilizare a opiniei publice in vederea sprijinirii grupurilor tinta, va actiona pentru 

modificarea politicilor si a legislatiei in beneficiul copiilor, prin recunoasterea si punerea 

accentului pe responsabilitatile si indatoririle parintilor, reprezentantilor legali, 

profesorilor si ale altor autoritati ce actioneaza in interesul copiilor, va actiona in scopul 

prevenirii a abandonului si reintegrarii familiale prin oferirea de suport acordat copiilor si 
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familiilor aflate in dificultate, va promova egalitatea de sanse si gen prin sprijin acordat 

ridicarii statutului social si cresterii vizibilitatii femeilor in profesiile si comunitatile lor si va 

activa pentru combaterea violentei impotriva femeilor oferind servicii pentru protectia si 

asistenta victimelor violentei in familie inclusiv protectia minorului in fata violentei in 

familie”, completandu-se cu activitatile conexe pe care Asociatia le poate desfasura inscrise 

in Statut. 

 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTELOR AFLATE IN DERULARE 

 

A. “Stop violentei in familie” 

Scopul serviciilor oferite de catre Asociatie pentru acest proiect il reprezinta 

imbunatatirea calitatii vietii femeilor si copiilor, victime ale violentei in familie. Prevenirea 

violentei in familie prin dezvoltarea serviciilor de informare si constientizare a fenomenului 

si drepturilor pe care acestia le au, si a serviciilor de asistenta si reprezentare juridica 

gratuita in fata instantelor de judecata in vederea obtinerii ordinelor de protectie. 

Avand in vedere ca multe victime au semnalat lipsa de reactie a specialistilor cu 

atributii in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie fata de actele de violenta 

familiala, precum si lipsa de informare a acestora privind serviciile care pot fi accesate de 

victimele violentei in familie, se impune ca fiind deosebit de utila continuarea demersurilor 

de implementare a campaniilor de informare care sa vizeze aceste categorii de specialisti, 

pregatirea acestora in sensul de a furniza informatiile necesare pentru a indruma victima 

catre urmatoarea veriga de interventie si crearea retelelor interinstitutionale si 

interdisciplinare la nivel local, atat in mod formal, cat si informal. 

 In acest context, reteaua interinstitutionala de servicii trebuie directionata si 

coordonata, pentru a obtine rezultate si pentru a asista victimele in mod corespunzator. Un 

aspect la fel de important se refera la necesitatea imperativa de a sprijini dezvoltarea unei 

capacitati de interventie sistematica la nivel local, in stransa coordonare cu organele de 

politie si parchetele, cu personalul medical si personalul din sistemul de invatamant, pentru 

protectia si siguranta victimelor - adulti si copii, deopotriva. 

Obiectivele stabilite de catre Asociatie pentru acest proiect sunt in concordanta cu 

principiile promovate prin Hotararea de Guvern Nr. 1.156 din 27 noiembrie 2012 privind 
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Strategia nationala pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru 

perioada 2017 – 2020 si anume: 

“ a) Principiul legalitatii in desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere a 

violentei in familie; 

    b) Principiul respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in 

implementarea masurilor de prevenire si combatere a violentei in familie; 

     c) Principiul nediscriminarii si egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati 

- impune actorilor care gestioneaza cazurile de violenta in familie adoptarea unui 

comportament corect, impartial si nediscriminatoriu, fara deosebire de rasa, sex, religie, 

nationalitate, apartenenta politica, avere sau origine sociala, fata de toti cetatenii; 

     d) Principiul interventiei imediate si al celeritatii in instrumentarea cazurilor de 

violenta in familie; 

     e) Principiul prevenirii savarsirii actelor de violenta in familie, atat in mod primar, 

cat si, in special, al recidivei (caracterului repetabil); 

     f) Principiul securizarii si protectiei victimei - garanteaza interventia, in limita 

cadrului legal, prin actiuni care sa asigure inclusiv protectia fizica a victimei; 

     g) Principiul centrarii pe persoana - presupune centrarea pe nevoile persoanei si 

implicarea activa a acesteia in toate deciziile ce o privesc; 

    h) Principiul confidentialitatii si al normelor deontologice profesionale, fara 

prejudicierea activitatii de semnalare a situatiilor de violenta sau a activitatii de 

instrumentare a cazurilor; 

    i) Principiul prevenirii revictimizarii, prin limitarea interviurilor repetate; 

    j) Principiul finantarii adecvate si utilizarii responsabile a resurselor financiare 

alocate pentru implementarea masurilor identificate pentru atingerea obiectivelor de 

reducere a violentei in familie; 

     k) Principiul descentralizarii in dezvoltarea actiunilor de prevenire si combatere a 

violentei in familie; 

     l) Principiul abordarii integrate - presupune coordonarea si cooperarea intre toate 

institutiile implicate; practicile si procedurile in domeniul prevenirii, monitorizarii si 

combaterii violentei in familie, precum si cele de implementare a masurilor de asistenta 

sociala vor avea la baza o viziune si o conceptie unitara, cu accent pe parteneriat si 

colaborarea in retea; 
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     m) Principiul parteneriatului public-privat - recunoaste importanta implicarii 

societatii civile in activitatile concrete de implementare a masurilor de prevenire si combatere 

a violentei in familie si incurajarea acesteia in cooptarea serviciilor de asistenta si sprijin 

acordate de organizatii nonguvernamentale.” 

 

OBIECTIVE 

1. Dezvoltarea serviciilor oferite pentru victimele violentei in familie. 

2. Prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate 

care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala a femeilor si 

copiilor aflati in situatii de risc in ceea ce priveste violenta domestica. 

3. Realizarea unei baze de date informatizate cu privire la furnizorii de 

servicii sociale oferite grupului tinta de pe raza Municipiului Bucuresti 

(servicii de gazduire, informare, consiliere psihologica, juridica, 

reintegrare sociala, servicii medicale etc). 

4. Promovarea serviciilor oferite de catre Asociatie si partenerii sai atat din 

domeniul public cat si din cel privat la nivelul tuturor institutiilor de profil 

de pe raza Municipiului Bucuresti (Instante de judecata, Politie, Directii de 

asistenta sociala si protectia copilului, Unitati sanitare, etc). 

5. Infiintarea unui centru de gazduire temporara pentru victimele violentei 

in familie (femei si copii) adresat locuitorilor municipiului Bucuresti. Un 

centru care va putea acorda un pachet de servicii sociale complete – 

gazduire temporara, consiliere psihologica, asistenta medicala primara, 

consiliere juridica si asistenta juridica in fata instantelor de judecata in 

vederea obtinerii Ordinului de protectie. 

6. Organizarea de campanii de sensibilizare si constientizare a populatiei si 

mass-mediei cu privire la prevenirea si combaterea violentei in familie. 

7. Organizarea la nivel national a unor evenimente cu ocazia Zilei 

internationale pentru eliminarea violentei in familie - 25 noiembrie si a 

Zilei internationale a familiei - 15 mai. 

8. Desfasurarea unor programe educative pentru parinti si copii, in vederea 

prevenirii si combaterii violentei in familie, inclusiv prin parteneriate 

scoala-comunitate - familie. 
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9. Introducerea in curriculumul formal si la toate nivelurile de educatie 

(pentru invatamantul superior neumanist, in cadrul disciplinelor 

facultative) a unor teme cum ar fi rolurile de gen nestereotipe, respectul 

reciproc, violenta de gen au alte forme de discriminare impotriva femeilor 

si dreptul la integritate personala, adaptate capacitatii in evolutie a 

elevilor. 

10. Organizarea unor activitati extracurriculare in unitatile scolare cu 

participarea specialistilor in prevenirea si combaterea violentei in familie 

in vederea recunoasterii formelor de violenta si constientizarii 

consecintelor actelor de violenta in familie. 

11. Campanii de advocacy pentru modificarea si completarea cadrului 

legislativ primar si secundar existent in domeniu (standarde, metodologii, 

proceduri unitare de interventie). 

12. Instruirea profesionala continua a specialistilor: politisti, magistrati, 

personal DGASPC, consilieri de probatiune, consilieri scolari, medici de 

familie, medici legisti, cadre didactice, asistenti sociali, mediatori sanitari 

si asistenti medicali comunitari privind bunele practici nationale si 

internationale in domeniul violentei in familie in vederea unei mai bune 

gestionari a fenomenului. 

13. Consolidarea cooperarii cu alte organizatii neguvernamentale, prin 

initierea si implementarea de proiecte comune in vederea identificarii si 

solutionarii cazurilor de violenta in familie. 

14. Participarea la actiuni de cooperare, inclusiv la nivel international, in 

vederea realizarii unui schimb de experinta si colaborarii in domeniul 

violentei in familie. 

15. Continuarea eforturilor pentru recunoasterea Asociatiei ca fiind de 

utilitate publica, valabil pentru intreaga activitate. 

 

B. “Dincolo de diagnosticul de cancer” 

Scopul principal al acestui proiect este ca toate campaniile de informare cu privire la 

cancerul de col uterin si cancerul mamar, constand in materiale informative utile, altele pe 

care le primesc in mod obisnuit de la medicii curanti, cum ar fi: sfaturi medicale generale, 

sfatul unui psiholog pentru o femeie care a primit vestea acestui diagnostic, drepturile 



 

 7 

legale pe care le au aceste femei - dreptul la insotitor si la indemnizatie, de unde se obtine, 

acte necesare etc -, posibilitatea formarii unor grupuri suport pentru doritoare, grupuri 

sustinute de catre asociatia noastra. Ne dorim ca aceste informatii sa ajunga la un numar cat 

mai mare de paciente diagnosticate cu aceste forme de cancer si sa se creeze un numar cat 

mai mare de grupuri suport pentru acestea si pentru familiile lor. 

Ca si obiectiv general al acestui proiect este continuarea informarii privind serviciul 

psihologic gratuit pe care il furnizam si de a le indrepta pe aceste femei catre un suport 

afectiv oferit de catre un psiholog, fiind stiut de altfel ca starea psihica a persoanei 

contribuie cu mult la evolutia bolii. 

OBIECTIVE 

1. Cautarea de noi fonduri pentru continuarea finantarii si dezvoltarea 

acestui serviciu la un nivel local cat mai mare. 

2. Incheierea de parteneriate cu un numar cat mai mare de spitale si medici 

de familie pentru ca brosura sa ajunga mai repede si inca din stadiul 

incipient la pacientele diagnosticate. 

3. Realizarea sedintelor de tip grup suport atat pentru pacientele 

diagnosticate cat si pentru familiile lor prin incurajarea participarii 

membrilor familiei la astfel de intalniri. 

4. Identificarea altor probleme de ordin social cu care se confrunta 

pacientele si indrumarea catre organele specializate in vederea 

rezolvarii lor. 

5. Dezvoltarea unui serviciu privind ajutorarea pacientelor in procesul 

procurarii documentelor necesare pentru indemizatii si depunerea 

dosarelor la institutiile abilitate. 

6. Identificarea de solutii si sponsorizari pentru oferirea gratuit de proteze 

externe pentru san si peruci. 

C. “Actiuni caritabile si de sustinere a familiilor aflate in situatii deosebite” 

 

 Scopul principal al acestui proiect este de a veni in ajutorul familiilor nevoiase 

inscrise in bazele de date sau identificate in derularea altor activitati ale Asociatiei. 
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Ajutorarea acestor familii si a copiilor cu talente deosebite poate varia de la caz la caz. 

Pentru copii talentati care participa la concusri nationale si internationale se vor face 

planuri de actiune individualizate pe baza potentialului financiar al Asociatiei de la 

momentul respectiv. Cu ocazia evenimentelor speciale de peste an Asociatia organizeaza (si 

isi propune sa continue aceasta practica) evenimente speciale cu ocazia zilei copilului, 

inceperii noului an scolar, Craciun, Paste la care atat copiii cat si familiile lor primesc 

pachete cu diferite produse si jucarii. 

  

OBIECTIVE 

 

1. Cresterea numarului de beneficiari care primesc ajutoare din partea 

Asociatiei. 

2. Identificarea de noi copii talentati si sprijinirea lor pentru a face 

performanta. 

3. Realizarea unui ghid privind totalitatea serviciilor sociale oferite de 

catre Directia de Asistenta Sociala Bucuresti si ONG-uri in vederea 

informarii a unui numar cat mai mare de persoane nevoiase care nu 

cunosc aceste servicii de ajutorare de care pot beneficia. 

4. Identificarea de noi finantatori pentru derularea proiectului in 

parametrii propusi. 

 

D. Alte proiecte 

 

OBIECTIVE 

1. Dezvoltarea si diversificarea tipurilor de servicii oferite. 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu Organizatii internationale care activeaza 

in domeniile de activitate ale Asociatiei. 

3. Identificare de noi surse de finantare pentru proiectele existente si 

viitoare.  

4. Depunerea de proiecte cu privire la obtinerea unor finantari europene in 

vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor oferite. 

5. Realizarea de noi proiecte care sa satisfaca nevoile femeilor si copiilor 

aflati in situatii de risc. 
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6. Marirea efectivului de personal. 

7. Instruirea continua a personalului Asociatiei. 

8. Imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor seviciilor oferite. 

9. Inchirierea/achizitionarea unui nou spatiu cu o suprafata mai mare in 

vederea desfasurarii activitatilor Asociatiei. 

 

 

Personalul Asociatiei va depune toate diligentele necesare in vederea realizarii unui 

numar cat mai mare de obiective propuse prin prezenta strategie. 

Obiectivele au ca si termen de realizare Decembrie 2020, obiectivele nerealizate 

pana la aceasta data, daca mai sunt de actualitate, vor fi inscrise in urmatorul plan strategic. 

 

 

 

 

 

 

 

 


