
Vă asistăm în căutarea unui loc de muncă.
Rețeaua Centrelor pentru locuri de muncă sprijină în mod gratuit, opțional și confi-

dențial femeile care au fost sau sunt victime ale violenței masculine

Dacă doriți să folosiți acest serviciu:
Contactați centrul dvs. pentru locuri de muncă. Dacă nu știți care este acesta:

Folosiți motorul de căutare a centrelor pentru locuri de muncă din pagina web a SOC 
sau apelați 012.

Aflați mai multe în pagina web a SOC:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/Recursos-Violencia-masclista

#SOCalTeuCostat

REȚEA DE SPRIJIN ÎN CENTRELE 
PENTRU LOCURI DE MUNCĂ ALE 
SOC PENTRU FEMEILE VICTIME 

ALE VIOLENȚEI MASCULINE

ACTIVITAT FINANÇADA A CÀRREC DELS CRÈDITS REBUTS DEL MINISTERI D’IGUALTAT (SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE).



#SOCalTeuCostat

Ce este rețeaua?
Rețeaua Jobcentres Network 
care sprijină femeile victime ale 
violenței masculine este un 
serviciu de îngrijire 
personalizată pentru probleme 
legate de locurile de muncă 
pentru femeile victime ale 
violenței masculine, oferit de 
centrele de muncă ale SOC.

O echipă de profesioniști 
specializați în fiecare dintre cele 
69 de locuri de muncă oferă 
sfaturi despre locurile de muncă 
și sprijin individualizat în găsirea 
unui loc de muncă pentru toate 
femeile care sunt victime ale 
violenței masculine și care aleg 
să solicite acest serviciu.

Cui i se adresează?
Oricărei femei care este victimă 
a violenței masculine și care 
dorește să apeleze la un serviciu 
de sprijin și îndrumare care să o 
ajute în căutarea unui loc de 
muncă.

Care este scopul său?
Scopul său este de a oferi acces 
la resurse și servicii care ajută 
femeile victime ale violenței 
masculine să găsească locuri de 
muncă de calitate care să le 
permită să-și refacă viața și să se 
pună pe picioare.

Independența financiară este 
un factor crucial în 
responsabilizarea și socializarea 
oamenilor și o parte cheie a 
procesului de recuperare pentru 
femeile victime ale violenței 
masculine și copiii lor.

REȚEA DE SPRIJIN PENTRU FEMEILE 
VICTIME ALE VIOLENȚEI MASCULINE

O echipă formată din peste 150 de experți specializați în 
îngrijirea femeilor victime ale violenței masculine și care 

oferă asistență personalizată la 69 de puncte de îngrijire din 
întreaga regiune care sunt cuprinse într-o rețea.

Sub ce formă se prezintă 
acest sprijin?
Funcționează local sub forma 
unei rețele:
Lucrăm constant în strânsă 
colaborare cu profesioniști și 
servicii din Rețeaua extinsă de 
îngrijire și recuperare pentru 
femeile victime ale violenței 
masculine din regiune.

Confidențialitate:
Serviciul asigură 
confidențialitatea datelor ca 
măsură de siguranță și protecție 
pentru femei. Utilizarea 
serviciului este confidențială și 
opțională.

Îngrijire personalizată:
Sprijin individualizat care oferă 
femeilor resursele cele mai 
potrivite situației lor și vine în 
întâmpinarea nevoilor lor de a 
găsi un loc de muncă pe tot 
parcursul procesului de 
recuperare.

Care sunt serviciile SOC?
Educație:
cu formare profesională pentru 
a recicla sau a dobândi abilități 
profesionale.

Experiență profesională:
prin programe precum 
„Instruire la locul de muncă” 
conduse de consiliile locale și 
oferind un contract de un an 
pentru femeile victime ale 
violenței masculine.

Căutarea unui loc de muncă:
prin programe specifice și 
centrele pentru locuri de 
muncă.

Programe mixte:
care combină ghidare, 
îndrumare, instruire și 
experiență de muncă.


