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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Conferinţa Asociaţiei Atena Delphi privind  

rezultatele proiectului “Meriţi să zâmbeşti din nou” 

 

 

În data de 26 aprilie la Hotelul City Plaza din Cluj-Napoca, a avut loc conferinţa “Meriţi 

să zâmbeşti din nou” organizată în cadrul proiectului “Meriţi să zâmbeşti din nou - 

Servicii integrate pentru victime ale violenţei domestice”, proiect finanţat prin granturile 

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, ce s-a finalizat în această lună. 

 

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi atât din mediul public cât şi din cel privat. Au 

luat cuvântul Laura Hizo - managerul proiectului, Flavia Barbur-  consilier juridic, Luiza 

Buduşan - coordonatorul Centrului de Consiliere şi al Centrului de Recuperare și Maria 

Popa - psiholog. 

 

“Proiectul a avut 14 luni şi se finalizează luna aceasta. Ca şi locaţie, s-a desfăşurat în 

Cluj-Napoca şi împrejurimi, bugetul total fiind de aproximativ 150.000 Euro. Avem 43 

de persoane care au fost asistate cu cel puţin unul dintre serviciile oferite de Asociaţie, 17 

persoane adulte care au fost cazate în Centrul de Recuperare alături de 32 de copii. Am 

depăşit cu mult numărul estimat de persoane cazate în cadrul Adăpostului şi ne bucurăm 

foarte mult că am putut să ajutăm la viitorul acestor copii. De asemenea, avem un număr 

foarte mare de persoane informate in cadrul mediului online, şi anume vizitatori ai 

website-ului nsotru şi avem încă o activitate pe care am introdus-o în proiect pe parcurs, 

şi anume o activitate de fundraising de care ne bucurăm foarte mult, prin care am reuşit 

să informăm 14.100 de membri ai comunităţii despre modul în care se pot aceştia implica 

în ajutorarea noastră de a oferi servicii victimelor violenţei.” (Laura Hizo - managerul 

proiectului) 

 

“Este un proiect care a fost din multe perspective o provocare atât pentru mine cât şi 

pentru colegii mei cu care am lucrat pe latură juridică, cu foarte multe reuşite, pentru că 

au existat foarte puţine situaţii în care victimele s-au răzgândit pe parcurs şi au decis să se 

întoarcă alături de agresor şi să-i dea acestuia o nouă şansă. Proiectul, consider eu, că a 

fost un succes, din mai multe perspective, evident din perspectivă juridică generală. Am 

obţinut multe hotărâri judecătoreşti de exercitare exclusivă a autorităţii părinteşti de către 

mame, de către victime, lucru care este deosebit de important pentru că le-a permis 

acestora să îl excludă pe agresor din luarea deciziilor importante cu privire la copil. 

 

Ceea ce consider eu că este îmbucurător este că am avut multe situaţii în care am reuşit să 

finalizăm dosarele prin acorduri de mediere, ceea ce a însemnat că am câştigat timp 
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pentru victime care au putut să scape definitv de agresor, au avut astfel posibilitatea să 

evite numeroase întâlniri în sala de judecată cu agresorul, care nu sunt deloc plăcute nici 

pentru victimă şi nici pentru noi, avocaţii care am fost implicaţi”. (Flavia Barbur - 

consilier juridic) 

 

 

“Dacă scăpăm de un abuz pentru că, nu-i aşa, celălalt ne-a abuzat, forma noastră 

deformată de obişnuinţa abuzului probabil va cere un alt abuzator şi aici, provocarea cea 

mare este căutarea interioară a fericirii, reformarea noastră interioară. De fapt, scăpăm de 

abuz din momentul în care noi ştim cine suntem şi nu ne mai lăsăm abuzaţi, din 

momentul în care noi începem să ne rezolvăm în interiorul nostru conflictul dintre 

aşteptări şi realitate. Din acest moment noi căpătăm libertate şi puterea de a ne gestiona 

viaţa. 

 

Soluţia întotdeauna e iertarea şi refuzul abuzului, atât al celorlalţi, dar mai ales abuzul 

meu asupra mea, să nu mă mai deformez pentru alţii sau pentru ce cred eu că e adevărul 

absolut. (Dragoş Bîrlea - consultant de management & executive coach) 

 

“Pentru viitor, noi avem planuri mari şi având echipa pe care am format-o şi consolidat-o, 

suntem convinşi că le vom putea realiza. Vom continua oferirea serviciilor juridice, 

psihologice, sociale şi vom continua serviciul de găzduire în adăpost unde au acces 

cazurile disperate şi mă refer la acele persoane care chiar nu au unde să se refugieze în 

situaţii de urgenţă, respectiv nici acasă, la rude, prieteni şi, şi dacă pot să o facă, ar fi 

pentru o zi, două, după care ar fi din nou obligate să se întoarcă, aşa încât în selecţia pe 

care o facem pentru adăpost luăm în considerare şi acest aspect. Vom continua 

colaborarea cu partenerii noştri, care sunt în număr mai mare decât ne-am aşteptat iniţial. 

S-au arătat dornice să participe multe ONG-uri pe domenii diferite de competenţă, dar şi 

autorităţile publice în care am găsit o deschidere ce ne-a produs o supriză plăcută şi care 

au fost de un ajutor real şi esenţial pentru identificarea cazurilor şi susţinerea acestora. 

Vom continua seria conferinţelor începută luna trecută, care au o temă care s-a dovedit de 

mare interes raportat la partenerii cu care am discutat să ne ajute în organizare, şi anume 

“Ajută-ţi copilul să spună NU abuzurilor” pentru a conştientiza acest fenomen, care fără 

dubiu, are efecte negative greu de depăşit asupra viitorului copiilor şi asupra viitorului 

familiei copiilor.” (Luiza Buduşan - coordonatorul Centrului de Consiliere şi al Centrului 

de Recuperare) 

 

“Pentru mine întrebarea este dacă 43 de cazuri sunt multe sau puţine. Aş spune că 

important este faptul că femeile au trecut peste sentimentul de ruşine şi vinovăţie şi mai 

ales al sentimentului de frică şi au vorbit, şi-au auzit vocea, au prins curaj şi au avut la 

cine şi unde să apeleze: la echipa de profesionişti a Asociaţiei Atena Delphi. Profesionişti 
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care au tratat şi tratează cu empatie, cu seriozitate, cu implicare fiecare femeie în 

unicitatea ei, pentru că fiecare femeie are un istoric aparte al vieţii ei. Ceea ce a însemnat 

cele două centre, de consiliere şi recuperare este surprins în propriile lor cuvine: “Am 

reuşit să-mi pun ordine în viaţă”,”Mi-am recăpătat demnitatea”,”Un loc liniştit şi plăcut”, 

“Un adăpost sigur unde mă simt în siguranţă, unde am primit atenţie şi oameni dispuşi să 

mă ajute”. (Maria Popa-psiholog) 
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