AJUTOR
ECONOMIC

atunci când sunteți victima
amenințărilor și violențelor într-o relație

Sunteți victima amenințărilor și/sau violențelor într-o relație dar nu vă puteți separa din cauza posibilităților economice
reduse?
Această broșură vă oferă informații despre cum puteți solicita ajutor economic pentru a putea crea premizele unei
existențe fără amenințări și/sau violențe.

Informațiile din această broșură se adresează persoanelor care:
•
•
•

sunt victime ale amenințărilor și/sau violențelor din partea unei persoane apropiate și au nevoie de ajutor economic
lucrează într-un adăpost pentru femei sau alt tip de adăpost și se confruntă cu femei care au fost supuse violențelor
lucrează în cadrul autorităților și au nevoie de informații despre ce legi și reglementări se aplică în ceea ce privește
ajutorul economic în cazurile de violență în relațiile cu persoane apropiate

Violența și abuzurile asupra femeilor în relațiile cu persoane apropiate
În Legea serviciilor sociale se menționează că serviciile sociale “vor ține seama în mod special că femeile care sunt
sau au fost supuse violențelor sau altor abuzuri din partea unei persoane apropiate pot avea nevoie de asistență și
ajutor pentru a scăpa din situația în care se află”. Chiar și copiii care au fost martori la violențe sau alte abuzuri din
partea sau asupra unei persoane apropiate vor putea primi asistența și ajutorul de care au nevoie (art. 5 alin. 11 din
Legea serviciilor sociale).

Ajutor economic
Dreptul la ajutor economic se acordă acelor persoane care nu se pot întreține singure. Potrivit legii, persoanei
trebuie să i se garanteze prin intermediul ajutorului un nivel de trai rezonabil, iar ajutorul va fi acordat de așa natură
încât să sporească posibilitățile persoanei de a duce o existență independentă. Dreptul la ajutor economic se aplică
“întreținerii” (ajutor pentru întreținere) și “activităților cotidiene în general” (art. 4 alin. 1 din Legea serviciilor sociale).
Poate fi de exemplu vorba despre cheltuieli cu cazarea, alimente, îmbrăcăminte, îngrijire medicală sau medicamente.
Ajutorul pentru întreținere are la bază atât o normă națională, un nivel aplicabil la nivel național, cât și alte costuri
rezonabile în afara normei naționale (Consiliul Național de Sănătate și Protecție Socială, 2018).
Legea prevede că dacă într-un caz anume există motive specifice, serviciile sociale pot calcula aceste costuri la un
nivel mai ridicat (art. 4 alin 3 din Legea serviciilor sociale). Unul din motivele specifice poate fi acela că ați fost supusă
violențelor, amenințărilor și/sau altor abuzuri în relația cu o persoană apropiată (Dispozițiile și reglementările
Consiliului Național de Sănătate și Protecție Socială 2013:1, 2014:4).

Motive specifice – nivel mai ridicat
Serviciile sociale pot lua în calcul un nivel mai ridicat al ajutorului economic dacă ați fost supusă violențelor sau altor
abuzuri de către o persoană apropiată și, din acest motiv, aveți momentan cheltuieli suplimentare, ca de exemplu
pentru:
•

alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte sau telefon.

Puteți primi ajutor chiar și în ceea ce privește:
•
•
•
•
•

nevoi acute
cheltuieli crescute pentru cazare
cumpărarea de lucruri pe care le-ați lăsat la domiciliul comun și nu mai puteți avea acces la ele
cumpararea de bunuri de consum necesare dacă aveți nevoie să vă mutați într-o altă locuință
înlesnirea mutării într-o altă localitate

În cazurile obișnuite în care solicitați ajutor economic, sunt luate de obicei în calcul bunurile comune pe care le
dețineți împreună cu partenerul. Totuși, serviciile sociale trebuie în mod normal să facă o excepție de la acest
principiu dacă ați fost supusă violențelor sau abuzurilor de către partener (Dispozițiile și reglementările Consiliului
Național de Sănătate și Protecție Socială 2013:1).

Cărei comune trebuie să vă adresați?
Trebuie să vă adresați în primul rând comunei în care locuiți, dar dacă vă aflați temporar într-o altă comună, aveți
dreptul de a solicita sprijin de urgență în comuna respectivă.

Solicitanți de azil
Dacă pe perioada analizării cererii de azil ați fost supusă violențelor sau altor abuzuri de către o persoană apropiată,
comunei în care locuiți îi revine principala răspundere pentru a putea să primiți asistența și ajutorul de care aveți
nevoie. Comuna va trebui să vă evalueze solicitarea pentru ajutor, în cazurile în care solicitați acest lucru pentru
cheltuieli care nu au acoperire conform Legii privind primirea solicitanților de azil (Consiliul Național de Sănătate și
Protecție Socială, 2016; Legea privind primirea solicitanților de azil etc.).

Cum depuneți solicitarea?
Aveți întotdeauna dreptul de a solicita ajutor economic și de a vă fi analizată solicitarea depusă. Ofițerul de decizie
din cadrul comunei va lua o decizie legată de acordarea ajutorului după o testare individuală a necesităților
economice, în care se va ține seama de necesitățile pe care le aveți. Subliniați în solicitare că ați fost supusă violenței
într-o relație și explicați de ce aveți nevoie de un nivel mai ridicat al ajutorului economic. Solicitarea trebuie formulată
în scris. Cereți ajutorul persoanelor care vă cunosc situația sau unui adăpost pentru femei.

Decizia din partea serviciilor sociale
Aveți întotdeauna dreptul de a primi o decizie scrisă din partea serviciilor sociale. Dacă decizia vă nemulțumește, o
puteți contesta.
Contestația trebuie să fie formulată în scris și depusă în termen de 3 săptămâni de la data comunicării deciziei. Citiți
decizia cu atenție, scrieți cu cuvintele proprii de ce vă opuneți motivării prezentate în decizie și depuneți contestația
la timp. Scrieți ceea ce aveți de spus și descrieți cât mai detaliat cu putință situația în care vă aflați. Descrieți cu
precizie trăirile și experiențele avute și dați exemple în acest sens.
Chiar și pentru acest proces puteți solicita ajutor la nevoie!

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULT ȘI SĂ BENEFICIAȚI
DE AJUTOR?

Adăpostul pentru femei ALVA oferă informații despre drepturile femeilor, în conformitate cu Legea serviciilor sociale,
atunci când acestea sunt supuse amenințărilor și violențelor într-o relație. Dorim să oferim sprijin femeilor pentru ca
acestea să aibă posibilitatea să decidă singure asupra situației lor. Oferim de asemenea consiliere și asistență și altor
actori implicați.

Nu ezitați să ne contactați!
Atât persoanele private cât și autoritățile sunt invitate să contacteze adăpostul ALVA pentru mai multe informații sau
consiliere și asistență:

Tel: 0303-33 22 40
Tel: 0705-08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

