SCHIMBAŢI-VĂ LOCALITATEA DE DOMICILIU
atunci când vă confruntaţi cu ameninţări într-o relaţie

Poate că aţi primit ajutor din partea serviciului de asistenţă socială pentru a vă
muta într-un adăpost pentru femei sau într-un alt adăpost? Un număr mare de
femei şi copii au nevoie să îşi schimbe localitatea de domiciliu după ce au locuit o
perioadă în adăpost, pentru a-şi putea planifica un viitor fără ameninţări şi
violenţe.

Această broșură vă oferă informații despre propriile posibilități de a vă crea premizele pentru un viitor
mai sigur și despre ce prevede legea referitor la responsabilitatea serviciului de asistență socială de a
oferi ajutor pentru schimbarea domiciliului persoanelor supuse violențelor.
Primiți de asemenea informațiile de contact ale adăpostului pentru femei ALVA, care vă poate ajuta în
privința formulării cererii și a contactului cu alte autorități. Aici puteți primi consiliere, asistență și
răspuns la întrebările despre cum se poate folosi legislația în vigoare.

Informațiile sunt destinate persoanelor care:

• sunt supuse ameninţărilor şi violenţelor şi au nevoie să îşi creeze premizele pentru un viitor mai sigur
într-o altă localitate
• lucrează într-un adăpost pentru femei sau alt tip de adăpost şi se confruntă cu femei care au fost
supuse violenţelor şi cu copiii acestora
• lucrează în cadrul serviciilor de asistenţă socială, unităţilor sanitare, unităţilor de învăţământ etc. şi
doresc să se informeze despre ce legi şi reglementări se aplică la schimbarea localităţii de domiciliu

Legea serviciilor sociale, cap. 2, art. 8, alin. 2

Aceste reglementări au fost adoptate în 2011 pentru a oferi sprijin persoanelor care au fost supuse
violenței sau altor abuzuri. Reglementările dau dreptul unei persoane de a solicita sprijin și asistență,
chiar și pentru obţinerea unei locuinţe , în comuna în care aceasta dorește să se mute și să își
stabilească domiciliul.

Pentru cine sunt valabile noile reguli?

Nu există reguli pe deplin clare, în afara faptului că persoana în cauză trebuie să fi fost supusă
violenţelor. Conform directivelor, regulile sunt valabile în toate cazurile în care cineva are datele
personale protejate şi nu poate solicita locuinţă în nume propriu. Nevoile copiilor trebuie de asemenea
luate cu precădere în calcul.

Cum procedez dacă vreau să beneficiez de prevederile legale?

Începeți prin a stabili în ce comună doriți și puteți să vă mutați. Poate că deja locuiți într-un adăpost
pentru femei dintr-o comună în care vreți să rămâneți? Poate că într-o anumită zonă din Suedia vă
expuneţi pericolelor şi acest fapt impune necesitatea de a vă muta într-o altă zonă ?
Acceptaţi ajutorul persoanelor de încredere sau al adăpostului pentru femei ALVA. Dacă a fost efectuată
o evaluare a riscurilor de către poliție sau serviciul de asistență socială, poate fi recomandat să se
pornească de la aceasta.

Cererea trebuie să fie scrisă

Trebuie să formulați cererea în scris către Serviciul de asistență socială din comuna în care intenționați
să vă mutați, chiar dacă şi o cerere verbală este acceptată. Adesea este bine să reflectaţi asupra
motivelor pentru care este nevoie să vă mutați și unde anume – solicitaţi ajutor din partea persoanelor
care vă cunosc situaţia sau al adăpostului pentru femei ALVA.

Decizia din partea Serviciului de asistență socială

Aveți întotdeauna dreptul de a primi o decizie scrisă din partea Serviciului de asistență socială. Dacă
decizia nu vă mulțumește, aveți dreptul să o contestați.
Contestația trebuie făcută în scris în termen de trei săptămâni de la comunicarea deciziei.
Citiți cu atenție decizia, formulați în cuvinte proprii de ce vă opuneți argumentelor prezentate în
răspunsul negativ primit și depuneți contestația la timp. Nu este necesar să o formulați într-un mod
anume. Scrieți ceea ce aveți de spus și descrieți cât mai detaliat cu putință situația în care vă aflați.
Evitați descrierile prea vagi – descrieți cu precizie trăirile și experiențele avute și dați exemple.
Încă o dată – solicitați ajutor dacă aveți nevoie!

Serviciul de asistență socială poate înainta cererea din partea dvs. (cap. 2, alin. 10 şi
11 din Legea servicilor sociale)

Serviciul de asistență socială are de asemenea posibilitatea de a solicita mutarea într-o nouă comună în
care doriți să locuiți. Dacă aveți un asistent social cu care colaborați, poate fi mai bine să primiți ajutor în
privința mutării decât să depuneți cererea către noua comună pe cont propriu.
Dacă noua comună nu a trimis un răspuns asistentului dvs. social în termen de o lună sau dacă cele
două comune nu au căzut de acord, asistentul social are posibilitatea să trimită cererea de mutare către
IVO (Inspectoratul pentru sănătate şi servicii sociale). IVO va trebui să ia o decizie cât mai repede cu
putință, în maxim trei luni.

Doriți să aflați mai mult și să beneficiați de
ajutor?

Adăpostul pentru femei ALVA oferă informaţii despre drepturile femeilor, în conformitate cu Legea
serviciilor sociale, atunci când acestea sunt supuse amenințărilor și violențelor într-o relație și au nevoie
să își schimbe domiciliul. Dorim să oferim sprijin femeilor pentru ca acestea să aibă posibilitatea să
decidă singure asupra situaţiei lor.
În cadrul adăpostului ALVA putem oferi ajutor în privința formulării cererii, a contestației sau a altor
documente. Oferim de asemenea consiliere și asistență și altor actori implicați, precum alte adăposturi
pentru femei , servicii de asistență socială, unități sanitare etc.

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

Tel: 0705-08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

