„Sunt împotriva violenței, deoarece
satisfacția este doar temporară, pe
când răul făcut este permanent”
(Indira Gandhi)

Combatem
violența
împreună!

Acest material informativ a fost
elaborat
de
către
Asociația
„MOTIVAȚIE”
din
Moldova
în
contextul programului „Împreună
împotriva stereotipurilor de gen și a
violenței în bază de gen”, finanțat
de
Uniunea
Europeană
și
implementat în comun de
UN Women și UNFPA.
Acest material informativ a fost
elaborat cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene. Conținutul său
este în întregime responsabilitatea
autorului și nu reflectă neapărat
opinia Uniunii Europene.

Contactează-ne:
Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 48,
or. Chișinău, MD-2075, Republica
Moldova
office@motivation-md.org
www.motivatie.md

Intervenţia reprezentanților
Autorităţilor Publice Locale
(APL-urilor) în prevenirea și
combaterea violenţei în familie
are loc în conformitate cu
prevederile „Instrucţiunii
privind modul de exercitare de
către Administraţia Publică
Locală, a atribuţiilor legale în
domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în
familie”*.

1. Sesizarea și înregistrarea
cazurilor de violență în familie:

Rolul APL-urilor în
intervenția și
soluționarea
cazurilor de
violență în familie
prin prisma
abordării
multidisciplinare

Sursa: *Ordinul MMPSF nr.105 din
02.08.2012 cu privire la aprobarea
Instrucţiunii privind modul de exercitare
de către Administraţia Publică Locală, a
atribuţiilor legale în domeniul prevenirii și
combaterii violenţei în familie.

„APL-urile au obligaţia de a reacţiona
prompt, în modul prevăzut de lege, la orice
semnal (scris sau verbal) despre orice act de
violenţă, de orice formă, în mediul familial,
care a fost săvârșit sau este pe cale de a fi
săvârșit și poartă responsabilitate pentru
asigurarea protecţiei eficiente a victimelor
violenţei în familie”*.

2. Informarea/referirea
victimei violenței în familie:
„Constatând faptul violenţei în familie în
cadrul audienţei, primarul, pretorul sau alţi
reprezentanţi ai APL-urilor vor asigura în
prim-plan informarea/referirea victimei la
echipa multidisciplinară teritorială pentru
informare despre drepturile sale, inclusiv
referitor la tipul serviciilor de asistenţă și
organizaţiile la care se poate adresa după
ajutor”*.

3. Intervenția:
„Intervenţia reprezentanților APL-urilor este
necesară și obligatorie la solicitare, cât și
din oficiu, în scopul organizării
investigaţiilor asupra cazurilor de violenţă
în familie. Drept temei pentru intervenţie din
oficiu, pot servi semnalele din comunitate,
din mass-media sau alte surse despre acte
de violenţă, informaţia obţinută în cadrul
audienţelor, etc”*.

„Violenţa este una dintre
expresiile suferinţei
interioare”.
(Cătălin Manea)

Folosește un limbaj
corect despre
persoanele afectate
de violență

Folosește
terminologia
corectă:
Victima violenței - supraviețuitoarea
violenței în familie, persoană care a
trecut prin violență, persoană care a
trăit violența sau a fost supusă
violenței.
Păstrează
anonimatul
confidențialitatea persoanei
familiei acesteia;

și
și a

Abordează o atitudine cât
pozitivă, centrată pe victimă;

mai

Respectă opiniile, drepturile
demnitatea victimei;

și

Fă abstracție de tot ce ține de
încadrarea
persoanei
într-o
categorie anume, precum: etnie,
culoare, limbă, statut civil, vârstă,
dizabilitate, religie etc.

Evită
limbajul
discriminatoriu:
„Femei bătute/violate”, „Persoana
X a trecut prin coșmarul violenței”,
„Teroarea pe care a trăit-o
persoana X”.
Nu folosi figuri stilistice, care pot
amplifica și mai mult trauma
persoanei, care a trecut prin
violență, excepție fiind cuvintele
folosite chiar de aceste femei,
folosite între ghilimele.
Evită
victimizarea
dublă
și
discriminarea persoanei, care a
trecut prin violență;
Folosește
un
limbaj
nediscriminatoriu. Adică, cuvinte
care nu sugerează ideea de
rușine, ironie, dispreț sau blamare
față de persoana afectată de
violență.

Practici pozitive
la nivel local în
combaterea
violenței

1. Camera de Plasament de Urgență
pentru Victimele Violenței în familie, Fălești

Asistență juridică, socială, psihologică și
medicală primară gratuită pentru victimele
violenței în familie;
Plasament de urgență pentru femei victime ale violenței în familie și minorilor
aflați în îngrijirea acestora.

(0 259) 24 650,
(0 259) 24 266, (0 259) 24 952
2. Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament
pentru Copii şi Tineri în Situaţii de Risc „Casa Speranţei”

Exemplul raionului
Fălești

Programe de prevenire, orientate pentru
protecţia temporară a copiilor şi potenţiale
victime ale abuzului şi familiilor acestora;
Formarea iniţială şi continuă a
profesioniştilor cu responsabilităţi în
protecţia copilului din diferite sectoare.

(0 259) 25 886
3. Telefonul copilului în raionul Fălești

Acces direct şi gratuit la consiliere psihoemoţională şi informare a copiilor despre
drepturile lor şi modul în care aceste
drepturi pot fi apărate.

(0 800) 77 000
Apel gratuit 24/24

ACUM
e timpul să acționăm
pentru a pune capăt
violenței împotriva
femeilor și fetelor cu
dizabilități!

Măsuri eficiente pentru
a fi întreprinse de către
reprezentanții/reprezentantele
APL-urilor:
Dezvoltarea și consolidarea serviciilor și programelor
incluzive, care să protejeze femeile și fetele de violență,
inclusiv servicii de sănătate, adăposturi și instanțe de
judecată accesibile pentru femei și fete cu dizabilități;
Implementarea cadrului legal din domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie în RM;
Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia,
precum și a violenței sexuale prin măsuri constante
și active;
Întărirea capacității instituționale a APL-urilor de
gestionare a violenței în familie;
Organizarea acțiunilor de informare și sensibilizare pentru
dezvoltarea în rândul comunității a atitudinilor și
comportamentelor nonviolente față de femeile cu
dizabilități pentru atingerea obiectivului „toleranță zero"
față de violența domestică.

ACUM
e timpul să acționăm
pentru a pune capăt
violenței împotriva
femeilor și fetelor cu
dizabilități!
Mai multe despre
rolul APL-urilor puteți
găsi în Legea Nr. 45
cu privire la
prevenirea şi
combaterea
violenţei în familie
(din 01.03.2007).

Resurse utile:
0 8008 8008

Telefonul de Încredere pentru
Femei și Fete „La Strada”

112

Serviciul Național Unic pentru
Apelurile de Urgență

0 8001 0808

Serviciul de asistență telefonică
adresat persoanelor cu
dizabilități

antiviolenta.gov.md

Pagina web a MSMPS, dedicată
prevenirii și combaterii violenței
împotriva femeilor și a violenței
în familie

stopviolenta.md

Coaliția Națională „Viața fără
Violență în Familie”

