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Acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei în familie şi a abuzului asupra copiilor
Luna noiembrie aduce atât în atenţia instituţiilor şi organizaţiilor societăţii civile care activează în
domeniul asistenţei sociale, cât şi al comunităţii în general două zile cu semnificaţie deosebită. Ziua de 19
noiembrie ca Zi mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor militează pentru interzicerea oricăror forme
de abuz împotriva copilului atât în spaţiul public, la şcoală cât şi acasă, iar prin sărbătorirea zilei de 25
noiembrie ca Zi internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor se trage un semnal de alarmă în
ceea ce priveşte violenţa în familie.
Orice manifestare a violenţei în cadrul familiei are repercusiuni grave, atât asupra victimelor,
precum şi asupra celorlalţi membri ai familiei. În multe dintre cazuri copiii asistă la manifestarea violenţei,
aflându-se în imposibilitatea de a interveni, iar aceste situaţii îşi pun amprenta pentru totdeauna asupra
personalităţii copilului. În încercarea de reducere a acestor fenomene, DGASPC Hunedoara s-a implicat activ
în diferite campanii de sensibilizare şi a promovat o mai bună pregătire a specialiştilor săi care lucrează cu
copiii şi familiile acestora.
În luna noiembrie, D.G.A.S.P.C. Hunedoara desfăşoară o campanie de informare în cadrul căreia
distribuie materiale ce conţin informaţii cu privire la atribuţiile şi datele de contact ale serviciile de suport
specializate din cadrul instituţiei noastre, paşii de urmat în cazul victimelor sau a martorilor violenţei în
familie, definiţia şi formele de manifestare ale violenţei în familie la primăriile/SPAS-urile şi unităţile de
învăţământ din zona municipiilor Deva, Brad, Hunedoara, Orăştie, Haţeg, zona Văii Jiului şi a primăriilor de
comune.
Tot începând cu luna noiembrie, D.G.A.S.P.C. Hunedoara desfăşoară în colaborare cu Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, „Campania naţională de conştientizare şi
informare publică privind violenţa în familie” prin care se promovează numărul de telefon 0800.500.333 la
care victimele violenţei în familie pot suna gratuit în regim non-stop. Campania îşi propune prevenirea
violenţei în familie, promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi combaterea stereotipurilor de gen,
precum şi discriminarea sexuală în context familial. Materialele informative elaborate în cadrul campaniei
sunt distribuie în unităţile de învăţământ şi primăriile/SPAS-urile din judeţ.
Sesizările cetăţenilor şi ale altor instituţii privind cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului şi
situaţii de criză din familie se pot face în scris la sediul instituţiei din Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.18 sau
telefonic la nivel naţional la:
- Telefonul copilului – număr unic european 0800 116 111
- Numărul unic naţional de urgenţe 112
- Linia telefonică dedicată victimelor violenţei în familie – 0800 500 333
şi la nivel judeţean la:
- Telefonul verde - 0254 983
- Telefonul de urgenţă al instituţiei 0800 110 203
- Numerele de telefon ale Direcţiei: 0254-233.341; 0254-233.340.
Violenţa în familie este o problemă pentru societate. Zilnic femeile sunt supuse violenţei în familie
sub diferite forme, copiii asistă la scene de violenţă între părinţi sau sunt abuzaţi alături de alţi membrii ai
familiei. Violenţa domestică este rezultatul dorinţei agresorului de a avea putere şi control şi provine de la
un dezechilibru de putere între sexe. Se spune că este cauzată de sărăcie, alcool, droguri, pierderea locului
de muncă, stres sau boală. Acestea sunt doar scuze şi nu reprezintă justificări pentru comportamentul
agresorilor. Ignorarea acestui fenomen înseamnă acceptarea lui. Victimele au drepturi şi este de datoria
specialiştilor să le protejeze.

Datele statistice de la nivelul instituţiei noastre indică în perioada 1 ianuarie - 30
septembrie 2016 un număr total de 315 cazuri sesizate de abuz, neglijare, abandon şi exploatare a
copilului dintre care au fost confirmate 150 cazuri şi 165 au fost infirmate.
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