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PROGRAME DE PREVENIRE SI
COMBATERE A
VIOLENTEI IN FAMILIE

Prevenirea și combaterea violentei în familie fac parte din politica naționala
de sprijinire și ocrotire a familiei și reprezintă o problemă importanța de sănătate
publica, pentru consolidarea,ocrotirea și sprijinirea familiei,pentru asigurarea
respectarii principiilor fundamentale ale legislatiei referitor la familie,a egalitatii
de șanse intre femei și bărbați în realizarea dreptului lor uman la viața fără
violența.
Primul pas în combaterea violentei domestice este culegerea informațiilor și
analiza datelor pentru planificarea programelor de prevenire și combatere a
violentei domestice.
Legea 214 / 2003 , republicata privind pentru prevenirea si combaterea
violentei domestice
Programele de prevenire au ca obiective urmatoarele:
-sensibilizarea opiniei publice în legătura cu gravitatea acestei probleme
-identificarea,inregistrarea și monitorizarea cazurilor de violența în familie
Scopul interventiei în cazurile de violența în familie urmărește urmatoarele
scopuri:
-prevenirea și reducerea violentei în familie prin toate mijloacele disponibile
-protectia membrilor familiei care suferă de violența în familie
-tragerea la raspundere a agresorului
-reabilitarea abuzatorului dacă este posibil
Violența în familie - este acțiunea sau inactiunea intenționată manifestata fizic
sau verbal,comisa de un membru al familiei contra unui alt membru,care
provoaca suferinta fizica,soldata cu vatamari corporale ușoare,psihica sau un
prejudiciu moral sau material.
Formele violentei în familie sunt:
-violenta fizica – lovire,bruscare,imbrancire,intepare,taiere,muscare
strangulare,ardere,intoxicare,otravire si etc.
-violenta verbala – adresarea intr-un limbaj jignitor,brutal,folosirea de
insulte,amenintari si expresii umilitoare.
-violenta sexuala - obligarea la raporturi sexuale fara consimtamantul victimei
si in cazul cand sunt casatoriti,hartuire sexuala,intimidare sexuala,gesturi cu
conotatie sexuala,obligarea practicarii prostitutiei si orice comportament sexual
ilegal in raport cu un membru al familiei.

-violenta psihologica - provocarea starilor de tensiune si de suferinta psihica in
orice mod si prin orice mijloace,acte de gelozie,urmarirea fara
drept,neglijarea,controlul vietii personale si etc.
-violenta spirituala – interzicerea,limitarea,ridiculizarea,penalizarea aspiratiilor
membrilor de familie la accesul valorilor culturale,etnice,religioase ,impunerea
aderarii la credinte religioase inacceptabile,interzicerea de a vorbi in limba
materna si etc.
-violenta economica – privarea de mijloace economice,lipsirea de mijloace de
existenta primara,cum ar fi hranirea,medicamente ,obiecte de prima
necesitate,refuzul de a sustine familia,impunerea de munci grele si
nocive,sustragerea intentionata a bunurilor persoanei,si etc.
-violenta sociala – impunerea izolarii persoanei de
familie,prieteni,comunitate,interzicerea frecventarii locului de munca si a
invatamantului,deposedarea de acte de identitate si alte actiuni cu efect similar.
Semnele generale ale violentei in familie le recunoastem dupa:
-persoanele abuzate sunt anxioase,complexate,fobice ,fiindu-le teama ca nu pot
face pe plac agresorului
-accepta orice ar spune agresorul
-tin legatura in permanenta cu agresorul pentru a-i raporta unde sunt si ce fac
-sunt sub control riguros,primind des telefoane
-vorbesc despre gelozie,posesivitate si control permanent din partea agresorului
-persoanele abuzate fizic,deseori au leziuni corporale
-sufera de depresii,anxietate,dependente de alcool,droguri,pot avea ganduri
sinucigase.
-au schimbari de personalitate majora
Compartimentul de asistenta sociala are obligatia de :
-a identifica si a tine in evidenta familiile in care apar conflicte familiare,care se
pot transforma in violenta in familie.Pentru realizarea identificarii comp.CAS
Seica Mare a elaborat Protocoale de colaborare cu Postul de Politie , Cabinetele
medicale de pe raza comunei si Scoala Generala.
-evaluarea familiei unde s-a produs violenta in familie.In acest scop vom efectua
o ancheta sociala la domiciliul persoanei agresate impreuna cu ofiterul Postului
de Politie,in care se trec date despre membrii familiei,conditiile de
trai,veniturile,forma de violenta,concluziile si recomandarile pentru interventie.
In cazul in care se produc noi acte de violenta in familie se va face monitorizarea constanta in vederea solutionarii cazului.
-Orice caz de violenta in familie identificat,se inregistreaza de catre asistentul
social intr-un registru special.

Asistentul social in colaborare cu comisia multidisciplinara asigura solutionarea
cazurilor de violenta in familie.
Asistentul social ajuta la obtinerea ordinului de restrictie si a certificatului de
expertiza medico-legal ,unde e cazul.
In cazul solicitarii de catre instanta de judecata ,asistentul social pune la
dispozitie un raport cu datele constatate si cerute.
-contacteaza autoritatile tutelare in cazul problemelor de violenta cu minori in
cadrul relatiei parinte copil
Modalitati de prevenire:
- Informarea cetatenilor prin diverse metode (pliante,afise,pagina de
internet)
- Consilierea (medico-sociala,psihologica,juridica)a persoanelor victime ale
violentei
- Colaborarea interdisciplinara (politist,medic,asistent medical) pentru
prevenirea cazurilor de violenta in familie
- Indrumarea partilor aflate in conflict in vederea medierii .

