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Ești victimă a violenței domestice

Cum te ajutăm

sau stalking?

Nu aștepta să fie prea tîrziu!

Cereți ajutor adresîndu-vă

De la manifestarea primului epizod de violență

la Poliția de Stat

contactați Poliția de Stat

Violența poate afecta pe oricine, în orice parte a

autorul violenței poate fi oprit

lumii și in orice context social sau economic.

fără necesitatea activării procesului juridic se

Victima violenței nu depune plîngere pentru că

iau măsuri cuvenite doar

are rușine și remușcări, are frica de reticență și
de a-și pierde propriii copii: anume frica este pri-

în alternativa reclamației Dumneavoastre

Doar solicitați prezența Poliției de Stat

ma consecință a violenței.
Violentul își exercită puterea bazîndu-se pe starea sufletească vătămătoare a victimei.
Dacă există violență
Dacă există posesie
Dacă există abuz de putere
Dacă există amenințare

MUSTRAREA
pentru a evita comiterea
altelor acte de violență
Prin avertismentul pentru violenză in familie și avertismentul pentru stalking sunt prevăzute măsuri de prevenire în baza legii: a se vedea Decretul de Lege 93/13 convertit în Legea 119/13 și Decretul de Lege trasformat în
Legea 38/09. Pentru a afla mai mult contactați birourile
noastre.

ACEASTA
NU ESTE

^^^^^^^^^^^^^^
Dacă sunteți o victimă de repetate sau grave de
violență in familie

DRAGOSTE

violentul poate fi

ÎNDEPĂRTAT
POLIȚIA DE STAT TE POATE AJUTA

de la casa familiară

contactați Oficiul de Poliție cel mai aproiat de

le poate fi impusă interzicerea
apropierii de locurile frecventate in mod
obișnuit de către victimă

locuința Dumneavostră, chiar dacă aveți nevioe
doar de un sfat sau de informație .
Problema se rezolvă dacă eșiți înafara pereților
casnici, pentru că in interiorul căminului domestic violentul se simte invincibil.

dacă va fi prins in flagrant direct poate fi

ARESTAT

Curajul de a denunța va permite instituțiilor și
organelor competente de ați oferi ajutorul cuvenit.
Oricine dacă cunoaște cazuri de violență domestică poate raporta Forțelor de Ordine prin solicitarea anonimatului.

(vezi articolele 384 bis și 282 bis c.6 c.p.p.)

Stiați că victimele de violenză beneficiază
de un sprijin legal și pot avea acces la
asistență gratuită din partea Stutului sau
a Regiunii Piemonte
(a se vedea Legea Regiunii Piemonte din 24.2.2016 n.4
“Intervenții de prevenire și combatere a violenței in funcție
de infracțiune cu acordarea sprijinului femeilor victime a
violenței și a copiilor lor”).

