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CE ESTE VIOLENȚA DOMESTICĂ?

Violența domestică are impact asupra tuturor aspectelor vieții victimelor, inclusiv în sfera
profesională: stres, burn-out, absenteism, boală, iritabilitate, pierderea stimei de sine etc.

Ca răspuns la acest flagel, multe companii și organizații iau măsuri.

Această broșură oferă informații despre cum să recunoaștem violența domestică și cum se
manifestă ea în mediul de lucru, cum să ascultăm vocile victimelor și, mai ales, la ce servicii să le
îndrumăm.

Distribuiți informațiile în zonele cu trafic intens ale companiei dumneavoastră (aparate de cafea,
imprimante, ceasuri, ascensoare etc.), dar mai ales în locuri mai discrete precum toaletele.

Psihologică: umilire, devalorizare, amenințări, șantaj, hărțuire, supraveghere...

Verbală: insulte, țipete, tăcere...

Socială: controlul vieții sociale, al ieșirilor ... 

Economică: interzicerea muncii, a contului bancar personal, controlul venitului, refuzul plătii
pensiei ... 

Administrativă: confiscarea documentelor de identitate, a permiselor de ședere,
obstrucționara procedurilor, etc. 

Sexuală: atingerea nepotrivită, violul, impunerea actului sexual, însarcinarea, contracepția,
avortul, prostituția.. 

Fizică:  bătăile, injuriiile, mutilarea,izolarea... 

Violența cibernetică: mesaje text insultatoare, răspândirea zvonurilor ...

violența domestică ne aflectează pe toți indiferent de clasa socială, cultură, vârstă, origini, credință,
orientare sexuală ... poate lua multe forme:



CICLUL VIOLENȚEI 

Violența este parte a unui ciclu, crește și se repetă pe măsură ce trece timpul . 

I Tensiune crescută
Tensiunea palpabilă datorată unor
factori aleatori este exprimată de
către agresor. Victima poate simți
teamă și teamă. 

Explozia
Agresorul acționează (lovind, țipând,
disprețuind etc.). Victima poate simți
furie, tristețe și, de asemenea, rușine
în legătură cu situația. 

Justificarea
Agresorul acuză factorii externi sau
victima însăși: „Din cauza ta am făcut
asta! Victima se simte vinovată și
responsabilă pentru că nu a putut
evita criza.

Luna de miere
Agresorul își exprimă regrete,
promite că se va corecta, îi
amintește de momentele fericite.
Victima rămâne plină de speranță,
vrea să creadă că poate depăși acest
lucru.

CAND VIOLENȚA VINE LA SERVICIU 

33,7% dintre femei și 14,9% dintre bărbații din Belgia au experimentat violența în viața lor, de la 

 
56.3%

 
21.5%

 
8.7%

 
8.3%

 
5.2%5,2%

Partenerele actuale  

21,5%
Partenerii actuali

bărbați 
8,7%

Fostele partenere  

8,3%
Alții

56,3%
Foștii parteneri bărbați



*Din cauza injuriilor, furtul cheilor sau documentelor, al refuzului partenerului să aibă grija de
familie,  etc. 

21,2% sunt bolnavi
frecvent 

40,8%  lipsesc deseori sau ajung târziu *
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30,7% sunt obosiți

Conform unui studiu din Belgia, 72,9%  dintre cei care s-au confruntat cu violența domestică au
spus că aceasta s-a răsfrânt și asupra muncii lor :
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Violența domestică are consecințe chiar și la locul de muncă unde se manifestă prin telefoane
abuzive, mesaje sau email-uri. 

 
Persoanele care se confruntă cu violența domestică spun că au nevoie să își ia liber  de la serviciu  

Infățișări în
instanță

Sa își caute altă
locuință

Consiliere
psihologică

Programari la medic

Sursa: Institutul pentru Egalitatea dintre Femei și Barbați. Studiul Național asupra impactului violenței domestice la locul de
muncă in Belgia, 2017



CUM PROCEDĂM CÂND O COLEGĂ E
VICTIMĂ A VIOLENȚEI DOMESTICE? 

Lasă-ți colega să vorbească. Fă-ți timp pentru ea.

Ascultă, sprijină-o fără a judeca.

Respectați confidențialitatea și intimitatea colegei dvs.

Nu dezvăluiți informații decât dacă ea vă dă permisiunea.

Nu da vina pe colega ta.

Așteptați-vă la o gamă largă de emoții, de la furie la vinovăție.

Respectă-le alegerile, chiar dacă sunt diferite de ale tale.

Dacă colega tău are nevoie de timp liber, ține legătura în mod regulat.

CE POT SĂ FAC?

LA CE SĂ MĂ AȘTEPT?

Mulțumește-i colegei tale că a împărtășit povestea ei cu tine. Arată înțelegere.

Informați-vă colega despre disponibilitatea serviciilor de asistență interne și externe.

Întrebați ce puteți face pentru a o ajuta.

Dacă credeți că ea (sau copiii) se află în pericol grav, sunați la poliție.

CE SĂ SPUN?

Te cred.
 

Ai făcut bine că mi-ai spus.
 

       Nu este vina ta. 

Legea este de partea ta. 
 

Te pot ajuta.

5 FRAZE CHEIE

Source: nous.toutes.org



Vă confruntați cu violența
domestică?

Compania dvs va sprijina!

Contactați:

112

 
0800-500-333
1800-341-900

 021-9524
 

NUMERE DE URGENȚĂ

ASCULTĂM VIOLENȚA DOMESTICĂ

  
ANES (Agenția mațională pentru egalitatea de șanse dintre femei și bărbați) a

inclus pe pagina de internet o hartă a serviciilor sociale pentru victimele
violenței domestice, imparțiă pe județe 

https://anes.gov.ro/harta/
 

Primăria Municipiului București 
Centru de urgență pentru femeile victime ale violenței domestice 

Asociatia Touched Romania
www.touchedromania.org

Ofera servicii sociale rezidentiale, consiliere psihologica si emotionala si un
program de reintegrare in societate. 

Organizația Women s aid 
Ofera o line gratuita de ajutor 24/7 cu pastrarea confidentialitatii, ajutor si
intelegeere pentru femeile care sunt abuzate fizic, emotional, financiar si

sexual in caminele lor. 
De asemenea, ofera asistenta juridica si reprezentare in instanta, adapost,

consiliere, etc. 
https://www.womensaid.ie/ro/nationalfreepho4.html

 

SERVICII SPECIALIZATE 

https://anes.gov.ro/harta/
https://www.womensaid.ie/ro/nationalfreepho4.html
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