


Eu,         , am dreptul
să fiu protejat(ă) de orice formă de violenţă!

(înscrie aici prenumele şi numele tău)
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Violenţă este atunci cînd cuvintele sau faptele cuiva sperie, provoacă durere şi su-
ferinţă altei persoane.
Violenţă este şi atunci cînd cineva ameninţă că va lovi sau va face rău altcuiva. 

Care din situaţiile de mai jos pot fi numite violenţă? 
Încercuieşte răspunsul ales de tine.

Atunci cînd un copil face o boroboaţă, 
părinţii îl bat cu cureaua.

        este violenţă nu este violenţă nu ştiu

Elevi din clasele mai mari te impun 
să le dai banii tăi de buzunar.

 este violenţă nu este violenţă nu ştiu

Atunci cînd colegul nu răspunde imediat la întrebare, 
profesorul repetă întrebarea cu răbdare. 

 este violenţă nu este violenţă nu ştiu
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Vestea bună este că VIOLENŢA POATE FI OPRITĂ. Eu, tu, prietenii, profesorii, familia – 
cu toţii putem ajuta ca tot mai mulţi copii să trăiască într-o lume fără violenţă.
Citeşte mai departe cărţulia şi vei afla cum putem elimina violenţa din viaţa noastră.

Toate aceste acţiuni sunt violenţă. Din păcate, ele se pot întîmpla oricui şi oriunde:  
acasă, la şcoală, în stradă, în transportul public, chiar şi în Internet.

Unele acţiuni sau cuvinte ale altor oameni 
îţi pot provoca durere emoţională. 
Aceasta se întîmplă atunci cînd cineva:
   strigă la tine
   te porecleşte sau te numeşte cu alte 

cuvinte urîte 
   îţi spune că nu eşti bun(ă) de nimic 
   te imită într-un mod urît sau îţi arată

gesturi indecente
   te ignoră sau te respinge

Uneori, maturii sau alţi copii te fac să 
simţi durere fizică.  Aceasta se 
întîmplă atunci cînd cineva:
   te loveşte cu palma, cureaua, 

varga sau cu alte obiecte  
   te trage de urechi sau de păr 
   te zgîrie, te pişcă
   te împinge sau te îmbrînceşte
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Ne place să ne ţinem de mînă, să ne îmbrăţişăm sau să dăm pupici părinţilor, buneilor, fră-
ţiorilor, surioarelor şi altor persoane dragi. Aceste lucruri ne fac să ne simţim bine. 

Nu ne place cînd cineva ne atinge corpul într-un mod care ne provoacă durere, frică,  
dezgust, umilinţă, incomoditate.

Există însă situaţii în care simţim durere fizică sau spaimă, dar care nu sunt violenţă. 
Studiază imaginile de mai jos:

Atunci cînd ne îmbolnăvim, corpul nostru este examinat 
de medic, pentru a-l vindeca. Injecţiile, de exemplu, ne 
provoacă durere, dar ele ne ajută să fim sănătoşi.

În cazul dat, mama l-a strîns de mînă pe copil şi i-a 
strigat să se oprească. În acest fel, băiatul a fost salvat 
de la accident.

Corpul tău te ajută să mergi, să alergi, să te distrezi, să faci sport şi alte activităţi 
interesante. Ai nevoie de el într-o formă bună şi sănătoasă. Menţine-l în siguranţă, 
fereşte-l de orice durere sau pericol. 4



Ce emoţii crezi că a trăit băiatul?

Alege emoţiile din lista de mai jos şi înscrie-le în coloniţa corespunzătoare: 

Desenul A                  Desenul B

Descoperă şi înscrie 3 diferenţe dintre desenele de mai sus:
1.

2.

3.

A B
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Orice emoţie este firească. Este bine să-ţi exprimi emoţiile şi să 
spui ce simţi: bucurie sau supărare. 

Ai grijă însă ca, atunci cînd eşti supărat(ă), să nu provoci 
suferinţă altor persoane.

   ascult muzică
   mă joc în jocul preferat
   discut  cu cineva
   cer ajutor

   desenez 
   mă retrag/merg într-un loc preferat 
   scriu în agenda mea personală
   fac sport

Iată cîteva modalităţi care te pot ajuta să-ţi stăpîneşti supărarea sau furia.  Bifează-le pe cele care 
ţi se potrivesc cel mai mult:

Atunci cînd primeşti notă maximă la şcoală sau cadouri acasă, cînd te joci cu prietenii, trăieşti  
emoţii pozitive. 

Dacă ceva sau cineva te supără, te sperie sau te ameninţă, trăieşti emoţii negative. În asemenea  
situaţii îţi vine să plîngi, îţi tremură vocea, îţi transpiră palmele, inima îţi bate mai intens. 

Fiecare om - şi tu, de asemenea, - are diferite emoţii. Ele pot fi pozitive sau negative. 
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Dacă ţi s-a întîmplat ceva rău sau ai nimerit într-o situaţie neplăcută, NU PĂSTRA ACEASTA ÎN TAINĂ! 
Chiar dacă cineva îţi cere să nu spui nimănui. Ţine minte: orice s-ar întîmpla, nu eşti singur(ă)! 

Gîndeşte-te şi înscrie pe petale numele a 1, 2 sau mai multe persoane adulte cărora le poţi povesti 
ce ţi se întîmplă şi de la care poţi cere ajutor. 

Acestea sunt PERSOANELE TALE DE ÎNCREDERE. 
Ele te vor asculta, înţelege şi ajuta să rezolvi orice problemă. 

La sfîrşitul acestei cărţulii, vei găsi informaţii şi despre alte persoane şi organizaţii la care te poţi 
adresa după ajutor.

Oamenii sunt diferiţi. Unii s-ar putea să te facă să suferi. Totuşi, 
cei mai mulţi adulţi şi copii sunt buni. Ei nu-ţi doresc răul, ci te 

pot proteja, pot avea grijă de tine.7



Violenţa nu este o cale de rezolvare a problemelor.
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Aceste reguli te vor ajuta să previi şi să opreşti violenţa:

Spun ferm NU atunci cînd cineva din adulţi sau copii încearcă să mă 
bată, să mă jignească sau să-mi provoace durere şi suferinţă în orice alt 
fel. Nimeni nu are voie să-mi facă una ca asta, chiar dacă am greşit!

Atunci cînd mă simt în pericol, strig tare, din tot pieptul, şi fug în cel mai 
apropiat loc sigur (şcoală, casă, magazin, oficiu poştal etc.). În asemenea 
situaţii, să strigi şi să fugi nu e o ruşine, ci o acţiune de protecţie!

Cînd mi se întîmplă ceva rău, vorbesc cu un adult de încredere şi-i cer 
ajutorul. Ştiu că nu sunt de vină dacă cineva mă atinge într-un mod care 
îmi provoacă dezgust sau durere. Eu sunt liber(ă) şi nu trebuie să ţin 
în secret aceste fapte!
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De fiecare dată cînd plec undeva, comunic părinţilor sau persoanelor 
care au grijă de mine unde mă duc, cum voi ajunge acolo, cine va 
merge cu mine, care este numărul de telefon în locul unde plec şi cînd 
mă voi întoarce.

Eu nu sunt violent(ă): nu lovesc, nu jignesc şi nu umilesc pe alţii.

Adaugă aici una sau mai multe reguli noi care te-ar ajuta să fii în siguranţă. 
Discută-le cu profesorii, părinţii, prietenii, colegii de clasă. 
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Împreună cu prietenii, părinţii, profesorii, alcătuiţi o listă în care să enumeraţi paşii pe care ar trebui 
să-i facă fiecare dintre noi pentru a opri violenţa. Unul din aceşti paşi ar fi:

1. Eu nu jignesc şi nu lovesc pe nimeni.

Scrieţi paşii respectivi pe o coală mare de hîrtie şi lipiţi-o în clasă, în şcoală, în stradă, acasă. 

Un copil mai mare îi stă în cale prietenului tău şi nu îl lasă să treacă. Ce vei face?

Părintele te ameninţă cu bătaia. Ce vei face?

Un profesor te trage de ureche şi te numeşte urît pentru că ai vorbit neîntrebat(ă) la lecţie. 
Cum vei proceda? 

Aminteşte-ţi o situaţie în care ai fost supărat(ă), dar ai reuşit să-ţi exprimi emoţiile şi să rezolvi 
problema sau conflictul, fără a jigni pe cineva. Ce ai făcut pentru a te calma?
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19 

noiembrie
Ziua internaţională

de prevenire a violenţei 
împotriva copilului

Confecţionează din
panglică albastră sau 
decupează de mai jos 
simbolul acestei zile 
şi poartă-l în piept în 
semn de solidaritate.

(prenumele, numele)
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În fiecare an, 
pe 19 noiembrie, 

copiii şi adulţii 
organizează diferite 

acţiuni pentru 
a preveni şi opri 

violenţa. 

Împreună cu profe-
sorii, colegii, familia 

şi prietenii, gîndiţi-vă 
cum aţi putea marca 
acest eveniment în 
şcoala / localitatea 

voastră.

Atunci cînd vedem o stea căzătoare,
ne punem o dorinţă. Ea se împlineşte dacă 

ne dorim foarte mult acest lucru. 
Iată steaua.

Scrie-ţi dorinţa chiar aici.
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 Află şi înscrie aici numele Află şi înscrie aici telefonul

Asistentul social

Psihologul şcolar

Dirigintele sau alt profesor de încredere

Inspectorul de poliţie

Medicul de familie

Preotul

Angajaţii sau voluntarii centrelor pentru  
copii şi tineri

Educatorii de la egal la egal, mediatorii 
şcolari

Alte persoane

În afară de părinţi şi rude apropiate, în satul / oraşul tău există specialişti şi organizaţii care te pot ajuta să găseşti cea 
mai bună soluţie pentru problema ta. Înscrie mai jos numele şi datele de contact ale acestor persoane, organizaţii şi 
apelează la ei ori de cîte ori ai nevoie.

Dacă nu ai reuşit să soluţionezi problema împreună cu persoanele sau organizaţiile din comunitatea ta, poţi apela la 
următoarele organizaţii:

In caz de urgenţă, sună şi la Poliţie (902) sau la Serviciul medical de urgenţă / Salvare (903).

Denumire Adresă Telefon

Centrul  Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii Chişinău, str. Calea Iesilor nr. 61/2 75-88-06, 75-67-87

Centrul de Informare şi Documentare privind  
Drepturile Copilului Chişinău, str. Eugen Coca nr. 15 71-65-98, 74-78-13

Centrul pentru Drepturile Copilului Chişinău, str. Bernardazzi nr. 5 23-89-68
(Linia fierbinte) 93-02-22

Salvaţi copiii / Casa Aşchiuţă Chişinău, str. Constantin Stere nr. 1 43-31-40

Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri Chişinău, str. Serghei Lazo nr. 15 23-88-91, 21-16-05

Centrele Regionale de Resurse pentru Tineri

Or. Basarabeasca, str. K. Marx nr. 55 
Mun. Bălţi, str. Konev nr. 7 
Or. Cahul, str. 31 August 1989 nr. 7
Or. Făleşti, str. Moldovei nr. 5
R-l Orhei, com. Bieşti 
Or. Soroca, str. M. Sadoveanu nr.21
R-l Ungheni, s. Petreşti

(0 297) 21-959
(0 231) 78-389
(0 299) 24-069
(0 259) 22-264
(0 235) 45-554 
(0 230) 29-065
(0 236) 42-521

Centrul de Drept Or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 1/2 (0 243) 23-680 14



Avem dreptul să creştem într-un mediu fără violenţă. 
Avem dreptul să creştem liberi, puternici şi deştepţi.

 Broşura a fost tipărită în cadrul Iniţiativei naţionale “Şcoala - mediu fără violenţă”, 
implementată de Ministerul Educaţiei şi Tineretului cu suportul UNICEF Moldova.


