


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

(înscrie aici prenumele şi numele tău)
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Ce este violenţa şi unde te poţi 
confrunta cu ea?

Cum să previi violenţa? 

Ce să faci atunci cînd cineva 
este violent cu tine sau cu  

prietenii tăi?

Din ea vom afla împreună:

Citeşte cu atenţie această carte împreună cu prietenii, profesorii, părinţii şi alte persoane de încredere. 
Reciteşte-o ori de cîte ori ai nevoie. Aici vei găsi sfaturi cum să te protejezi de violenţă, precum şi  

telefoane/adrese ale specialiştilor şi ale organizaţiilor la care poţi apela după ajutor.

Noi suntem elevi, ca şi tine.  
Te îndemnăm să citeşti  

această carte.
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Violenţa are loc atunci cînd cineva, în mod intenţionat, spune, face sau ameninţă că va face 
lucruri care rănesc fizic sau emoţional, sperie, provoacă durere şi suferinţă altor persoane.

Există mai multe tipuri de violenţă: fizică, emoţională, sexuală.

Din păcate, mulţi copii şi adolescenţi din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova, suferă din 
cauza violenţei. 

Fiecare copil are dreptul să trăiască într-o lume fără violenţă.

În 1989, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia cu privire la drepturile copilului, care 
interzice aplicarea oricărei forme de violenţă împotriva copilului. Conform acestei Convenţii, copil 
este orice persoană care nu a împlinit vîrsta de 18 ani.

În Republica Moldova există legi care 
protejează copiii de violenţă. Printre 
acestea sunt Legea privind drepturile 
copilului şi Legea privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie.
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Violenţa fizică are loc atunci cînd un copil este bătut, scuturat, tras de păr, de urechi, 
îmbrîncit, impus să facă munci grele, care depăşesc capacităţile sale fizice. Tot violenţă 
este şi provocarea suferinţei fizice în orice alt fel.

Gîndeşte-te la 3 metode pe care le-ar putea utiliza 
adultul pentru a disciplina copilul, fără a-l bate:

1.

2.

3.

Orice conflict poate fi rezolvat fără bătaie!

Uneori, părinţii sau alţi 
adulţi ne bat pentru că 
nu i-am ascultat, le-am 

întors vorba sau am 
făcut o boroboaţă. Ne 

ajută oare bătaia să 
devenim mai buni?

Bătaia nu e o metodă 
bună de educaţie. 

Atunci cînd suntem 
bătuţi, nu ne gîndim la 

fapta comisă, ci cum 
să scăpăm nepedepsiţi 

altă dată.



În care din desene este prezentă violenţa emoţională? 
Gîndeşte-te şi formulează alte 2 replici pe care le-ar putea spune mama, fără a-şi ofensa fiica:

1.

2.

Violenţa emoţională are loc atunci cînd un copil este numit cu cuvinte jignitoare, poreclit, 
ameninţat, intimidat, izolat sau atunci cînd nevoile copilului sunt ignorate.
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A greşi nu înseamnă a fi rău. Un copil poate să-şi recunoască 

greşeala şi să înveţe din ea fără a fi bătut şi umilit.

DIN TINE!
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Mai ales la vîrsta adolescenţei, mulţi copii încearcă să rezolve conflictele cu pumnii.  
Alţii inventează porecle urîte şi îşi tachinează, astfel, colegii. Adesea un grup mai mare  
de copii, avînd un lider, îşi alege o victimă care devine ţinta atacurilor.

Un grup de colegi îl agresează sistematic pe un elev pentru motive minore, inventate sau chiar fără 
vreun motiv, doar pentru că este diferit de ei. Cei care nu fac parte din grup nu se implică.

Cum crezi, ce simte elevul hărţuit de colegii săi? 

Cum te simţi tu, cînd vezi că cineva dintre colegii de şcoală este tachinat sau bătut de ceilalţi?

Cum vei proceda dacă vei fi martor la un asemenea caz? Găseşte cîteva soluţii de rezolvare a con-
flictului pe cale non-violentă.
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Violenţa sexuală are loc atunci cînd un copil este atins sau sărutat într-un mod care-i  
provoacă neplăcere şi dezgust, este impus sau ademenit să demonstreze părţile intime* 
ale corpului său, să privească sau să atingă părţile intime ale corpului altei persoane.  

*Părţile intime ale corpului sunt cele pe care noi, de obicei, le ascundem de ochii altor oameni
(excepţie făcînd medicii, în timpul controalelor de sănătate).

Uneori, violenţa capătă forme mai puţin obişnuite. O persoană, fie cunoscută sau străină, nu ne 
bate şi nu ne jigneşte. Dimpotrivă, aceasta este foarte drăguţă, ne cîştigă încrederea cu cuvinte 
frumoase, încearcă să ne atingă, ne oferă cadouri şi ne invită acasă.

De cîteva săptămîni, unul din profesori este foarte drăguţ cu tine şi îţi acordă mai multă atenţie ca de 
obicei. Felul în care te priveşte şi te atinge, însă, te face să nu te simţi în apele tale. Într-o zi, după ore, 
el te invită insistent să mergi la el acasă. Cum procedezi?

Dacă ţi se întîmplă să fii abuzat(ă) sexual, fie de către un adult sau de 
către cineva din semeni, nu este vina ta. 

Adresează-te unui adult în care ai încredere şi cere-i ajutorul.

Aşa este, dar atunci cînd un adult face 
lucruri care ne provoacă frică şi dezgust şi 
ne roagă să păstrăm anumite întîmplări în 

secret, ar putea fi vorba de violenţă sexuală.

Parcă ar fi lipsă de recunoştinţă să 
nu avem încredere în adulţi... Părinţii 
întotdeauna m-au învăţat să-i respect 
pe adulţi şi să fac ceea ce-mi spun ei.



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 cu cine ai putea vorbi despre problemele tale? Cine te-ar putea ajuta?

Bifează în această listă persoanele cărora ai putea să le spui despre problema ta:

Niciodată nu e tîrziu să ceri ajutor. 
Poţi apela la mai multe persoane, pînă vei primi ajutorul 

de care ai nevoie.7

Acestea sunt persoanele tale de încredere. 
Ele te vor asculta, înţelege şi ajuta să găseşti 
soluţii pentru problema ta.  

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

Verişoara, 
verişorul

Fratele,
sora

Prietenii 
de familie

Mama

Tata

Nanii

Buneii

Unchiul

ProfesorulMătuşa

Alte persoane:
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Te înţeleg. Dar uneori, mai ales în situa-
ţii dificile, un adult are mai multe posi-
bilităţi să ne ajute. Acest adult trebuie 
să fie, însă, o persoană de încredere.

Poţi cere ajutor de la adulţi în mai multe feluri: poţi discuta cu ei între patru ochi, vorbi la 
telefon, trimite scrisori. De asemenea, poţi ruga un prieten să te însoţească atunci cînd 

mergi să ceri ajutorul unui adult.

În fiecare dimineaţă, colegii din clasele superioare îi cer unui băiat banii de buzunar şi îl ameninţă cu 
bătaia. Cum crezi, ce poate face băiatul? 

Împreună cu colegii, gîndeşte-te la cine băiatul poate apela după ajutor.  
Formulează cererea de ajutor:

Nu întotdeauna am curajul să vorbesc cu 
adulţii despre problemele mele. Nici nu 
sunt sigură că mă vor înţelege. Prefer 

să discut cu cineva de vîrsta mea.



Atunci cînd sunt în pericol, strig după ajutor şi fug în cel mai apropiat loc sigur. 
În asemenea situaţii, a fugi şi a striga sunt acţiuni de protecţie şi nu o ruşine.

Atunci cînd cineva este violent cu mine, spun de la bun început, ferm şi cu  
demnitate, că nu accept să fiu tachinat(ă), poreclit(ă) sau lovit(ă).

Nu accept cadouri, propuneri sau invitaţii fără ştirea şi acordul părinţilor sau al 
adulţilor care au grijă de mine. Îi anunţ de fiecare dată cînd, unde şi cu cine plec. 

Atunci cînd mă simt în pericol sau observ că un alt copil este în pericol,  
cer ajutorul unui adult de încredere.  

Eu nu sunt violent(ă) şi nu mă alătur celor care lovesc sau tachinează pe alţii. 

Adaugă aici una sau mai multe reguli noi care te-ar ajuta să te protejezi de violenţă. Discută-le cu 

colegii, prietenii, profesorii şi părinţii.

9



Analizează situaţiile de mai jos. Ce tipuri de violenţă ai identificat? Propune metode non-violente de 
rezolvare a acestor situaţii, aplicînd regulile din pagina 9 şi alte sugestii din această carte.

Un coleg a primit o notă proastă la şcoală şi pentru asta a fost bătut de părinţi.

Elevul de serviciu nu a şters tabla 
înainte de lecţie şi profesorul 
l-a numit cu un cuvînt urît.  

O elevă este tachinată în permanenţă 
de către un grup de colegi pentru că 
poartă ochelari.

Sunt sau nu periculoase situaţiile de mai jos? Cum vei proceda în asemenea cazuri?

O persoană necunoscută se apropie de tine în stradă şi te roagă să o ajuţi să 
ducă nişte pungi la ea acasă.

Un grup de elevi îl invită pe colegul lor în spatele şcolii, după lecţii, pentru 
a discuta „ca între bărbaţi”. 

10



11

Cum poţi evita violenţa pe Internet?

Niciodată nu afişa în reţeaua Internet informaţii cu caracter perso-
nal (nume, numere de telefon, adresă, fotografii – cineva le poate 
copia, transforma şi răspîndi fără voia ta). 
Nu deschide fişierele expediate de persoane necunoscute.  
Ar putea fi un virus sau un mesaj jignitor.
Niciodată nu accepta să te întîlneşti de unul singur cu cineva pe 
care l-ai cunoscut pe Internet, chiar dacă comunicaţi de mai mult 
timp. Roagă un adult să te însoţească.
Blochează adresa persoanei care te jigneşte sau te ameninţă.

De fapt, Internetul, dar şi telefonul 
mobil pot fi surse de violenţă. Poţi 

primi o avalanşă de mesaje jignitoare, 
viruşi care îţi vor ataca computerul 

sau telefonul mobil. Unele persoane 
cu care faci cunoştinţă pe Internet s-ar 
putea să nu fie cine pretind că sunt şi ar 

putea avea intenţii rele.

Internetul este o invenţie fantastică! Poţi găsi multă 
informaţie şi cunoaşte oameni interesanţi. Cred că este 
singurul mod de a comunica cu alţii fără risc – pe Inter-

net nimeni nu te bate, nu te agresează.



Acasă, la şcoală şi în comunitate va exista mai puţină violenţă dacă toţi adulţii şi copiii vor încerca să fie 
prieteni şi vor învăţa să-şi rezolve în mod paşnic neînţelegerile şi conflictele.

Copiii vor fi protejaţi de violenţă dacă adulţii vor crea relaţii de încredere cu copiii şi-i vor disciplina fără 
a aplica violenţa. 

Violenţa în şcoală poate fi redusă prin stabilirea unor reguli clare care ar interzice violenţa şi discriminarea. 
Aceste reguli trebuie respectate atît de elevi, cît şi de profesori.

În fiecare an, în această zi, copiii şi adulţii organizează 
diferite acţiuni de combatere a violenţei.

Confecţionează din panglică sau din hîrtie simbolul  
acestei zile şi poartă-l în piept în semn de solidaritate.

Explică tuturor ce înseamnă acest simbol şi de ce este 
bine să oprim violenţa.

Gîndeşte-te împreună cu prietenii, colegii şi profesorii ce 
activităţi aţi putea face în această zi în satul sau  
oraşul vostru.

Pledează împotriva violenţei!
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19 
noiembrie

Ziua internaţională de prevenire 
a violenţei împotriva copilului
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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.

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

 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

ASISTENT SOCIAL



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




