Alte informații utile: România,

MARIA ROTH
psiholog, consilierea copiilor și adolescenților
Roth.mari@ymail.com,
Facebook: Sasca.ro,
0745653305
TELEFONUL COPILULUI: 116 111
DIRECTȚIILE JUDEȚEANE DE AISTENȚĂ SOCIAL
ȘI PROTECȚIE A COPIILOR,
de ex. DGASPC Clujstr.: Avram Iancu, 56,
tel: 0264 - 430 909
SERVICIILE SOCIALE ALE PROMĂRIILOR ,
de ex. Direcția de Asistență Socială și Medicală
Cluj-Napoca, str. Venus 20,
tel: 0264- 599 316
ASOCIAȚIA "LUMEA CA LUMEA"
tel: 0731 560 840,
tel/fax: 0364 410 404,
email: asociatie@lumeacalumea.ro
PT ABUZUL on-line:
031-80 80 000 (zilnic între 10-17),
ajutor@oradenet.ro,
http://oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor

AI SUFERIT DE
VIOLENȚĂ?
AI NEVOIE DE AJUTOR?
CU CINE POȚI DISCUTA
PE TEMA ACEASTA?

Tipuri de violență
NEGLIJARE
Se referă la situația în care nevoile de
bază ale unui copil nu sunt îndeplinite,
iar părintele sau tutorele copilului nu
acoperă aceste nevoi în mod corespunzător.

VIOLENTĂ FIZICĂ, PEDEPSE FIZICE
Atunci când un adult rănește fizic
un copil, în mod intenționat.
Acest lucru poate lăsa urme pe
corp, cum ar fi vânătăile.

VIOLENTĂ EMOTIONALĂ
Se întâmplă atunci când un adult
rănește sentimentele copilului.
Copilul trece printr-o suferință
interioară.

BATJOCURA
Situația în care copiii sunt
răutăcioși și duri unii cu ceilalți,
nu doar o dată, ci în mod repetat.

ABUZUL SEXUAL

Situația în care un copil este obligat
să facă ceva cu propriul corp, sau
cu un adult, iar acest lucru îl sperie
sau îl îngrijorează pe copil.
Exploatarea sexuală are loc atunci când un
adult se folosește de un copil pentru a face

Violența poate avea
următoarele aspecte

Ar fi bine să vorbești cu cineva despre experiențele tale
(recomandări în funcție de locul unde a avut loc violența)
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