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�Ignorantă

�Cruzime

�Neajutorare

�Constientizare

�Educare

�Comunicare 



“Foloseste..dar nu abuza. Nici abstinenta, dar nici 
excesul nu a facut pe nimeni fericit” – Voltaire

“Cu cat puterea e mai mare, cu atat abuzul e mai 
periculos” – Edmund Burke

“Abuzul nu exclude utilitatea” – Toma de Aquino

“Inainte de a ataca un abuz, trebuie sa vezi daca ii poti 
distruge temeliile” – Luc de Clapiers (Vauvenargues)





Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică 
(abreviat VD) , abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal 
sau violență intimă (abreviat VI), poate fi definită pe larg ca fiind 

un model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri 
dintr-o relație intimă precum mariajul, concubinajul, familia, 

prietenia sau conviețuirea. 

Violența domestică are mai multe forme precum agresiunea fizică 
(efectivă sau sub formă de amenințare), abuzurile sexuale, 

abuzurile emoționale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, 
urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijența) și 

privarea economică. 

Conștientizarea, percepția, definirea și documentarea violenței 
domestice diferă substanțial, în funcție de țară și epocă.



Violenta domestica si abuzul sunt 
utilizate pentru un singur scop: de a 
castiga si mentine controlul total 
asupra unei persoane. Agresorul 
incearca prin mijloace nefiresti si 
incorecte sa isi impuna autoritatea, 
utilizeaza frica, sentimentul de 
vinovatie, rusinea, intimidarea si 
umilinta pentru a domina o persoana. 
De cele mai multe ori abuzatorul 
raneste sau ameninta cu ranirea.



Violenta domestica si abuzul nu fac 
discriminari: acestea pot fi intalnite atat in 
randul cuplurilor heterosexuale cat si in 
parteneriatele de acelasi sex. Sunt implicate 
toate categoriile de varsta, etnice si clase 
sociale. Chiar daca, cel mai des, femeile 
sunt victimele, inclusiv barbatii sunt 
agresati si abuzati verbal, emotional si 
uneori chiar si fizic. Totusi, indiferent de 
situatie sau cauza, comportamentul abuziv, 
nu este normal sau acceptabil, chiar daca 
acesta provine de la un barbat, femeie, 
adolescent, adult sau varstnic. Oricine 
merita sa fie apreciat respectat si sa se 
simta in siguranta.



Recunoasterea abuzului este primul 
pas in obtinerea ajutorului - abuzul in 
familie, de multe ori progreseaza de la 
amenintari si abuz verbal la violenta. In 
timp ce ranirea fizica este pericolul cel 
mai evident si grav, totusi si 
consecintele emotionale si psihologice 
pot fi marcante. Din punct de vedere 
emotional, relatiile abuzive pot 
distruge respectul de sine, conduc la 
anxietate si depresie si determina 
persoana abuzata sa se simta 
neajutorata si singura. Nimeni nu 
trebuie sa suporte acest tip de durere 
si primul pas de a depasi aceasta 
situatie este constientizarea faptului ca 
situatia este una abuziva. O data ce 
este recunoscuta aceasta realitate, se 
poate obtine oricand, ajutorul necesar.



In tabara de la Izvorul Muresului

...



Echipa noastra s-a prezentat cu un plan de

actiune intr-o campanie menita sa reduca

abuzul domestic. Proiectul nostru s-a bazat

pe Obiectivele 3 si 4 de de dezvoltare ale

mileniului.



ODM #3
Promovarea egalitatii intre sexe si 

afirmarea femeilor
Ţinta 3.A – Eliminarea disparităţilor de gen din învăţământul primar şi secundar, de 

preferat până în 2005, iar din toate formele de învăţământ nu mai târziu de anul 2015 

Indicatorul 3.1 – Rata fetelor la cea a băieţilor din ciclurile primar, secundar şi terţiar de 

învăţământ

Indicatorul 3.2 – Rata de ocupare în muncă a femeilor în sectoarele de activitate 

neagricole

Indicatorul 3.3 – Proporţia numărului de femei parlamentar din numărul total al membrilor 

Parlamentului



ODM #4

Reducerea mortalitatii la copii
Ţinta 4.A – Reducerea cu două treimi, în perioada 1990-2015, a mortalităţii la 

copiii cu vârsta sub cinci ani

Indicatorul 4.1 – Rata mortalităţii la copiii cu vârsta mai mică de cinci ani

Indicatorul 4.2 – Rata mortalităţii infantile

Indicatorul 4.3 – Proporţia copiilor cu vârsta sub un an vaccinaţi împotriva 

rujeolei



Astfel am creat cei 7 pasi prin care ne dorim

sa informam si sa ridicam un semn al

exclamarii cu privire la una dintre

problemele majore ale zilelor noastre



1. Constientizarea problemei

2. Gasirea motivatiei

3. Informare cu privire la abuzul 

domestic

4. Inlaturarea obstacolelor

5. Contactarea autoritatilor

6. Incercarea depasirii situatiei 

critice

7. O noua sansa



Planul de actiune



1

Am hotarat ca primul pas ar putea fi initierea 
unei campanii Facebook ce ar putea 

raspandi mesajul nostru spre o mai mare 
masa de interes, crescandu-i eficienta si 

dezvoltand gradul de constientizare a 
populatiei cu privire la abuzul domestic



2
Al doilea pas, raspandeste campania 

noastra pe internet, dincolo de Facebook, 
prin in prin intermediul Google Adsense. 

Aplicatia Google va publica mesajul nostru 
pe mai multe siteuri in legatura cu Google, 
astfel popularizandu-l si crescand nivelul 

la care acesta este perceput.



3

Al treilea pas trece peste nivelul de 
raspandire prin intermediul web si ne 

intreapta spre numeroasele organizatii 
caritabile carora le vom prezenta 
campania noastra. Vom descrie 

circumstantele in care campania s-a 
desfasurat pana acum si de asemenea 
mesajul pe care dorim sa-l ducem mai 

departe.



4

Vom lucra de asemenea la articole cu care 
ne dorim sa aducem mesajul nostru in 

revista si ziare din ambele tari, Romania si 
Bulgaria. Acest lucru va fi posibil la o scala 

larga odata cu strangerea mai multor 
sustinatori prin campania de pe internet, 

care ne vor putea ajuta sa raspandim 
mesajul nostru.



5
Al cincilea si ultimul pas consta in 

manifestari publice, si anume concerte 
caritabile in Romania si Bulgaria. 

Concertele vor avea loc simultam si 
transmisiuni live vor fi proiectate pe 

ecrane, in ambele tari pentru a semnifica 
unitatea in aceasta cauza.



6

Tiparirea flyerelor care pot raspandi 
mesajul cauzei noastre, ar trebui sa 

fie in opinia noasta al 6-lea pas, 
intrucat proiectul nostru trebuie sa 

ajunga la o patura sociala din ce in ce 
mai larga. Cea mai buna cale: afara, 

pe strazi.



7

Al 7-lea pas va fi crearea unui videoclip 
informativ, in limba engleza, care va fi 

difuzat in liceele din ambele tari 
participante la proiect. Astfel, elevii pot 

primi mesajul mai usor si se pot implica in 
acte de voluntariat.



Astfel ne dorim sa diminuam fenomenul 
abuzului domestic. Fenomen atat de 

nociv ce a reprezentat si va reprezenta 
un factor de declin al societatii umane. 
Impreuna, vom reusi sa infaptuim acest 

lucru si sa inlaturam odata pentru 
totdeauna raul pe care abuzul in 

reprezinta.



“Om esti pentru oameni. Si nu pentru a le cruta 

sarcina de a se ingriji de tine, ci pentru a primi 

sarcina de a te ingriji de ei” – Nicolae Iorga
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