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AO Centrul Internaţional pentru Protecţia şi
Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”
Parteneri guvernamentali:
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educaţiei
Ministerul Justiţiei

Parteneri locali:
Autorităţi locale, instituţii de învăţământ, Inspectorate de Poliţie,
procuraturi raionale, centre specializate:

Asistenţă
& protecţie

Cercetare &
Monitorizare
Consolidare
de capacităţi

Educare &
sensibilizare

Centrul de Asistenţă şi Protecţie din Chişinău, Asociaţia fără violenţă
„Casa Mărioarei”, m. Chişinău, Centrul de reabilitare ÎNCEPUTUL
VIEŢII, m. Chişinău, Centrul de Drept al femeilor, m. Chişinău, Centrul
de sănătate prietenos tinerilor „NEOVITA”, m. Chişinău, Centrul
Naţional de Prevenire a Abuzului Faţă de Copii CNPAC, m. Chişinău,
IP Centrul de Criză familială „SOTIS”, m. Bălţi, Centrul Maternal
„ALTERNATIVA”, m. Bălţi, Centrul raional maternal de reabilitare
a victimelor violenţei în familie „Pro-Femina”, Hânceşti, Centru de
Plasament pentru cuplu mamă-copil, or. Corneşti, r-nul Ungheni,
Centrul Maternal ÎNCREDERE, or. Cahul, Centrul Maternal PROFAMILIA, or. Căuşeni, Centrul Maternal „ARIADNA”, Drochia, Centrul
de a asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, or. Drochia,
Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Tineri
în situaţii de risc „Casa Speranţei”, Făleşti

Contacte:
Centrul Internaţional pentru Protecţia şi
Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”
Departamentul Programe Femei
MD-2012, Chişinău, Moldova, C.P. 259
Telefonul de Încredere 0 8008 8008
(apel gratuit pe teritoriul RM)

Tel. +373 22 24 06 24 (apeluri internaţionale)
Fax: (373-22) 23-49-07

Email: trustline@lastrada.md
Skype: Consultant080088008
FB: http://www.facebook/telefonuldeîncredre
OK: http://www.odnoklassniki.ru/violenta.
in.familie
Pagina web: www.lastrada.md

FINANŢATORII NOŞTRI:

cine suntem noi
Activând mai mulţi ani la rând în domeniul prevenirii traficului de
femei şi asistenţei directe pentru victimele acestui fenomen, dar
şi realizând mai multe cercetări, specialiştii Centrului Internaţional
“La Strada” s-au convins că traficul de femei şi violenţa în familie
sunt fenomene interconexe.
Acest fapt ne-a motivat să ne extindem aria de activitate cu
un nou Program, destinat apărării drepturilor femeilor, incluzând
segmentul de prevenire a violenţei în familie şi asistenţă
victimelor acestui fenomen. Astfel, în noiembrie 2009 Centrul
Internaţional „La Strada” lansează serviciului naţional Telefonul
de Încredere 0 8008 8008, prin intermediul căruia victimele violenţei în familie sunt susţinute să preia controlul asupra propriilor vieţi şi să-şi realizeze drepturile lor legale.
În activitatea sa, Centrul Internaţional “La Strada” va continua
prin serviciile corespunzătoare să răspundă nevoilor persoanelor ce suferă de violenţa în familie, susţinându-le şi oferindu-le
suportul necesar pentru a-şi putea construi o viaţa armonioasă.
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Istoria Departamentului Programe
Femei a început acum 5 ani

5 ani

cu reuşite şi lecţii învăţate, cu colaborări fructuoase şi cu
despărţiri inevitabile.

5 ani

în care am fost alături de beneficiarii noştri, ghidându-i pe
calea grea a dezvoltării potenţialului personal şi a depăşirii
provocărilor vieţii deloc uşoare.

5 ani

de reflecţie, perseverenţă, creativitate, muncă, aprecieri,
dorinţe, împliniri, dezamăgiri, provocări, dinamism.

5 ani

pentru care le mulţumim:
● beneficiarilor, care au avut încredere în profesionalismul
şi dedicaţia noastră,
● donatorilor care au avut încredere şi au investit în ideile
noastre,
● partenerilor care ne-au susţinut de-a lungul acestor ani,
● echipei profesioniste şi dedicate să obţină cele mai bune
rezultate pentru beneficiari,
● voluntarilor noştri pentru implicare şi dedicaţie,
● mass-mediei pentru că ne-a fost alături.

Aprecierea şi sprijinul vostru ne ambiţionează
să muncim mai mult în fiecare zi!
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5 ani

de activitate
în cifre

9500

800

tineri informaţi prin Programul
“De la egal la egal”

specialişti
din domeniu instruiţi

7000

persoane au beneficiat
de serviciile noastre

600 000
persoane
informate în cadrul
celor 3 campanii
de sensibilizare
a publicului larg

750
copii ajutaţi

292

persoane asistate juridic

400

intervenţii în situaţie
de criză realizate

309

persoane orientate spre
un adăpost

... pentru ca lucrurile să se schimbe în bine
Serviciul naţional Telefonul de Încredere a fost creat pentru a oferi asistenţă femeilor care se confruntă ori s-au confruntat cu
diverse forme de violenţă în familie.
Este unul din cele mai importante servicii, prin intermediul căruia construim cu femeile aflate în criză relaţii bazate pe încredere, deschizându-le uşi şi sprijinindu-le să meargă mai departe în viaţă.
Prin intermediul Telefonului de Încredere oferim servicii corespunzătoare fiecărei persoane în parte: un proces prin care femeile sunt susţinute
să preia controlul asupra propriilor vieţi şi să facă alegeri.
Încrederea şi suportul nostru au crescut şansele ca beneficiarii să-şi
recapete puterea personală de a lua decizii în situaţiile de criză şi de
a-şi apăra drepturile.
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Apeluri
înregistrate
la Telefonul de Încredere
în 5 ani

5123

3828

persoane au solicitat suport,
informare şi orientare în cazuri de violenţă în familie

persoane susţinute
şi orientate în situaţii
de criză

1090

125
consultaţii
oferite grupurilor
profesionale

80
agresori
consiliaţi
telefonic

membri ai comunităţii
informaţi şi orientaţi
să se implice activ în
cazuri de violenţă
în familie

De cine am fost alături în aceşti
5 ani de activitate
Îmbunătăţirea serviciilor pe care le furnizăm este datorată dedicaţiei
consultanţilor noştri. Aceştia muncesc foarte mult în vederea aflării detaliilor despre cazurile beneficiarilor cu care lucrează: trecutul, riscurile
şi nevoile lor. Avem un grup variat de beneficiari pe care-i sprijinim şi
pentru care suntem dedicaţi să le oferim suport individual bazat pe necesităţile lor specifice.
Şi acest lucru funcţionează...
Majoritatea persoanelor care ne-au apelat sunt femei. Categoriile de
vârstă sunt variate, cel mai tânăr abonat fiind un copil de 9 ani, iar cel
mai în vârstă fiind de 80 de ani. Apelurile au venit din mai multe sate şi
oraşe ale R. Moldova. Totodată, ne-au sunat şi concetăţenii noştri, aflaţi
peste hotarele ţării, care ne-au solicitat ajutorul, fie în calitate de victime
ale violenţei, fie pentru rudele lor rămase în ţară.
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121

7344

copii ne-au
contactat

adulţi ne-au contactat

înregistrate

3806

înregistrate

103
victime
bărbaţi

înregistrate

3909

victime
femei

victime ale violenţei

agresori bărbaţi
au apelat

8

agresori
femei
au apelat

Orientăm spre o viaţă fără violenţă
Principala preocupare a Departamentului Programe Femei timp de 5
ani a fost ca beneficiarii să fie în siguranţă. În acest sens consultanţii Telefonului de Încredere prezintă beneficiarilor opţiunile de care pot
dispune, în funcţie de caz. La telefon s-a oferit orientare, sprijin şi înţelegere pentru victimele violenţei, informaţii privind servicii de adăpost şi
consiliere în cazurile de violenţă în familie.
De asemenea, consultanţii au oferit informaţii cu privire la legislaţia naţională în caz de violenţă în familie, aspecte privind dreptul familiei, posibilităţi de a beneficia de asistenţă medicală, suport financiar sau chiar
încadrare în câmpul muncii.
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Asistenţa oferită în cei 5 ani de activitate:

consultaţii juridice

2072

2287

consultaţii psihologice
bazate pe un dialog de încredere

persoane informate să facă

primii paşi
spre siguranţă

309

1749

persoane ajutate să-şi găsească

un adăpost temporar

persoane informate privind asistenţa
medicală, inclusiv tratament
de dezalcoolizare şi psihiatric
pentru subiecţii violenţei

299
9

Alături de victime în situaţii de criză
Un alt obiectiv al Departamentului Programe Femei este de a oferi
un răspuns prompt la situaţii de urgenţă pentru victimele violenţei în
familie.
Colaborând cu o reţea de instituţii publice şi private şi alţi furnizori de
servicii, ajutăm femeile şi familiile să îşi evalueze problemele cu care se
confruntă şi să-şi identifice necesităţile, ca apoi să înţeleagă de ce aptitudini şi asistenţă au nevoie pentru a-şi recăpăta echilibrul psihologic şi
social. Pentru toate cazurile referite au fost contactate direct instituţiile
sau centrele specializate.
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309

femei ajutate să-şi găsească
un adăpost în situaţie de criză

434

intervenţii şi soluţionarea a

200 cazuri

de violenţă în familie
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…către cunoaşterea şi apărarea
	drepturilor sale
Avocatul Centrului Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea
Drepturilor Femeii “La Strada” a oferit victimelor violenţei în familie
asistenţă juridică complexă – de la consultaţie juridică primară, până
la reprezentare în instanţa de judecată. Implicarea acestuia a fost una
variată, în funcţie de necesităţile beneficiarilor, ţinând cont de dorinţele
şi solicitările acestora.

292
182
161

beneficiare asistate juridic graţie serviciului
Telefonul de Încredere
beneficiare redirecţionate pentru asistenţă
juridică către partenerii noştri de încredere
beneficiare asistate de avocatul
Centrului Internaţional “La Strada”

Rezultate:

54

cereri înaintate pentru emiterea
	Ordonanţei de Protecţie

46
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Ordonanţe de Protecţie emise

Ascuns şi la vedere
Cazurile înregistrate la Telefonul de Încredere vin să confirme şi amploarea abuzului fizic, psihologic şi sexual la care sunt supuşi copiii în
Republica Moldova. Vocea acestor victime inocente rămâne de cele
mai multe ori neauzită de societate.

3254

copii implicaţi în abuz,
dintre care:

2500
copii – martori
ai violenţei

754

392

cazuri victime
sunt exclusiv
copii

copii-victime
directe ale violenţei
în familie. Dintre
aceştia în:

362

cazuri – copii
sunt victime,
alături de unul
din părinţi
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Cum facem auzită vocea victimelor
Intervenţiile serviciului au avut întotdeauna şi componenta de conştientizare a publicului larg şi cu privire la diferite aspecte ale naturii şi dimensiunilor
fenomenului violenţei în familie şi să solicite asistenţă. Au fost desfăşurate
3 campanii de sensibilizare. Fiecare Campanie a inclus producţia şi distribuţia de materiale promoţionale (flyer-e, stikere, postere, pungi).
Campania de sensibilizare „Familia sănătoasă
este familia fără violenţă”
Campania s-a desfăşurat în două etape consecutive:
fazA I

Faza II

„Tu poţi avea o viaţă fără
frică”

Faza II „Nu e normal să crezi că violenţa este o normă”

În prima fază a campaniei
(2009) accentul s-a pus pe
conştientizarea faptului că
violenţa în familie există şi
afectează întreaga societate, are o evoluţie ciclică,
care poate fi oprită doar cu
intervenţia specialiştilor.

Faza a doua a campaniei (2010) şi-a
propus recunoaşterea de către populaţie a semnelor violenţei în familie,
încurajarea în adoptarea unei atitudini
ferme împotriva oricărei forme de violenţă şi încurajarea subiecţilor violenţei
în familie să solicite ajutor de la primele
semne de violenţă psihologică.
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Cea de-a II-a campanie
de sensibilizare
Demarată în noiembrie 2013, campania
a avut drept scop perceperea impactului abuzului emoţional şi a mecanismului complicat de pierdere a identităţii
victimei. Tocmai acest fenomen creşte
riscul dezvoltării unor relaţii codependente în cuplu şi amplificarea ulterioară
a violenţei.

Campania de sensibilizare „Culorile”
Cea de-a III-a campanie
Demarată în noiembrie 2013, campania
a fost concepută pentru a creşte gradul
de conştientizare a primelor semne de
putere şi control la etapa iniţierii relaţiilor
în cuplu. Itinerarul educativ al campaniei
este demascarea multitudinii de forme
şi nuanţe sub care se ascund tendinţele
de putere şi control la începutul unei relaţii. Genericul campaniei a fost “A iubi
nu înseamnă a fi stăpân.”
Pilonul campaniei este filmul “Culorile”.
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Eforturi comune, rezultate mai bune…
Diversitatea problemelor cu care se confruntă victima violenţei în familie, modificările în legislaţia naţională, dar şi a angajamentelor internaţionale, evoluţia continuă a serviciilor în domeniul combaterii violenţei în
familie, dar şi experienţa de implementare a acestor servicii au impus
necesitatea instruirii grupurilor profesionale din domeniu.
Programele de consolidare de capacităţi sunt ajustate necesităţilor specifice de instruire ale specialiştilor şi este o combinaţie echilibrată între
prezentări teoretice şi metode interactive. Participanţii sunt încurajaţi
să-şi împărtăşească cunoştinţele, ideile şi experienţa celorlalţi membri
ai grupului.

815

reprezentanţi ai
În perioada 2009-2014 au fost instruiţi peste
grupurilor profesionale sub formă de training şi schimb de bune practici,
organizate de Departamentul Programe Femei.

7
50

ateliere naţionale de instruire
şi schimb de practici pentru ONGurile care prestează servicii subiecţilor violenţei în familie.
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Psihologi şi psihoterapeuţi
şi-au consolidat abilităţile în lucru
cu victimele violenţei în familie
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100

75

50

25

seminare
de informare
„Prevenirea
violenţei
în familie”

carabinieri

salvatori

cadre
didactice

preoţi

Ne-am implicat ca formatori în 4 proiecte
naţionale implementate de organizaţii-partenere:
SOROS-Moldova
Winrock Moldova

20
ofiţeri
de poliţie
instruiţi

Centrul Contact
Centrul de Drept al Femeilor

reprezentanţi
ai societăţii civile
sensibilizaţi

450

20

formatori
naţionali formaţi

parajurişti
informaţi

25
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Voluntarii – o resursă de dinamism şi entuziasm
Voluntarii au un rol important în activitatea Departamentului Programe
Femei al Centrului Internaţional “La Strada.”
Timp de 5 ani voluntarii noştri s-au implicat în activităţi de prevenire a
violenţei în familie în rândul semenilor; s-au implicat cu mult dinamism
în campaniile de sensibilizare a publicului larg; ne-au ajutat să fim mai
aproape de nevoile membrilor comunităţii; au promovat serviciile de
consultanţă şi asistenţă ale Telefonului de Încredere.
Relaţia dintre voluntari şi organizaţie este una de reciprocitate - voluntarii oferă energie, timp şi implicare, dar obţin în schimb abilităţi şi
experienţă.

5

9500 tineri informaţi
generaţii de educatori de la egal la egal

456
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seminare de sensibilizare şi informare

Descoperim labirintul relaţiilor armonioase
Amploarea violenţei în relaţiile tinerilor şi experienţa acumulată în lucrul
cu adolescenţii au determinat echipa Departamentului Programe Femei
să iniţieze, în 2012, un nou proiect: conceptualizarea disciplinei „Relaţii
armonioase în familie”
Fiind un partener fidel al Ministerului Educaţiei, am elaborat o ofertă
educaţională unică. Noua disciplină dezvăluie liceenilor secretele unei
relaţii reuşite. Conţinuturile şi activităţile propuse vin să întărească concepţiile tinerilor precum că o relaţie fericită, armonioasă nu se bazează
pe puterea unor forţe mistice, inexplicabile, ci este un rezultat al eforturilor ambilor parteneri, al capacităţii fiecăruia de a se adapta şi de a
învăţa lucruri noi într-un cuplu.
Disciplina vine să formeze o imagine cât mai completă şi mai practică a
tot ceea ce înseamnă relaţionarea în cuplu la etapa premaritală.
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Orientaţi spre siguranţă şi on-line
Pentru că era comunicării virtuale a luat amploare, procesul de comunicare virtuală cu beneficiarii prin intermediul site-ului şi a reţelelor de
socializare (Facebook şi Odnoklassniki) a devenit şi o preocupare a
Departamentului Programe Femei.
Site-ul tematic şi paginile administrate satisfac nevoia de comunicare şi
relaţionare a beneficiarilor noştri. Este o cale de comunicare, alta decât
cea telefonică, în care fiecare decide cât şi ce anume dezvăluie din
propria experienţă, reuşind să rămână conectaţi, să fie auziţi, informaţi,
susţinuţi.
Reţelele de socializare sunt uneltele prin care timp de 5 ani reuşim să
comunicăm cu alte organizaţii de valoare din diverse colţuri ale lumii,
dar şi să ne realizăm managementul imaginii publice a Departamentului,
promovând evenimentele în care suntem implicaţi, împărtăşind impresii, păreri.
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La Str ada

ww w.cupluarmonios.lastrada.

md

Site-ul tematic este car tea de vizi
tă a Departamentului Programe
Femei, în care venim cu informaţii
utile publicului larg, grupurilor
profesionale, par tenerilor:
peste 17352 vizitatori unici şi pes
te 35889 vizite repetate
11 articole tematice scrise în ulti
mii 2 ani

facebook
ww w.facebook.com/telefonuldei

ncredere

pe cea mai vizualizată reţea de
Departamentul Programe Femei
socializare din lume:
pagina noastră de Facebook
peste 330 persoane apreciază
res faţă de informaţia
6000 de persoane manifestă inte
ări, aprecieri
postată, prin comentarii, etichet

odnoklassniki

ww w.odnoklassniki.ru/violenta.i

n.familie

Departamentul Programe Femei
este prezent şi pe reţeaua de
socializare Odnoklassniki:
peste 1612 persoane s-au implica
t activ
în discuţiile noastre on- line
peste 278 persoane sunt în list
a noastră de prieteni

Vocea victimelor o facem auzită
prin Cercetări şi Rapoarte
Pe parcursul a 5 ani de activitate Departamentul Programe Femei şi-a
propus şi analiza diverselor aspecte ce ţin de Violenţa în familie. Datele
obţinute în baza apelurilor înregistrate, dar şi a celor 2 cercetări realizate, ne-au ajutat să cunoaştem şi să prezentăm public dimensiunea
acestui fenomen complex şi controversat, ne-au ajutat să schimbăm
percepţii şi opinii, dar şi să construim strategii de activitate ulterioară a
Telefonului de Încredere şi a întregului sistem naţional de asistenţă şi
protecţie a victimelor.
Cele mai importante publicaţii:

Raport
de activitate
2009-2010

Raport analitic
2012-2013

Studiu privind
realizarea drepturilor victimelor
violenţei în familie
în sistemul
de asistenţă
şi protecţie
din Republica
Moldova (2013)
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Opinii,
percepţii şi
experienţe ale
tinerilor privind
violenţa în
familiei/cuplu
(2014)

Susţinem Guvernul prin activităţi
de Lobby & Advocacy
Ne-am propus, încă de la început, ca iniţiativele de dezvoltare, cât şi intervenţiile în situaţiile de urgenţă să fie însoţite şi de activităţi de Lobby
& Advocacy, pentru a putea avea un impact real în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie.
În acest sens, principalele activităţi au vizat politicile naţionale şi legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, pledând
pentru cele mai eficiente metode de protecţie a victimelor.
Specialiştii Centrului Internaţional „La Strada” s-au angajat să susţină
Guvernul Republicii Moldova prin expertiza cadrului legal şi normativ
în vederea îmbunătăţirii lui, precum şi prin monitorizarea şi cercetarea
fenomenului, activităţi menite să ajute autorităţile centrale ale statului
să răspundă prompt noilor provocări în domeniu.
Activităţi:
• contribuţii la scrierea “Raportului alternativ pentru sesiunea 56 a
Comitetului pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de
femei CEDAW”;
• contribuţii la crearea şi membru activ al coaliţiei naţionale „Viaţa fără
violenţă”;
• elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea mecanismului legal
de asigurare a protecţiei victimelor violenţei în familie;
• elaborarea studiului “Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă
juridică în Republica Moldova”.
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Sincere mulţumiri pentru suport şi colaborare tuturor partenerilor şi donatorilor:
Mulţumim partenerilor, susţinătorilor, donatorilor din ţară şi din străinătate care de-a lungul celor 5 ani de activitate au fost alături de proiectele şi beneficiarii Departamentului Programe Femei, contribuind
substanţial la îmbunătăţirea vieţii a mii de copii şi femei din Republica
Moldova.
Mulţumiri şi voluntarilor noştri pentru implicare şi suportul oferit semenilor lor.
Împreună am contribuit la îmbunătăţirea vieţii a multor persoane.
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AO Centrul Internaţional pentru Protecţia şi
Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”
Parteneri guvernamentali:
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educaţiei
Ministerul Justiţiei

Parteneri locali:
Autorităţi locale, instituţii de învăţământ, Inspectorate de Poliţie,
procuraturi raionale, centre specializate:

Asistenţă
& protecţie

Cercetare &
Monitorizare
Consolidare
de capacităţi

Educare &
sensibilizare

Centrul de Asistenţă şi Protecţie din Chişinău, Asociaţia fără violenţă
„Casa Mărioarei”, m. Chişinău, Centrul de reabilitare ÎNCEPUTUL
VIEŢII, m. Chişinău, Centrul de Drept al femeilor, m. Chişinău, Centrul
de sănătate prietenos tinerilor „NEOVITA”, m. Chişinău, Centrul
Naţional de Prevenire a Abuzului Faţă de Copii CNPAC, m. Chişinău,
IP Centrul de Criză familială „SOTIS”, m. Bălţi, Centrul Maternal
„ALTERNATIVA”, m. Bălţi, Centrul raional maternal de reabilitare
a victimelor violenţei în familie „Pro-Femina”, Hânceşti, Centru de
Plasament pentru cuplu mamă-copil, or. Corneşti, r-nul Ungheni,
Centrul Maternal ÎNCREDERE, or. Cahul, Centrul Maternal PROFAMILIA, or. Căuşeni, Centrul Maternal „ARIADNA”, Drochia, Centrul
de a asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, or. Drochia,
Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Tineri
în situaţii de risc „Casa Speranţei”, Făleşti

Contacte:
Centrul Internaţional pentru Protecţia şi
Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”
Departamentul Programe Femei
MD-2012, Chişinău, Moldova, C.P. 259
Telefonul de Încredere 0 8008 8008
(apel gratuit pe teritoriul RM)

Tel. +373 22 24 06 24 (apeluri internaţionale)
Fax: (373-22) 23-49-07

Email: trustline@lastrada.md
Skype: Consultant080088008
FB: http://www.facebook/telefonuldeîncredre
OK: http://www.odnoklassniki.ru/violenta.
in.familie
Pagina web: www.lastrada.md

FINANŢATORII NOŞTRI:

Centrul Internaţional pentru Protecţia
şi Promovarea Drepturilor Femeii
“La Strada”
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Promovând drepturile
victimelor
violenţei în familie
5 ani de activitate

Telefonul de Încredere

0 8008 8008
Chişinău 2014

