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Cine suntem 
 

Echipa de Suport pentru Femei și Fete (ESFF) a Centrului Internațional La Strada Moldova activează 

din anul 2016. Din echipă fac parte un avocat și un psiholog, care acordă asistență juridică și suport 

psihologic supraviețuitoarelor violenței în familie și violenței sexuale, pe toată durata procedurii 

penale sau civile.  

Care este misiunea noastră 
 

 

 Să asigurăm comunicarea empatică a beneficiarelor noastre cu reprezentanții organelor de 

drept și justiție pe toată durata procesului penal  

 să evităm victimizarea repetată a acestor femei și fete 

 să contribuim la realizarea unei justiții restaurative pentru supraviețuitoarele violenței în 

familie și violenței sexuale. 

Cine ne poate apela 
 

 

 Orice persoană care este victimă a violenței în familie sau a avut de suferit de pe urma unei 

agresiuni sexuale 

 Reprezentanții organelor de drept și de justiție. 

 

Ce servicii oferim 
 
 

 Asistență juridică gratuită – avocata apără drepturile procesuale ale beneficiarelor, le 
reprezintă interesele în instanța de judecată și le ajută să obțină compensarea financiară a 
prejudiciului cauzat prin infracțiune 

 Consiliere psihologică individuală – psihologul ajută beneficiara să depășească situația 
de impas și problemele de natură emoțională și interpersonală 

 Elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică - la solicitarea organelor de drept. 

Date de contact 
 
 

Tel.: 0 8008 8008 – din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă (apel gratuit) 

Fb: @TelefonuldeIncrederepentruFemei080088008 

E-mail: trustline@lastrada.md 

Web: lastrada.md 

Toate serviciile noastre sunt gratuite și confidențiale. 
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Anul 2021: date, cifre și tendințe 
 

 
Pe parcursul anului 2021, Echipa de Suport a oferit asistență juridică și suport psihologic 

pentru 117 femei și fete din toată țara.  
 
Multe dintre cazurile de agresiune sexuală au ajuns la noi după ce au fost referite de către 

organele de drept. Oamenii legii ne-au solicitat sprijinul motivați de dorința de a consola victimele în 

timpul procedurilor penale și judiciare și de a îmbunătăți cooperarea cu ele. 

Avocatul a oferit asistență juridică pentru 117 femei, iar altele 61 de femei au fost 

reprezentate în instanța de judecată (33 de dosare penale și 38 de dosare civile). Dosarele penale 

au inclus 12 abuzuri sexuale și 21 de cazuri de violență în familie. Dosarele civile reflectă 

reprezentarea legală în procedurile de divorț, de stabilire a domiciliului copilului și a pensiei 

alimentare. La fel, au fost obținute 10 ordonanțe de protecție.  

 

Psihologul a desfășurat 59 de ședințe de consiliere și a elaborat 7 rapoarte de evaluare 

psihologică (REP). De obicei, solicitările de elaborare a REP vin din partea organelor de drept.  

 

Când munca Echipei de Suport pentru Femei și Fete poate face diferența 

 

Pe parcursul anului 2021, psihologul a fost invitat de mai multe ori în instanța de judecată 

pentru a media comunicarea dintre specialiști și victima care are nevoi speciale, fie pentru a oferi 

suport emoțional beneficiarei. De exemplu, într-un caz, victima abuzului sexual avea deficiențe 

mintale și a fost necesar sprijinul psihologului în timpul depunerii mărturiilor.  

 

În cazul unei beneficiare care era supusă constant violenței din partea soțului, primul a depus 

plângere la poliție agresorul.  REP a demonstrat că beneficiara este de fapt victima de mulți ani. Tot 

pe acest caz, cu acordul victimei, psihologa a sesizat polițistul privind violența fizică, care s-a produs 

între ședințele de evaluare.  Victima în cadrul evaluarii psihologice a prezentat poze, astfel psihologa 

a fost persoana resursă, deoarece victimei,  îi era frică în continuare să sesizeze poliția.  

 

    Pe alt caz de violență sexuală, victima nu era sigură dacă dorește să raporteze abuzul. Ședințele 

cu psihologa au ajutat-o să ia o decizie. Beneficiara a depus plângere la poliție, a fost asistată de 

avocată, iar agresorul a fost condamnat.  

 

Ședințele în timpul cărora psihologul colectează datele necesare pentru REP ajută 

supraviețuitoarele să devină mai încrezătoare în propriile puteri și drepturi. Victimele abuzului sunt 

vulnerabile și, foarte frecvent, sub presiunea agresorilor și rudelor acestora își retrag plângerile. În 

timpul consilierilor, aceste femei și fete au ocazia să-și analizeze frica și traumele. Așa, o bună parte 

dintre beneficiarele noastre reușesc să depășească sau să reducă mult din consecințele psihologice 

negative ale abuzului pe care l-au trăit. O astfel de abordare și menținerea contactului permanent 

cu specialiștii din Echipa de Suport le ajută pe aceste femei și fete să treacă mai ușor prin procesul 

de justiție.   

 


