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Conform legii nr. 217 / 2003 (republicată), violența domestică înseamnă orice 
inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, 
economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori 
între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă 
agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.
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30 de secunde, o femeie e ținta violenței domestice30 de secunde, o femeie e ținta violenței domestice

IMPLICĂ-TE!  -  În România, la �ecare
30 de secunde, o femeie e ținta violenței domestice

“Violenţa este arma celor slabi.” - Mahatma Gandhi

Copiii care trăiesc într-o familie violentă ajung să dezvolte în societate acelaşi comportament ca şi părinţii 
lor. Studiile au arătat că, copii care trăiesc într-un mediu violent sunt următoarea generaţie de agresori şi victime.



Se pot adresa centrului ADELA:

• Persoane adulte victime ale violenței domestice din judeţele 
Neamț și Bacău

• Cupluri părinte-copil, victime ale violentei domestice din 
județele Neamț și Bacău;

• Specialiști din sistemul de acordare a serviciilor sociale din 
administraţia publică, din centrele de profil, din ONG-uri. 

Servicii oferite gratuit în cadrul proiectului:

• servicii sociale integrate pentru cel puțin 205 persoane victime ale violenței domestice;

• consolidarea competențelor profesionale a 41 de specialiști din sistemul de acordare a 
serviciilor sociale prin formarea şi pregătirea profesională în ocupațiile Mediator Social şi 
Lucrător Social;

• servicii sociale integrate de informare, consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică; 

• tabără de educație, orientare vocațională pentru 30 de copii victime ale violenței.  
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