
Violenţa 
în familie 
este o 
infracţiune...
nu există 
scuze

Doncaster

Ajutor pentru Femei Doncaster 01302 326411

Sfatul Consiliului şi Oamenii Străzii 
Doncaster 01302 862043

Consiliere pentru Viol şi Abuzul 
Sexual 01302 360421

Sprijin pentru Victime Doncaster 01302 365531

Avocaţii Independenţi pentru 
Violenţa în Familie Doncaster 01302 737080

Barnsley

Grupul pentru Violenţa în Familie 
Barnsley (Direcţii) 01226 249800

Sprijin pentru Victime 01226 243761

Linia de Ajutor şi Criză Barnsley 
pentru Abuz Sexual şi Viol BSARCH 01226 298560

Coordonatorul pentru Violenţa în 
Familie Barnsley 01226 774966

Rotherham

Alegeri şi Opţiuni  01709 838400

Sprijin pentru Victime 01709 361076

Serviciul de Consiliere pentru 
Femei Rotherham 01709 835482

Startul pentru Tineri (vârsta 13-19 
ani) 01709 255266

South Yorkshire Police

Dacă viaţa este în pericol sau o 
infracţiune este în derulare apelaţi 999

Pentru întrebări generale sau să 
raportaţi o infracţiune care s-a 
întâmplat deja 101

Sheffield

Linia de Ajutor Naţională pentru 
Violenţa în Familie 0808 2000247

Serviciul de AvocaturăIndependentă 
pentru Violenţa în Familie 01142 493920

Linia de Ajutor pentru Abuzul în 
familie (inclusiv sprijin pentru bărbaţi) 
sheffielddact.org.uk  0808 8082241

Proiecte de sprijin cu baza în Comunitate

Serviciul de Ajutor de Depăşire în 
Violenţa în Familie (inclusiv sprijin 
pentru bărbaţi) 0114 2412749

Alte servicii de sprijin

Sprijin pentru Victime (inclusiv serviciul 
de abuz în familie pentru bărbaţi) 0114 2758411

Centrul de consiliere pentru Viol şi 
Abuz Sexual 0114 2618990

Serviciul de Terapie şi Consiliere pentru 
Femei 0114 2752157

Broken Rainbow Lesbiene, 
Homosexuali, Bisexuali and 
Transsexuali (LGBT) 0300 9995428

NSPCC Centrul pentru Tineri 0114 2289200

Social Care Service (24 ore) 0114 2734855
0384



• Căutaţi sprijin şi consiliere profesionistă de la 
organizaţiile locale, serviciile privind violenţa în 
familie şi liniile de ajutor.

• Gândiţi-vă cum agenţiile pot lua contact în siguranţă, 
ex. printr-un număr de la serviciu sau la adresa unui 
prieten.

• Gândiţi-vă unde puteţi folosi rapid şi uşor un 
telefon şi cine sunte persoanele sigure de contact 
- memoraţi o listă de numere de utilizat în urgenţă, 
cum ar fi prieteni, poliţie şi organizaţii de sprijin.

• Gândiţi-vă la un semnal cu copiii, familia, vecinii sau 
colegii, care să-i alerteze să sune poliţia atunci când 
este nevoie de ajutor.

• Gândiţi-vă la rute de scăpare din timp. Dacă este 
posibil evitaţi camerele fără ieşire sau cu arme (ex. 
baia sau bucătăria).

• Încercaţi să salvaţi nişte bani pentru bilete sau alte 
cheltuieli.

• Primiţi ajutor medical pentru orice răni, asigurându-
vă că sunt înregistrate şi dacă, este posibil, 
fotografiate. Acestea pot fi utilizate la o dată 
ulterioară pentru a sprijini cazuri în instanţă sau 
cereri de relocare a locuinţei.

•  Aveţi grijă în cine vă încredeţi legat de orice planuri pe 
care le faceţi ca să plecaţi.

•  Gândiţi-vă dacă un ordin de interdicţie este sau nu o 
opţiune - cereţi sfat juridic.

•  Faceţi un set de chei în plus de la casă şi/sau 
autoturism şi păstraţi-le undeva sigur.

•  Faceţi o plasă cu haine de schimb, numere de telefon, 
chei, bani şi păstraţi-le sigur pentru a le putea lua 
repede sau păstraţi-le la un prieten de încredere.

•  În caz că trebuie să fugiţi, ţineţi următoarele la 
îndemână:
-  Acte importante cum ar fi certificate de naştere, 

cărţi de asigurări de sănătate, permis de conducere, 
acte de divorţ, acte de închiriere sau de credit 
imobiliar, informaţii privind asigurările, înregistrările 
de la şcoală sau medicale, acte de întreţinere sau 
imigrare, acte judecătoreşti.

-  Cărţi de credit, număr al contului bancar.
-  Ceva bani
-  Setul de chei extra - pentru maşină, casă şi muncă.
-  Medicamente şi reţete, inclusive cele ale copiilor
-  Numere de telefon şi adrese pentru familie, 

prieteni, doctori, avocaţi şi agenţii comunitare.
-  Haine şi articole de comfort pentru dumneavoastră 

şi copii.
-  Fotografii şi alte articole cu valoare sentimentală, 

cum ar fi bijuteriile.
•  Luaţi documente care ar putea ajuta pe alţii să 

vă protejeze de cel care vă abuzează, cum ar 
fi o fotografie recent a abuzatorului şi detaliile 
autoturismului acestuia.

•  Discutaţi cu copiii despre posibilitatea de a pleca 
şi încercaţi să luaţi toţi copiii cu dumneavoastră, 
chiar dacă aranjamentele pe termen lung s-ar 
putea schimba, ex. după despărţire (în locuinţa 
dumneavoastră sau după mutare)

Ex. după separare (în casa dumneavoastră sau după 
mutare)

•  Căutaţi consiliere juridică de specialitate legat de 
contactul cu copiii, cereri de rezidenţă şi opţiuni de 
interdicţie.

•  Schimbaţi numerele de telefon la directoarele vechi 
şi apeluri pe ecran. Salvaţi numerele de urgenţă în 
telefon.

•  Schimbaţi încuietorile şi instalaţi un sistem de 
securitate, alarme de fum şi un sistem de iluminare 
în afară.

•  Anunţă vecinii, angajatorii şi şcolile de orice ordin de 
interdicţie şi cereţi-le să cheme poliţia imediat dacă-l 
văd pe abuzator în apropiere.

•  Asiguraţi-vă că şcolile şi cei care îngrijesc de copiii 
ştiu cine are autorizare de a ridica copiii.

•  Angajaţi măsuri de siguranţă înainte, în timpul şi 
după vizitele de contact, dacă se impune.

•  Gândiţi-vă la schimbarea şcolii pentru copii, tiparelor 
de muncă, ex. ore şi modalitatea de trsnaport şi ruta 
aleasă.

•  Evitaţi băncile, magazinele şi alte locuri frecventate 
atunci când trăiaţi cu abuzatorul.

•  Stabiliţi un cod de cuvinte pentru familie, colegi, 
profesori şi prieteni, pentru ca aceştia să ştie când să 
cheme poliţia pentru ajutor.

•  Păstraţi copii ale oricăror documente relevante 
(inclusive interdicţii civile) şi faceţi înregistrări scrise 
ale oricărui incident ulterior.

DACĂ LOCUIŢI CU CEL CARE VĂ 
ABUZEAZĂ DACĂ PLĂNUIŢI SĂ PLECAŢI DACĂ NU LOCUIŢI CU CEL CARE 

VĂ ABUZEAZĂ


