Cineva apropiat
te face să te simți

SPERIATĂ SAU
AMENINȚATĂ?

Pavee Point Traveller și Roma Centre
01 8780255
www.paveepoint.ie

Programul Pavee Point privind violența împotriva femeilor
Programul Pavee Point privind violența împotriva femeilor (Programul VIF) are ca scop
reducerea violenței bazate pe deosebirea de sex în comunitățile Traveller și Roma, și
îmbunătățirea accesului la servicii și asistență prin colaborarea cu organizațiile Traveller,
factorii de decizie politică, și furnizorii de servicii. Acțiunile noastre se concentrează pe
dezvoltarea capacității grupurilor și organizațiilor Travellers de la nivel local de a se adresa
aspectelor legate de violența domestică și sexuală la nivelul comunității.
De asemenea, susținem cele mai bune practici în furnizarea de servicii prin asigurarea
instruirii și a liniilor directoare.
Programul VIF acționează în vederea includerii în strategia de dezvoltare a politicilor și
serviciilor, a aspectelor privind necesitățile și problemele femeilor din comunitățile Traveller
și Roma, prin participarea noastră continuă la activitățile comisiilor naționale și regionale
împotriva violenței bazate pe deosebirea de sex.
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Îți este teamă de persoana
pe care o iubești?
În orice cuplu există certuri, dar, dacă acest lucru face parte din viața ta de zi cu zi, și
dacă te simți speriată sau intimidată de partenerul tău, atunci acesta este un semn al
violenței domestice.
Dacă te-ai întâlnit cu oricare dintre următoarele situații, este posibil să fii victima
violenței domestice.

Controlează unde și
cu cine pleci

Te critică în mod constant în fața
rudelor și a familiei

Face remarci ironice referitoare
la felul în care ești îmbrăcată

Dă vina pe tine pentru orice

Îți spune ce ai voie și ce nu ai
voie să cumperi

Are control asupra banilor

Te forțează să faci sex atunci
când nu vrei

Te hărțuiește cu mesaje scrise
sau verbale
Te ciupește sau te înghiontește
pe ascuns

Țipă, urlă și amenință

Violența domestică poate prezenta diferite forme
și înfățișări. Abuzul de control și putere stă la baza
tuturor tipurilor de violență domestică.

Servicii de asistență

Gardai

Violența domestică se poate
manifesta sub formă de:
VIOLENȚA
DOMESTICĂ ESTE
O INFRACȚIUNE

Abuz
fizic

Abuz emotional
și mental

Abuz financiar

Abuz sexual

Poți beneficia de ajutor și
asistență din partea serviciilor,
a Gardai și a judecătoriilor.

Judecătoria

Sprijin pentru
a fi în siguranță

Servicii care îți
pot oferi ajutor
• Adăpostul local oferă cazare în caz de urgență, asistență și informații.
Serviciul local împotriva violenței domestice pune la dispoziție un
serviciu de asistență telefonică, consiliere personală, precum și
însoțire la tribunal.
Sună GRATUIT la numărul de telefon 1800 341 900 al
organizației de ajutorare a femeilor (Women’s Aid) sau caută pe
www.safeireland.ie lista adăposturilor și a serviciilor locale de
asistență în caz de violență domestică.

În cazul în care consideri că esti victimă a violenței domestice:
• Vorbește cu cineva – membru al familiei, prieten sau rudă
• Păstrează la îndemână numerele importante de telefon – de la un
adăpost, o secție locală Gardaí, un serviciu de taximetrie, și al unei
persoane de încredere

sau

1800 341 900

• Organizația de ajutorare a femeilor (Women’s Aid) pune
la dispoziție o linie de asistență telefonică gratuită și
confidențială, servicii de informare și consiliere personală,
precum și de însoțire la tribunal. Vă putem oferi asistență în
limbile română, slovacă, precum și în orice altă limbă, prin
serviciul nostru de interpretariat telefonic.
Linia de asistență gratuită a organizației naționale de ajutorare a
femeilor (Women’s Aid): 1800 341 900 (între orele 10.00 - 22.00,
7 zile pe săptămână, cu excepția zilei de Crăciun).
www.womensaid.ie

• Solicită sprijinul unui serviciu – al unui adăpost, serviciul local
împotriva violenței domestic, al Gardaí, al unui centru de ajutorare
a femeilor (Women’s Aid) sau al unuia pentru asistență în caz de
viol (Rape Crisis Centre)

• Centrul pentru asistență în caz de viol din Dublin (Dublin Rape Crisis
Centre) pune la dispoziție o linie telefonică gratuită de asistență,
support, consiliere și sprijin în raportarea cazurilor de viol sau
agresiune sexuală către serviciul Gardaí.

• Gândește-te cum să ajungi într-un loc sigur dacă trebuie să pleci

• Linia națională de asistență gratuită a centrului pentru asistență în caz
de viol (Dublin Rape Crisis Centre): 1800 778 888 (24 de ore din 24).
www.drcc.ie

• Centrele pentru asistență în caz de viol din toată țara pun la dispoziție
linii de asistență, support, consiliere și sprijin în raportarea cazurilor
de viol sau agresiune sexuală către serviciul Gardaí. Pentru mai multe
informații privind centrele locale pentru asistență în caz de viol:
www.rcni.ie

1800 341 900

1800 778 888

