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Violența 
nu are scuze!

Informează-te pentru a te proteja pe tine 
și persoana de alături
Dacă cunoști o persoană supusă violenței, sună la TELEFONUL  DE
ÎNCREDERE PENTRU FEMEI ȘI FETE 0 8008 8008. Dacă viața ta sau a
altei persoane este în pericol, apelează de urgență - 112. 

Pentru mai multe informații despre legislația din domeniu și
serviciile disponibile, accesează linkurile: 
http://antiviolenta.gov.md/
http://stopviolenta.md/

Tu poți opri violența în comunitatea ta 
față de persoanele cu dizabilități! 

 

Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 48, 
or. Chișinău, MD-2075, 
Republica Moldova

office@motivation-md.org

www.motivatie.md

(+373) 22 66 13 93

http://antiviolenta.gov.md/
http://stopviolenta.md/


Persoanele cu dizabilități sunt
discriminate și pot fi afectate 

de violență. CAUZE:

Accesul limitat la servicii publice
adaptate la necesitățile femeilor și
bărbaților cu dizabilități;

Stigmatul și concepțiile greșite 
cu privire la dizabilitate; 

Fricile și stereotipurile angajatorilor 
la încadrarea în câmpul muncii 
a persoanelor cu dizabilități; 

Slaba educație sexuală 
sau chiar lipsa ei; 

Restricțiile impuse de pandemie 
și izolarea socială. 

Soluții există. 
Începe TU 

schimbarea!
 

Informează furnizorii de servicii din
localitatea ta privind nevoile persoanelor cu
dizabilități; 

Adoptă și promovează o atitudine și un
comportament non-discriminatoriu față de
persoanele cu dizabilități; 

Monitorizează și evaluează activitățile
întreprinse de autoritățile din comunitatea
ta în vederea prevenirii și combaterii
violenței în familie;

Fii persoana de încredere și oferă tot
suportul informațional de care are nevoie
persoana cu dizabilități;

Informează-te despre formele de
discriminare, violență și servicii existente în
domeniu. Comunică despre cazurile de
violență organelor competente în prevenirea
și combaterea violenței.

Sursa: *Studiul „Violența față de femei în familie în Republica Moldova”, 
Chișinău, 2011


