OBSERVAŢI-MĂ,

Chiar dăcă rănile şi vânătăile mele sunt mai greu de văzut. Eu nu le arăt, pentru că persoanele dragi
m-au învăţat să îmi ascund suferinţa. Ei îmi spun tot timpul că „am meritat” să ﬁu pedepsit.
AUZIŢI-MĂ,
Chiar dacă plânsul meu este greu de auzit. Nu mă plâng altora, pentru că mi-e greu să vorbesc
despre durerea, frica şi singurătatea mea.
AJUTAŢI-MĂ
Puteţi ﬁ singura persoană, suﬁcient de curajoasă, pentru a mă proteja. Eu nu voi reuşi fără ajutorul
Dumneavoastră. Chiar dacă nu e uşor, ajutaţi-mă!

Ştiţi sau suspectaţi că un copil este maltratat în familie? Îl puteţi ajuta!
• Vorbiţi-le despre situaţia copilului educatorilor de la grădiniţă sau profesorilor de la şcoala pe
care copilul o frecventează. Anunţaţi despre suspiciunea Dumneavoastră directorul, psihologul
sau asistenta medicală a instituţiei.
• Scrieţi o scrisoare de înştiinţare către Procuratură sau către Comisariatul de poliţie, în care să
descrieţi acest caz. Este foarte important să menţionaţi în scrisoare numele şi adresa copilului şi
a familiei, pentru ca autorităţile să poată întreprinde acţiunile necesare. Atunci când numele şi
adresa familiei este adusă la cunoştinţa Procuraturii şi Poliţiei, aceste structuri de stat sunt obligate să intervină, chiar dacă scrisoarea este anonimă.
• Raportaţi cazul pe care îl cunoaşteţi specialiştilor în protecţia copilului, serviciilor de asistenţă
socială.

Dacă vă este cunoscut un caz de abuz ﬁzic al unui copil, sunaţi la numărul
(022) 75-88-06 sau expediaţi un e-mail la ajutauncopil@cnpac.org.md.
Aţi putea ﬁ singura persoană capabilă să protejeze un copil
împotriva violenţei în familie.
Campania „Observaţi-mă, Auziţi-mă, Ajutaţi-mă” este desfăşurată de către Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC). Pentru prima dată, această campanie a fost realizată în
2007 în Polonia de Fundaţia „Nobody’s Children”, materialele ﬁind elaborate, ca bonus, de agenţia
DDB-Varşovia. Scopul principal al acestei campanii este de a sensibiliza opinia publică în legătură cu
violenţa ﬁzică faţă de copii şi de a informa societatea despre modalităţile eﬁciente de a ajuta copiii.
CNPAC este o organizaţie non-guvernamentală, non-proﬁt, cu o experienţă de 12 ani în acordarea
asistenţei extinse copiilor victime ale abuzului ﬁzic, emoţional şi sexual, a familiilor şi îngrijitorilor
acestora. Suntem o organizaţie care activează în beneﬁciul public, ceea ce înseamnă că persoane
şi organizaţii naţionale şi internaţionale pot susţine activitatea noastră prin donaţii. Aceste contribuţii vor ﬁ alocate pentru singurul centru din republică, specializat în asistenţa psiho-socială a
copiilor supuşi abuzului - Centrul „AMICUL” din Chişinău.
Pentru mai multe informaţii despre Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, accesaţi www.cnpac.org.md.
Contul bancar al CNPAC: cont de decontare 225100000103163, BC”Victoriabank”SA, Filiala
nr.3, codul ﬁscal – 7087011
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