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Ce trebuie să știm pentru a ne 
proteja copiii 
Majoritatea victimelor abuzurilor sexuale asupra copiilor nu vorbesc despre 
acest lucru și nu pot cere ajutor. Așadar adulții trebuie să intervină. Putem 
preveni abuzul sexual asupra copiilor în primul rând înțelegând riscurile, 
punând în aplicare planuri de siguranță a familiei și știind ce să facem dacă 
avem o îngrijorare. 

Acest pliant își propune să furnizeze informațiile de care avem nevoie cu toții 
pentru a preveni abuzul sexual asupra copiilor, pentru a recunoaște semnele 
de avertizare și pentru a construi încrederea pentru a face ceva în acest sens.

Întotdeauna este mai bine să vorbiți dacă aveți o îngrijorare sau intuiți ceva, 
decât să ignorați acest lucru și să sperați că totul este în regulă. 

Dacă doriți să vorbiți despre orice îngrijorare sau să obțineți mai multe 
informații, puteți discuta cu consilierii cu experiență din cadrul liniei noastre 
confidențiale de asistență telefonică Stop It Now!. 

Apelanții nu sunt nevoiți să ofere informații de identificare, așadar pot 
rămâne anonimi. Vorbim în fiecare an cu mii de oameni și îi ajutăm să ia 
măsuri pentru a proteja copiii și tinerii împotriva abuzurilor și exploatării 
sexuale.
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Ce este abuzul sexual asupra 
copiilor? 
Oamenii nu își dau seama întotdeauna că există diferite forme de abuz 
sexual asupra copiilor. 

Nu este vorba doar despre faptul că un adult care face sex cu un copil sau atinge 
un copil într-un mod sexual, deși aceasta implică adesea atingerea părților 
intime ale unui copil sau silirea acestuia să atingă părțile intime ale altcuiva.

Acest lucru poate include și alte activități, cum ar fi arătarea de materiale 
pornografice unui copil sau forțarea unui copil să urmărească un act sexual.

Abuzul sexual asupra copiilor are loc și online, de exemplu realizarea și 
partajarea de imagini sexuale cu persoane cu vârsta sub 18 ani (uneori numită 
pornografie infantilă) și purtarea de conversații sexuale cu persoane sub 16 ani, 
denumită în mod obișnuit ademenire.

În timp ce majoritatea cazurilor de abuz sunt comise de adulți, până la o 
treime sunt comise de persoane sub 18 ani.

Când vine vorba despre copii și tineri, există o diferență reală între explorarea 
sexuală uzuală și comportamentul abuziv. Ca părinți sau tutori, trebuie să știm 
care este această diferență și unde putem merge pentru sfaturi dacă avem 
îngrijorări sau întrebări.

Sunați la numărul  
0808 1000 900 pentru 
asistență anonimă sau 
vizitați stopitnow.org.
uk/helpline pentru a lua 
legătura online



4   Sunați la linia noastră confidențială de asistență telefonică 0808 1000 900                          stopitnow.org.uk/helpline  5

Care este riscul?    
Abuzul sexual asupra copiilor este o problemă enormă, dar adesea acesta 
este ascuns. Afectează copii din toate mediile. 

•  Aproximativ 1 copil din 6 va fi abuzat sexual. Mulți nu vor spune nimănui, 
iar majoritatea nu vor fi cunoscuți de poliție, serviciile sociale sau lucrătorii 
din domeniul sănătății. 

•  Majoritatea abuzurilor sexuale sunt comise de o persoană pe care copilul 
o cunoaște. Aproximativ o treime din abuzurile sexuale sunt comise de alți 
copii și tineri. 

•  Copiii cu dizabilități sunt mai vulnerabili la abuzul sexual decât copiii care 
nu au dizabilități. 

Rușinea poate determina ca abuzul să nu fie discutat sau raportat, mai ales în 
comunitățile cu minorități etnice.  

Cine abuzează sexual copii?    
Oamenii care abuzează sexual copii provin din toate mediile, etniile, 
comunitățile și sferele de viață. 

Aceste persoane pot fi oricine – bărbați, femei, persoane căsătorite, 
celibatari, tineri, copii, membri ai familiei, prieteni sau profesioniști. 

Majoritatea copiilor care sunt abuzați sexual sunt abuzați de  
cineva pe care îl cunosc și în care au încredere. Aceștia sunt: 

• oameni pe care îi cunoaștem

• oameni la care ținem

• oameni din toate clasele, culturile și mediile.

Cum are loc abuzul   
Nu este ușor de înțeles cum oamenii obișnuiți pot face rău copiilor. Unii 
oameni care abuzează sexual de copii știu că este greșit și sunt nemulțumiți 
de ceea ce fac. Alții consideră că comportamentul lor este OK și că ceea ce 
fac arată dragostea lor pentru copii.  

Apropierea de copii și adulți - ademenirea   
Mulți agresori se pricep să lege „prietenii” cu copiii și cu adulții din jurul lor. 
Unii se împrietenesc cu părinții care au dificultăți, uneori care sunt singuri. Alții 
se vor prezenta ca fiind de încredere și se vor oferi să aibă grijă de copii sau 
vor oferi alte servicii de îngrijire a copiilor. Unii găsesc poziții de încredere în 
comunitate care îi pun în contact cu copiii.

Secretele
Persoanele care abuzează sexual copii ar putea oferi o combinație de 
cadouri sau recompense și amenințări cu privire la ceea ce se va întâmpla 
dacă respectivul copil spune „nu” sau spune cuiva. Pentru a păstra secretul 
abuzului, agresorul va miza adesea pe frica, jena sau vinovăția copilului cu 
privire la ceea ce se întâmplă. S-ar putea să-l convingă pe copil că nimeni nu 
îi va crede dacă ar spune.  

„Arată atât de obișnuit și este minunat cu copiii.  
Nu aș fi crezut niciodată că este agresor.”
Mama unui băiețel de 7 ani abuzat de un vecin 
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De ce nu spun copiii?    
Mulți copii care au fost abuzați sexual nu spun nimănui despre abuz în 
momentul în care s-a întâmplat din cauza rușinii sau a umilinței ori a 
îngrijorării că nu vor fi crezuți.

Uneori, un copil este atât de mic sau speriat, încât nu știe sau nu găsește cuvintele 
care să explice ceea ce i se întâmplă. Și uneori sunt atât de derutați de persoana 
care i-a abuzat, încât s-ar putea să își dea seama că ceea ce se întâmplă este greșit.

Este important pentru copii să aibă în viața lor adulți de încredere cu care să 
poată vorbi despre orice îngrijorare. Copiii pot considera că nu vor fi crezuți  
dacă făptașul este cineva foarte respectat sau foarte apreciat în comunitate.  
Dar este important să luați în serios toate îngrijorările și să le raportați indiferent 
pe cine implică.

Alte lucruri care pot îngreuna discuția 
despre abuzul sexual asupra copiilor 
dacă provii dintr-o comunitate de 
minoritate etnică

Stigmatul – abuzul sexual asupra copiilor 
este un subiect foarte sensibil, iar în cadrul unor 
comunități de minoritate etnică poate fi evitat 
sau negat. Unii oameni cred că acest lucru poate 
aduce rușine familiei, poate provoca rupturi ale 
relației și poate afecta perspectivele de viitor ale 
unui copil dacă acesta își dezvăluie îngrijorările. 
Dar este de datoria noastră să raportăm orice 
îngrijorare, deoarece copiii au dreptul prin lege să 
fie protejați de lucruri nocive. Acesta este cel mai 
important aspect.   

Bariera lingvistică – copiii și părinții pot vorbi limbi materne diferite și unul 
sau ambii ar putea să nu vorbească fluent limba engleză. Este la fel de important 
să vorbim despre prevenirea faptelor negative și a oricăror îngrijorări, eventual 
prin jocuri sau imagini. 

Cunoașterea drepturilor proprii – este posibil ca unii părinți să nu 
înțeleagă legile privind protecția copilului de aici sau acestea pot fi diferite de

cele din țara lor de origine. Linia confidențială de asistență telefonică Stop It 
Now! vă poate ajuta să vă înțelegeți drepturile.  

Frica – s-ar putea să vă fie frică de ce se va întâmpla cu copilul 
dumneavoastră dacă spuneți cuiva despre îngrijorările dumneavoastră. Există 
modalități de a raporta îngrijorările în mod anonim și confidențial, iar linia 
noastră de asistență telefonică vă poate ajuta să acționați în interesul cel mai 
bun al copilului. Ar trebui să cereți întotdeauna ajutor și să vă amintiți că nu 
sunteți singuri. 

Există multe organizații care vă pot sprijini. 

Ce crește riscul pentru un copil 
sau pentru familie? 
Orice copil poate fi abuzat sexual. Oamenii care abuzează copii provin din 
toate mediile și sferele de viață. Stereotipurile nu corespund cu realitatea.   

Dar copiii și tinerii pot fi deosebit de vulnerabili dacă sunt singuri sau se simt 
izolați. S-ar putea să se fi despărțit de prietenii lor sau să nu le placă cum 
arată. Comportamentul lor ar putea deveni dificil sau ar putea căuta atenție 
suplimentară. Ar putea începe să-și asume riscuri mai mari decât ar face în 
mod normal. Când sunt în această stare, ar putea fi mai dificili pentru noi ca 
părinți și poate fi destul de ușor să ne îndepărtăm, deoarece este complicat de 
relaționat cu ei. Dar, de fapt, acesta este momentul în care ei au cel mai mult 
nevoie de noi ca părinți. 

Unii dintre factorii care pot face un copil mai vulnerabil: 

• Lipsa supravegherii părintești, dependență mare de babysitter

• Comunicare slabă sau negativă

• Lipsa unei educații sexuale adecvate

• Mulți vizitatori la domiciliu

• Lipsa de înțelegere a relațiilor adecvate dintre adulți și copii

• Asistarea la relații violente, agresive

• Copii izolați, singuri, lipsiți de sprijin emoțional

• Utilizarea abuzivă a substanțelor sau a alcoolului în casă.



Semnale de alarmă la copii 
și tineri   

Copiii ne arată adesea, mai curând decât prin discuții, că ceva îi supără. 
S-ar putea să existe multe motive pentru schimbarea comportamentului 
lor, dar dacă observăm o combinație de semne îngrijorătoare, este timpul 
să solicităm ajutor sau sfaturi. 

La ce să fiți atenți la copii
•  Schimbări neașteptate de comportament sau 

personalitate

•  Regresarea la comportamente de la vârste mai mici

• Jocul cu conotații sexuale cu jucării sau obiecte

• Frici inexplicabile de oameni sau locuri

•  Dovedirea unei conștientizări sexuale dincolo de 
vârsta lor

• Bani sau cadouri inexplicabile

• Anxietate sau depresie

• Auto-agresiune

• Consumul de droguri sau alcool.

Întotdeauna este mai bine să vorbiți dacă aveți 
o îngrijorare sau intuiți ceva, decât să ignorați 
acest lucru și să sperați că totul este în regulă. 
Dacă doriți să vorbiți despre orice îngrijorare sau 
să obțineți mai multe informații, puteți discuta cu 
consilierii cu experiență din cadrul liniei noastre 
confidențiale de asistență telefonică Stop It Now!

Sunați la numărul 0808 1000 900 pentru asistență anonimă sau vizitați 
stopitnow.org.uk/helpline pentru a lua legătura online. 

Puteți afla mai multe despre semnele abuzului sexual asupra copiilor 
căutând online Parents Protect. 

Semne la adulți că ar putea 
reprezenta un risc   

Majoritatea copiilor care sunt abuzați sexual sunt abuzați de cineva 
pe care îl cunosc și în care au încredere. Oricât de greu ar fi de crezut, 
aceasta înseamnă că uneori familia și prietenii ar putea reprezenta un 
risc pentru copii. Așadar, trebuie să ne gândim la siguranță atunci când 
copiii sunt alături de oameni în care ar trebui să aibă încredere, cum ar fi 
întrunirile de familie sau petrecerile.

Semnele că un adult ar putea să-și folosească relația cu un copil pentru 
motive sexuale s-ar putea să nu fie evidente. S-ar putea să ne simțim 
neconfortabil cu privire la modul în care se joacă cu copilul sau la faptul că 
pare că îl favorizează întotdeauna și creează motive pentru a fi singuri. 

Ar putea exista motive de îngrijorare cu privire la 
comportamentul unui adult sau unui tânăr dacă:   
• Nu permite unui copil suficientă intimitate 

•  Insistă să-i ofere sărutări, îmbrățișări, tăvăleală sau gâdilături chiar și 
atunci când copilul nu vrea

•  Este interesat de dezvoltarea sexuală a unui copil sau adolescent

•  Discută sau partajează glume cu conotații sexuale sau materiale 
sexuale cu un copil sau o persoană tânără, online sau offline

•  Insistă să fie singur cu un copil, fără întreruperi

•  Petrece majoritatea timpului liber cu copii și nu prea prezintă interes 
să petreacă timp cu oameni de vârsta sa

•  Se oferă în mod regulat să stea cu copiii gratuit sau să ia copiii 
singuri peste noapte

•  Cumpără copiilor cadouri scumpe sau le dă bani fără motiv

•  Tratează un anumit copil ca favorit, făcându-l să se simtă „special” în 
comparație cu ceilalți membri ai familiei

•  Alege un anumit copil.

!!
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Siguranța online
Copiii folosesc în mod regulat diferite site-uri web și aplicații de la părinți și 
poate fi greu să țină pasul în această lume digitală în continuă schimbare.

Dar lucrurile care îi ajută pe copii să fie în siguranță online sunt adesea similare 
cu lucrurile care îi mențin în siguranță offline. Arătați-le cum să raporteze 
orice comportament îngrijorător pe care îl văd online - de exemplu prin 
Child Exploitation and Online Protection Command sau prin Internet Watch 
Foundation. Vizitați ceop.police.uk/ceop-reporting

Asistăm pregătirea copiii noștri pentru viitorul lor dacă îi ajutăm să intre online în 
siguranță și responsabil. Mulți oameni își fac griji cu privire la cantitatea de timp 
petrecut în fața ecranelor, dar pot exista o mulțime de aspecte pozitive cu privire 
la ceea ce face copilul dvs. online – divertisment, păstrarea legăturii cu prietenii 
și cercetarea pentru teme – deci timpul de calitate petrecut în fața ecranelor 
este un aspect important.

lată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să mențineți 
tinerii în siguranță online:
•  Discutați despre așteptări înainte de a se înscrie pe un site al unei rețele  

de socializare

•  Conveniți ca un adult de încredere să fie adăugat ca „prieten” și  
asigurați-vă că au un profil privat

•  Discutați cu ei despre pericolele legate de partajarea datelor cu  
caracter personal

•  Amintiți-le că aceleași reguli se aplică online acasă și la școală

•  Verificați dacă copilul știe cum să raporteze abuzul sau să blocheze 
contactele

•  Începeți o conversație despre pornografia online și pericolele acesteia

•  Verificați ratingurile de vârstă ale jocurilor, filmelor și programelor online

•  Amintiți-le că pot vorbi cu dumneavoastră dacă văd sau se întâmplă  
ceva care îi supără sau îi îngrijorează

•  Vorbiți despre ceea ce ei cred că este normal online și despre ce 
comportament să se aștepte de la alții și de la ei înșiși

•  Încurajați-i să gândească critic și să pună la îndoială ceea ce văd online

•  Asigurați-vă că înțeleg că nu toată lumea este cine pretinde că este atunci 
când se întâlnesc doar online

•   Arătați-le cum să raporteze orice comportament îngrijorător pe care îl văd  
sau îl experimentează online.

Puteți alege câteva întrebări adecvate  
vârstei pentru a începe o conversație:
• Ce aplicații/jocuri folosești?

•  Ce site-uri îți place să 
folosești și de ce?

•  Cum funcționează acest joc/
această aplicație? Pot să mă 
joc și eu?

•  Ai prieteni online?  
Cine sunt?

• Unde ai cere ajutor?

•  Știi cum să blochezi și să 
raportezi?

•  Știți care sunt informațiile 
tale personale?

• Îți cunoști limitele?

•  Ați auzit la școală despre 
„nuduri” trimise între colegi?

•  Ce ai face dacă ți-ar cere 
cineva?

•  Ai vorbit vreodată cu străini 
online?

•  Ce fel de lucruri te-ar face să te simți inconfortabil online –  
necunoscuți, solicitări de fotografii, contacte de la membrii familiei,  
să fii etichetat în fotografii, cereri de prietenie/urmărire?

• Știi care sunt drepturile și responsabilitățile tale online?
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Reacționați cu grijă și urgență
Dacă credeți că un copil încearcă să vă povestească despre ceva care s-a 
întâmplat, ar trebui să reacționați rapid și cu grijă. 

Credeți copilul
Dacă un copil are suficientă încredere în dumneavoastră pentru a vă povesti 
despre abuzuri, trebuie să rețineți că rareori copiii mint despre astfel de lucruri.

Oferiți susținere
Este important ca aceștia să se simtă susținuți - nu respingeți cererile sau 
nu amânați discuția despre aceasta.

Rămâneți calm
Dacă vorbesc cu dumneavoastră despre aceasta, nu vă enervați sau nu vă 
supărați. Rămâneți calm. Dacă vă enervați, copilul ar putea crede că îl veți 
pedepsi. Acest lucru îl va plasa în mâinile persoanei care a abuzat sexual 
pe copil, care ar fi putut să-l avertizeze pe copil să nu spună.

Fiți empatic
Asigurați-vă că respectivul copil știe că îl iubiți și că nu a făcut nimic rău și 
continuați să-l liniștiți în legătură cu acest lucru. 

Confruntați problema
Atunci când abuzul este cunoscut, adulții trebuie să se confrunte cu 
problema și să protejeze copilul de orice contact suplimentar cu persoana 
care a comis abuzul.

Restabiliți siguranța
Pentru a vă menține copilul în siguranță, puteți pune în aplicare un plan de 
siguranță pentru familie.

Solicitați ajutor
Solicitați ajutor de la profesioniști care vă pot ghida spre siguranță și 
vindecare. Informații despre locurile în care solicitați ajutor pot fi găsite pe 
site-ul nostru web Parents Protect. 

Nu disperați
Copiii pot și se recuperează după abuzul sexual. Este foarte dificil să auzi 
că cineva pe care îl iubești a fost rănit în acest mod, dar este disponibil 
ajutor pentru recuperare.

Sunați la numărul 0808 1000 900 pentru asistență 
anonimă sau vizitați stopitnow.org.uk/helpline pentru a 
lua legătura online. 

Ce trebuie să faceți 
dacă un copil vă 
spune despre abuz
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Ce pot face dacă 
am întrebări sau 
îngrijorări?
Dacă vedeți semnale de alarmă și nu știți ce să 
faceți, solicitați sfaturi și ajutor. Întotdeauna 
este mai bine să vorbiți dacă aveți o îngrijorare 
sau intuiți ceva, decât să ignorați acest lucru și 
să sperați că totul este în regulă. 

Puteți vorbi cu consilierii experimentați din cadrul 
liniei noastre confidențiale de asistență telefonică 
Stop It Now!. 

Apelanții nu sunt nevoiți să ofere informații de 
identificare, așadar pot rămâne anonimi. Vorbim 
în fiecare an cu mii de oameni și îi ajutăm să ia 
măsuri pentru a proteja copiii și tinerii împotriva 
abuzurilor și exploatării sexuale.

 
•  Sunați la numărul 0808 1000 900 pentru asistență 

anonimă sau vizitați stopitnow.org.uk/helpline pentru 
a lua legătura online. 

•  În cazul în care copilul dumneavoastră este în pericol 
imediat, sunați la poliție la numărul 999.

•  Puteți găsi mai multe informații despre ce se întâmplă 
după ce faceți o dezvăluire a abuzului pe site-ul web 
Stop It Now! Wales. 

•  De asemenea, puteți găsi detalii de contact pentru 
asistența locală pentru copii, căutând online. 
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Cum vă puteți menține 
copiii în siguranță   

Folosirea unora dintre aceste idei pentru a vă menține 
copilul în siguranță poate contribui la dezvoltarea 
unui mediu familial protector care poate preveni 
și reacționa la îngrijorările legate de abuzul sexual 
asupra copiilor. Acest lucru poate ajuta la dezvoltarea 
abilităților copiilor pentru a deveni rezistenți și pentru 
a-și reveni din situațiile dificile din viața lor.

 
Cunoașteți 
semnele 
abuzului sexual 
asupra copiilor
Semnalele de alarmă 
reprezintă doar un 
alt mod de a spune 
„ocazie de a proteja”. 
Dacă faceți ceva 
atunci când observați 
semnele puteți preveni 
de la început lucrurile 
negative. 

 
 
 
 
 

Inițiați 
comunicarea
Spuneți-i copilului 
că poate apela la 
dumneavoastră dacă 
este îngrijorat de ceva 
și că îl veți asculta, 
crede și ajuta. Dar nu 
este un eveniment 
unic – spuneți-le 
tuturor că este bine să 
pună întrebări.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puneți  
întrebări
Interesați-vă ce fac 
copiii dumneavoastră, 
unde merg și cu cine 
sunt. Acest lucru este 
la fel de important 
online, precum este 
și în lumea reală.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Stabiliți limite
În cazul în care copilul 
dumneavoastră nu 
vrea să îmbrățișeze 
sau să sărute pe 
cineva, atunci acest 
lucru ar trebui 
respectat. Lăsați copiii 
să își stabilească 
propriile limite și să 
consimtă doar la ceea 
ce se simt confortabil 
să facă. Au dreptul să 
spună nu.  

 
 
 
 
 
 
Educați pe 
toată lumea  
din familie   
Înțelegerea 
problemelor și 
transmiterea 
informațiilor va ajuta 
la protejarea copiilor 
de faptele negative. 

 
 
 
 
Solicitați ajutor 
și sfaturi
Puteți discuta 
confidențial pe linia 
de asistență telefonică 
Stop It Now! 0808 
1000 900. Rămâneți 
anonim când sunați. 
Veți primi ajutor, 
sprijin și sfaturi de 
la consilierii cu 
experiență.

1

2

3

4

5

6
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Idei pentru a începe o conversație 
cu copilul dumneavoastră    
Să vă gândiți că a discuta cu copilul dumneavoastră despre siguranță 
poate părea înfricoșător, dar nu este necesar să fie așa. Începeți cu 
conversații simple, adecvate vârstei.

Folosirea unora dintre aceste acțiuni și idei pozitive de prevenție pentru a 
vă menține copilul în siguranță poate contribui la dezvoltarea unui mediu 
familial protector care poate preveni și reacționa la îngrijorările legate 
de abuzul sexual asupra copiilor. Acest lucru poate ajuta la dezvoltarea 
abilităților copiilor pentru a deveni puternici și pentru a-și reveni din situațiile 
dificile din viața lor.

•  Vorbiți-le despre cum corpul lor le aparține și despre faptul că pot 
spune nu dacă cineva încearcă să îi atingă. 

•  Alegeți momentul potrivit pentru o conversație: când îi faceți baie, 
când mergeți pe jos de la școală sau în mașină - toate sunt oportunități 
de a purta prima discuție 

•  Evitați să folosiți cuvinte înfricoșătoare: introduceți subiectul spunând 
„pot să vorbesc cu tine despre aceasta - pentru că este important 
pentru mine” 

•  Explicați-i diferența dintre un „secret bun” - ca o petrecere surpriză - și 
un „secret rău” - unul pe care nu îl puteți spune nimănui niciodată.

Înțelegeți că adolescenții ar putea trece prin diferite schimbări, așa că 
discuția cu părinții poate fi ultimul lucru pe care doresc să îl facă. Dar este 
important să păstrăm liniile de comunicare deschise. Asigurați-vă că copiii 
dumneavoastră știu că vă pot vorbi despre orice îngrijorare ar putea avea. 

Copiii trebuie să știe că vor fi ascultați fără a fi judecați. 

Tinerii ar putea avea nevoie să li se atragă atenția asupra surselor de 
informații fiabile și de încredere despre relații, sex și sexualitate. 

Vorbiți despre presiunea din partea colegilor și despre drepturile lor de a fi 
responsabili de propriul corp.

 
 
Nu vă fie teamă să puneți întrebări - și urmați-vă instinctul    

•  Cine mai poartă responsabilitatea pentru copilul dumneavoastră?  
Bone de noapte, membri ai familiei, îngrijitori plătiți? 

•  Sunteți conștient de ceea ce învață copilul dumneavoastră la școală? 
Siguranță personală, relații sănătoase, auto-protecție, educație sexuală? 

•  Ați discutat despre limitele în familie? Intimitate, supraveghere, 
vizitatori ai familiei, prieteni ai copiilor?
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La linia de asistență telefonică 
Stop It Now! 
Întotdeauna este mai bine să vorbiți dacă 
aveți o îngrijorare sau intuiți ceva, decât 
să ignorați acest lucru și să sperați că totul 
este în regulă. 
Dacă doriți să vorbiți despre orice 
îngrijorare sau să obțineți mai multe 
informații, puteți discuta cu consilierii 
cu experiență din cadrul liniei noastre 
confidențiale de asistență telefonică Stop 
It Now!. 
Apelanții nu sunt nevoiți să ofere 
informații de identificare, așadar pot 
rămâne anonimi. Vorbim în fiecare an cu 
mii de oameni și îi ajutăm să ia măsuri 
pentru a proteja copiii și tinerii împotriva 
abuzurilor și exploatării sexuale.
Sunați la numărul 0808 1000 900 
pentru asistență anonimă sau vizitați 
stopitnow.org.uk/helpline pentru a lua 
legătura online.  
Puteți găsi mai multe informații despre ce 
se întâmplă după ce raportați abuzul pe 

site-ul web Stop It Now! Wales.

Parents Protect
Site-ul nostru web oferă sfaturi și 
informații pentru părinți, îngrijitori și 
profesioniști care doresc să afle mai 
multe despre cum pot preveni abuzurile 
sexuale asupra copiilor. Acesta conține 
mai multe informații despre domeniile 
incluse în acest prospect și videoclipuri 
scurte pentru a vă ajuta să înțelegeți 
riscurile și cum să protejați copiii offline 
și online. Acestea sunt disponibile în 
limbile engleză și galeză. De asemenea, 

dispune de un ghid care vă ajută să faceți 
un plan de siguranță pentru familie și 
reguli INTELIGENTE pe care le puteți 
transmite copiilor dumneavoastră pentru 
a-i ajuta să se mențină în siguranță. Și 
există cărți care vă pot ajuta să începeți 
conversații cu adevărat importante cu 

copiii dumneavoastră.    
parentsprotect.co.uk

Regula NSPCC privind lenjeria 
de corp: „Pantosaurus” 
Cu ajutorul unui dinozaur prietenos, 
aceste resurse îi ajută pe părinți să 
vorbească cu copiii lor despre siguranța 
corpului - căutați online „Pantosaurus” 
pentru a găsi informațiile în diferite limbi.   

Există multe organizații care 
ajută familiile din minoritățile 
etnice din Țara Galilor.

EYST Wales 
EYST Wales a fost înființată pentru a 
sprijini tinerii, familiile și comunitățile 
din minoritățile etnice din Țara Galilor. 
Organizația își propune să ofere servicii 
de sprijin adecvate din punct de vedere 
cultural grupului său țintă.  
eyst.org.uk
01792 466 980
info@eyst.org.uk

Barnardo’s
Barnardo’s Cymru își propune să ajungă 
la cei mai defavorizați copii, tineri, familii 
și comunități din Țara Galilor pentru a se 
asigura că au cel mai bun început posibil 

în viață și pentru a depăși dezavantajele 
cauzate de sărăcie, abuz și discriminare.
barnardos.org.uk/wales 
02920 493 387 
cymru@barnardos.org.uk

BAWSO
BAWSO lucrează în Țara Galilor cu cei 
afectați de sau cu risc de abuz domestic și 
toate formele de violență.   
bawso.org.uk 
029 20644 633 

info@bawso.org.uk

Linia de asistență Live  
Fear Free
Această linie de asistență este finanțată 
de guvernul galez și poate oferi ajutor 
și sfaturi oricui se confruntă cu violență 
sexuală sau dacă cunoașteți pe cineva 
care are nevoie de ajutor. Toate 
conversațiile cu Live Fear Free sunt 
confidențiale și sunt preluate de personal 
cu o experiență înaltă și pe deplin instruit.
gov.wales/live-fear-free 
Sunați la 0808 80 10 800 sau trimiteți 
SMS la 07860 077 333  
info@livefearfreehelpline.wales 

(Toate aceste numere sunt disponibile 24 

de ore pe zi 7 zile pe săptămână)

Welsh Refugee Council
Welsh Refugee Council îmbunătățește 
viața refugiaților și a solicitanților de 
azil din Țara Galilor, oferind sprijin de 
specialitate și influențând politica și 
practica. Oferă asistență practică, sfaturi 
și susținere publică și informații prin 
intermediul a numeroase inițiative.
wrc.wales 
0300 3033 953 
info@wales.wrc

Women Connect First 
Women Connect First lucrează pentru a 
împuternici femeile de culoare și de etnii 
minoritare din Cardiff și sud-estul Țării 
Galilor, oferind servicii și instruire. Această 
organizație sprijină în special femeile 
dezavantajate, izolate și marginalizate 
pentru a le ajuta să-și realizeze întregul 
potențial și să aducă o contribuție pozitivă 
societății galeze.
womenconnectfirst.org.uk 
02920 343 154 
admin@womenconnectfirst.org.uk

Thinkuknow 
Thinkuknow este un program educațional 
de la NCA-CEOP, o organizație din Marea 
Britanie care protejează copiii atât online, 
cât și offline. Site-ul web are resurse utile 
pentru părinți și tineri despre siguranța 
internetului. 
thinkuknow.co.uk

CEOP
Dacă sunteți îngrijorat de abuzurile 
sexuale online sau de modul în 
care cineva a comunicat online 
cu dumneavoastră sau cu copilul 
dumneavoastră, trimiteți un raport către 
unul dintre consilierii CEOP pentru 
protecția copilului. Veți găsi ajutor și 
asistență raportând contactul inadecvat 
online. 
ceop.police.uk/safety-centre

Unde solicitați ajutor și sfaturi 
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Glosar
Abuzul sexual asupra copiilor - Acesta implică forțarea sau convingerea 
unui copil sub 18 ani să ia parte la activități sexuale. ASC poate avea loc 
online sau personal. 

Acțiune preventivă pozitivă – Măsurile pe care le putem lua pentru a 
preveni abuzul sexual asupra copiilor.

Ademenirea – Când cineva construiește o relație cu un copil sau un tânăr, 
cu intenția să îi facă rău. Copiii și tinerii care sunt ademeniți pot fi abuzați 
sexual, exploatați sau traficați. Oricine poate ademeni un copil, indiferent de 
vârstă, sex sau rasă.

Agresor – O persoană care a comis o faptă negativă sau ilegală, cum ar  
fi ASC.

Comunitatea minorităților etnice – Această frază este utilizată în acest 
raport pentru a se referi la persoanele care se identifică cu un grup 
minoritar etnic și este utilizată de Biroul național de statistică pentru a 
descrie etnii precum „de culoare”, „caraibian de culoare”, „asiatic”, „hindus” 
(ONS 2019 și guvernul galez).

Copil – O persoană cu vârsta sub 18 ani.

Cultura – Se referă la părți ale unei culturi, inclusiv limbă, religie, alimente și 
mod de viață.

Etnie – Se referă la aspecte ale culturii, cum ar fi limba, religia, alimentele și 
influența asupra modului de viață.

Stereotip – O viziune larg răspândită și simplificată despre o anumită 
problemă sau un grup de persoane.

Stigmă – Un semn de rușine asociat cu o persoană bazat pe cultură, rasă, 
vârstă, religie, experiențe sau circumstanțe.

Tabu – Subiect, cuvânt sau acțiune care este evitată din motive sociale sau 
religioase.

Victimă – O persoană care a fost vătămată, rănită sau ucisă într-un  
act ilegal.

Stop It Now! Țara Galilor colaborează cu 
echipa de sprijin pentru tineri și minorități 
etnice (EYST) pentru a ajuta la prevenirea 
abuzului sexual asupra copiilor în 
comunitățile minorităților etnice.   
Stop It Now! Țara Galilor face parte din fundația The Lucy Faithfull 
Foundation - o organizație caritabilă pentru protecția copilului dedicată 
prevenirii abuzurilor sexuale asupra copiilor. 

Lucrăm cu familii și profesioniști, astfel încât toată lumea să știe cum își 
poate aduce contribuția pentru a-i păstra pe copii în siguranță. Linia noastră 
confidențială de asistență telefonică Stop It Now! oferă sfaturi anonime 
oricui se îngrijorează cu privire la abuzurile sexuale asupra copiilor și metode 
pentru a le preveni. 

EYST lucrează cu tineri, familii și persoane din minorități etnice, inclusiv 
refugiați și solicitanți de azil care locuiesc în Țara Galilor. Oferă servicii, 
inclusiv educație, angajare, servicii de sănătate, sprijin familial și siguranță 
comunitară. De asemenea, are ca scop provocarea și combaterea 
stereotipurilor negative despre diversitatea etnică și creșterea gradului de 
conștientizare și înțelegere.

Acest parteneriat este finanțat de guvernul galez. 

 



Întotdeauna este mai bine să vorbiți dacă aveți o îngrijorare 
sau intuiți ceva, decât să ignorați acest lucru și să sperați că 
totul este în regulă.  

Dacă doriți să vorbiți despre orice îngrijorare sau să obțineți mai multe 

informații, puteți discuta cu consilierii cu experiență din cadrul liniei noastre 

confidențiale de asistență telefonică Stop It Now! 

Sunați la numărul 0808 1000 900 pentru asistență anonimă sau vizitați 
stopitnow.org.uk/helpline pentru a lua legătura online. 

Toți copiii și tinerii au dreptul de a-și trăi viața în siguranță și fără a fi vătămați. 

Aflați mai multe despre drepturile copiilor în Țara Galilor: 
gov.wales/childrens-rights-in-wales

De asemenea, puteți găsi sfaturi și informații generale în limbile engleză și 

galeză pe site-urile noastre web: 

stopitnow.org.uk/wales 
parentsprotect.co.uk  
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