DACĂ EȘTI STRĂIN,
NU-ȚI FIE TEAMĂ SĂ DENUNȚI
Dacă situația ta de străin nu este reglementată și se dovedește că ești victimă a
violenței de gen, NU VEI FI SANCȚIONATĂ.

UNDE NE GĂSEȘTI?
Poți găsi personal de la Unitățile de Asistență pentru Familie și Femei la
toate Comisariatele Poliției Naționale.

Urmărește-ne pe

și policia.es

NIPO (papel): 126-22-057-X

În caz de URGENȚĂ sună la:

NIPO (en línea): 126-22-059-0 DEPÓSITO LEGAL: M-24535-2022

Și chiar dacă un proces de sancționare a început deja, acesta se va opri automat.

Și în aplicația
Dacă ești surdă, ne poți
contacta prin aplicația
APP SVisual sau
http://www.svisual.org/

UNITĂȚI DE
ASISTENȚĂ
PENTRU
FAMILIE ȘI
FEMEI

CINE SUNTEM?
Suntem unități polițienești specializate în lupta
împotriva:

VIOLENȚEI DE GEN: Este violența pe care un bărbat

o exercită asupra unei femei. Trebuie să existe sau să
fi existat o relație sentimentală. Această violență nu
trebuie să fie neapărat fizică; poate fi, de asemenea,
psihologică, sexuală, economică etc.

CUM ACȚIONĂM?
Preluăm denunțul, investigăm și îți oferim protecția de care ai
nevoie.
Chiar dacă nu esti sigur că vrei să depui reclamația, îți putem oferi
informații despre proces și mijloacele care te pot ajuta.
Puteți fi însoțit de persoana dorită în orice moment.
Avem interpreți în limbajul semnelor și limbi străine pentru a vă
putea ajuta.
Dacă aveți un handicap și aveți nevoie de sprijin pentru a putea
comunica, avem personal specializat, astfel încât să o puteți face.

VIOLENȚEI DOMESTICE: Este violența exercitată în

familie. Poate fi fizică, psihologică, sexuală etc. De
exemplu, violența între persoanele de același sex, a
femeii asupra bărbatului, violența părinților asupra
copiilor și viceversa, precum și asupra persoanelor
în vârstă și a altor persoane care conviențuiesc în
același domiciliu.

VIOLENȚEI SEXUALE: Apare atunci când una sau

mai multe persoane obligă o alta să realizeze acte/
activități sexuale fără voința acesteia. Violența sexuală
variază de la viol până la hărțuirea sexuală, atingeri
nedorite sau exhibiționism în fața minorilor etc.

Suntem aici pentru a te sprijini, asculta și înțelege.

DACĂ EȘTI VICTIMA
VIOLENȚEI DE GEN,
AI DREPTURI
Poți avea o avocată sau un avocat GRATUIT.

u


Și fiicele și fii tăi au drepturi și îi putem proteja.

u



Dacă îți este frică de agresorul tău poți solicita un ORDIN de
PROTECȚIE pentru a-ți garanta siguranța.

u

Poți primi AJUTOARE sociale.

u


Ai drepturi la locul de MUNCĂ pentru că ești victimă a violenței de
gen.

u


Ai prioritate pentru accesul la LOCUINȚE și aziluri de bătrâni.

u


Poți solicita un adăpost social.

u
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