
Viata fara VIOLENTA
Opriti violenta cat inca mai puteti!

Proiect conceput de elevii Colegiului Economic Viilor in parteneriat cu 
Primaria Sectorului 5



Viata fara violenta
•O viata fara violenta reprezinta o 
viata linistita, fara incidente care te
pot afecta pe tine , dar si pe cei din 
jurul tau.



Violenta este de mai multe feluri:

•

- violenţa psihologică presupune: a ignora, a umili, a-l manipula pe celălalt, a-l obliga pe celălalt să-ţi rupă relaţiile din cadrul
grupului de prieteni, a-l controla unde iese, cum se îmbracă, etc.
- violenta economică care presupune: a-l determina pe celalalt să devină dependent financiar, a-i controla toate cheltuielile, a 
acumula datorii şi a-l obliga pe celalalt să le plătească.
- violenta verbala care presupune: a ţipa, a ridica vocea pentru intimidare, a se precipita, a utiliza un ton brusc şi autoritar, a folosi
cuvinte grosolane, umilitoare.
- violența economică presupune că agresorul forţeaza dependenţa economică, controleaza banii / finanţele, contestă capacitatea
victimei de a lucra, face in asa fel incat victima sa isi piarda locul de munca
- violenta spirituala care presupune: utilizarea religiei unei persoane sau a credintelor sale spirituale pentru a o manipula sau a o 
controla. Aceasta poate sa cuprinda împiedicarea persoanei de a utiliza practicile sale religioase sau spirituale, sau dinpotriva să
ridiculizeze credinţele ei.
- violenţa fizică cuprinde : A împinge, a îmbrânci, a lovi, a strînge, a mușca, a ucide,
- violența sexuală numită și agresiune sexuală este un act de ordin sexual impus de o persoană altei persoane, fără consimțămîntul
ei. Pe scurt: a viola
- violența socială presupune că agresorul degradează cultura, religia, naţionalitatea, profesia, genul (sex) persoanei abuzate, 
utilizează "mituri" in legatura cu rolul femeii si al barbatului, distruge sau dauneaza bunurile victimei, f oloseste demonstraţii de 
forţă, controleaza deciziile majore, contestă capacitatea victimei de a lucra, face in asa fel incat victima sa isi piarda locul de 
munca, ameninţă să rănească membrii familiei extinse ale victimei, umilire, elimina sistemele de sprijin ale victimei, distruge
animalele de companie ale victimei sau ale familiei.

•



Jos ranga ! Stop violentei

Nu doar persoana agresata este victima a violentei. Si tu,agresorul, esti
victima a violentei.

Violenta verbala este cea mai mare problema, pentru ca din violenta
verbala se poate ajunge foarte usor la violenta fizica, violenta care 
poate provoca in cele mai nefericite cazuri chiar si moartea persoanei
agresate



Cum se declanseaza violenta?

• Violenta in familie este declansata de catre:

• - Carente de educatie

• - Situatie materiala precara

• - Consumului exagerat de alcool

• - Consumul substantelor interzise (halucinogene, stupefiante, 
etnobotanice, etc.)



Anturajele

• Anturaje pot influenta o anumita persoana sa comita anumite
infractiuni care duc la consumul de droguri, violenta (verbala, fizica, 
psihica)

• Trebuie sa ai grija cu cine vorbesti, cu cine iesi in oras, si ce fel de 
activitati faci – Evita zonele rau famate cunoscute

si/sau care se afla in cultura suburbana.



Cum poti sa eviti violenta?

• Poti sa eviti zonele de risc ale orasului tau!

• Refuza sa iti schimbi personalitatea!

• Nu te lasa influentat de anturaj!

• RESPECTA LEGEA!



Aveti incredere in politie!
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