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Comunicat de presă

În  data  de  23.11.2012,  Poliţia  Locală  Braşov,  partener  în  Proiectul 
Transnaţional  HERA:”Optimizarea  managamentului  de  poliţie  privind  violenţa 
domestică”,  împreună cu Direcţia  de Servicii  Sociale  Braşov ,  a  desfăşurat  ultima 
activitate de diseminare, acţiune dedicată  Zilei Internationale a Prevenirii Violentei in 
Familie (25 noiembrie).

Această acţiune a fost realizată, atât în cadrul unor instituţii de învăţământ de 
stat, cât şi privat. Astfel, la Şc.Gen nr.11, Braşov, elevii claselor a IX-a şi a XII-a  au 
prezentat  în  deschiderea  întâlnirii,  o  scurtă  piesă  de  teatru,  cu  tematica  violenţei 
domestice, reprezentând o scenă din viaţa unei familii care se confrunta cu astfel de 
agresiuni.

În continuare reprezentantii Poliţiei  Locale Braşov şi ai  Direcţiei de Servicii 
Sociale Braşov au prezentat elevilor materiale informative cu privire la: 
- Legea  nr.  25  /  2012,  care  introduce  în  Romania,  ordinul  de  restricţie;
- metodele  de  interventie  ale  Politiei  in  Cazuri  de  violenta  domestica,
- fly-ere conţinând sfaturi  utile şi  recomandări  privind ieşirea din situaţii  de risc;
- Jurnal HERA, caiet  adresat  victimelor  agresiunilor,   pentru înregistrarea tuturor 
evenimentelor  negative  care  au  loc  în  familie.
- Fly-ere  conţinând coordonatele  de  contact  ale   instituţiilor  şi  ONG –urilor  din 
mun.Brasov  (PAS  Alternativ  ş.a.),  care  acordă  sprijini  si  consiliere   victimelor 
Violentei domestice.

De asemenea , elevilor le-au fost distribuite alarme personale de tip  breloc, 
fiind instruiti privind folosirea acestora.

În încheierea întâlnirii , elevii au primit fly-ere reprezentative şi au beneficiat de 
sfaturile şi informaţiile referitoare la reducerea infractiunilor comise de catre tineri si 
asupra acestora; la combaterea violenţei in zona şi în incinta unităţilor de învăţământ;  
precum şi la atragerea lor in activitati de voluntariat pe linia prevenirii criminalitatii şi 
intensificarea  activitatii  de  identificare  si  monitorizare  a  celor  cu  comportamente 
deviante sau aflaţi în situaţii de risc.
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