
   Campanie stradală “STOP VIOLENŢA DOMESTICĂ „ 

 

 

Cu ocazia zilei de 25 noiembrie - “Ziua Internaţională pentru 

combaterea  violenţei în familie” - Direcţia Generală de Asistenţă şi 

Protecţia Copilului Galaţi prin Serviciul de Asistenţă Socială Persoane 

Defavorizate a organizat în data de 23 noiembrie 2012 o campanie 

stradală în vederea combaterii 

fenomenului negativ de violenţă 

domestică prin conştientizarea 

comunităţii asupra acestui pericol. Cu 

această ocazie, lucrătorii DGASPC au 

împărţit pliante şi fluturaşi în care 

sunt detaliate informaţiile necesare în 

vederea conştientizării acestui 

fenomen.  

Campania a avut un impact pozitiv asupra participanţilor, 

dovedind faptul că societatea civilă gălăţeană este receptivă reacţionând 

cu spontaneitate şi simţ civic. 

Dorim ca acest eveniment să constitue un pas în lungul proces de 

eradicare a violenţei domestice prin implicarea  a cât mai multor factori 

de decizie ai comunităţii locale. 

 

Campania de informare şi prevenire a violenţei în şcoală 

“ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA VILENŢEI„ 

 

Cu prilejul Zilei de 25 noiembrie - “Ziua Internaţională pentru 

combaterea  violenţei în familie”, Direcţia Generală de Asistenţă şi 

Protecţia Copilului Galaţi prin Serviciul de Asistenţă Socială Persoane 

Defavorizate a organizat în data de 26 noiembrie 2012 în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean o Campanie de informare şi prevenire a 

violenţei în şcoală  “Împreună împotriva violenţei”.Acţiunea a avut loc 

în trei locaţii separate, respectiv: Colegiul Naţional  Al. I. Cuza, Şcoala 

Gimnazială “Sf. Nicolae Vânători şi Şcoala Generală Maria Grecu – 

Odaia Manolache”. 

Obiectivul acestei campanii a fost cunoaşterea, semnalizarea 

dar şi conştientizarea efectelor negative a tuturor formelor de 

violenţă cu care se confruntă oamenii de lângă noi, comunitatea în 

general. 

În cadrul acestei campanii, specialiştii au consiliat şi informat 

profesori şi elevi cu privire la faptul că orice formă de violenţă 

reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, 

cu efecte dramatice asupra persoanei agresate. Atât cadrele didactice 

cât şi elevi au participat activ la prezentările şi jocurile de rol 

organizate de specialiştii DGASPC, acumulând în acest sens 

informaţiile esenţiale pe care campania şi-a propus să le disemineze.  

La încheierea activităţilor, toţi participanţi au primit un pliant informativ şi au completat câte un 

chestionar care evidenţiază nivelul de cunoştinţe acumulate privind fenomenul de violenţă domestică. 


