MINISTERUL
MUNCII, PROTECŢIEI
SOCIALE ŞI FAMILIEI AL
REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И СЕМЬИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN

Ш Л хи М /г- 2014

nr.
Chişinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de comunicare a informaţiilor
ce se referă la copii de către personalul din
sistemul de asistenţă socială cu competenţe
în domeniul protecţiei copilului şi autorităţile tutelare locale

în scopul implementării Legii cu privire la protecţia copiilor împotriva
impactului negativ al informaţiei nr. 30 din 07.03.2013
APROB:
1. Regulamentul privind modul de comunicare a informaţiilor ce se referă la
copii de către personalul din sistemul de asistenţă socială cu competenţe în
domeniul protecţiei copilului şi autorităţile tutelare locale (Anexa 1).
2. M odelele de abordare a situaţiilor comunicaţionale referitoare la copiii
aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă (Anexa 2).
ORDON:
1. Direcţiile/Secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţia
municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău, autorităţile tutelare
locale, prestatorii de servicii sociale vor aplica
prevederile prezentului
Regulamentului în procesul de comunicare cu mijloacele mass-media.
2. Serviciul de informare şi comunicare cu
mass-media din cadrul
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) va coordona şi
monitoriza procesul de comunicare a angajaţilor MMPSF cu mijloacele massmedia prin prisma prezentului Regulament.
3. Direcţia politici de protecţie a familiei şi drepturilor copilului din cadrul
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va asigura informarea
autorităţilor vizate despre prevederile prezentului ordin.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-1 asum.
Viceministru

Sergiu SAINCIUC

Anexa1
laordinul nr. /63 din30 pc/o^uhU'Z2014
REGULAMENTUL
privind modul de comunicare a informaţiilor ce se referă la copii
de către personalul din sistemul de asistenţă socială cu competenţe în domeniul
protecţiei copilului şi autorităţile tutelare locale

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de comunicare şi maniera de
comportament al personalului din sistemul de asistenţă socială cu competenţe în
domeniul protecţiei copilului în raport cu reprezentanţii mijloacelor de informare în
masă (jurnaliştii), în cazurile în care aceştia solicită informaţii sau comentarii
adiţionale referitoare la copiii şi în special aflaţi în situaţii cu conotaţii negative.
Regulamentul vine să asigure respectarea normelor indispensabile unei societăţi
modeme şi transparente, unde solicitarea de informaţie de către instituţiile mediatice
sunt în conformitate cu legislaţia, asigurând dreptul şi obligaţia presei la informarea
corectă şi în timp util a cetăţenilor cu privire la diverse evenimente, fenomene,
precum şi să furnizeze în permanenţă informaţie de utilitate publică precum şi
îndeplinirea sarcinilor de serviciu a personalului abilitat cu comunicarea publică din
numele instituţiei statului.
2. Prezentul Regulament se bazează pe Constituţia Republicii Moldova, pe Legea
cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei nr. 30 din
07.03.2013, Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 11.05.2000, Legea privind
protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi
nr. 140 din 14.06.2013, Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
nr. 133 din 08.07.2011, Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului
nr. 320 din 27.12.2012, Recomandarea 874 (1979) pentru o Carta Europeană privind
Drepturile Copilului, Codul Audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, Codul
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
3. Prezentul Regulament are drept scop:
1) promovarea respectării în orice circumstanţe a interesului superior al
copilului, în sensul specificat în Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia
socială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
2) asigurarea furnizării informaţiei corecte şi nediscriminatorii;
3) respectarea şi promovarea drepturilor copiilor şi familiei;
4) protejarea copiilor de stigmatizare şi discriminare;
5) minimizarea eventualului impact negativ ale informaţiei asupra copiilor.
4. Prezentul Regulament stabileşte modul de comunicare şi maniera de
comportament a personalului din sistemul de asistenţă socială cu competenţe în
domeniul protecţiei copilului şi al autorităţilor tutelare locale în raport cu

reprezentanţii mijloacelor de informare în masă (jurnaliştii) în următoarele
situaţii/cazuri, considerate ca având conotaţie negativă pentru copii:
1) jurnaliştii solicită informaţii referitoare la cazurile ajunse în atenţia
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare - MMPSF), a
structurilor teritoriale de asistenţă socială sau autorităţilor tutelare locale, care implică
copii;
2) jurnaliştii solicită permisiunea filmării sau înregistrării audio a copiilor
plasaţi în servicii sociale ;
3) jurnaliştii solicită date statistice sau materiale analitice referitoare la subiecte
care implică copii;
4) jurnaliştii solicită intervievarea factorilor de decizie din cadrul MMPSF, a
structurilor teritoriale asistenţă socială şi autorităţilor tutelare locale la subiecte ce
vizează problematica copiilor;
5) jurnaliştii perfectează comunicate de presă sau alte tipuri de comunicări
scrise, care sunt transmise mass-media spre difuzare;
6) când reprezentanţii MMPSF sau ai structurilor teritoriale asistenţă socială şi
autorităţilor tutelare locale plasează pe paginile web pe care le gestionează sau
transmit instituţiilor media imagini video;
7) reprezentanţii MMPSF sau ai structurilor teritoriale asistenţă socială şi
autorităţilor tutelare locale organizează sau participă la conferinţe de presă,
brieffmguri sau fac declaraţii de presă;
8) reprezentanţii MMPSF sau ai structurilor teritoriale de asistenţă socială sau
autorităţile tutelare locale dau replica, iau atitudine sau informează opinia publică
despre difuzarea în mass-media a informaţiilor eronate sau incorect prezentate care
vizează copiii şi, eventual, le lezează drepturile.
5. în momentul apariţiei solicitărilor de informare sau comentarii din partea
presei, oricare angajat din sistemului de asistenţă socială cu competenţe din domeniul
protecţiei copilului, abilitat cu acest drept, sau autoritatea tutelară locală, are obligaţia:
1) să ia act de cererea organului mass-media.
2) să pregătească un răspuns pertinent într-o peroadă utilă de timp, care
urmează a fi stabilită reieşind din posibilităţile instituţiei.
3) să ofere informaţia solicitată corect, exact şi la nivel profesionist.
4) să se asigure că informaţia pe care a furnizat-o nu dăunează în nici un fel
vreunei persoane, în special copilului, şi asigură protecţia acestuia din punct de vedere
legal şi deontologic.
5) să nu facă uz de cunoştinţele suplimentare pe care le deţine asupra
persoanelor, în special copii, precum şi să nu admită inserţiuni de ordin subiectiv în
informaţia furnizată.
II.
PRINCIPII GENERALE DE COMUNICARE CU MASS-MEDIA
ÎN CAZUL COPIILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII CU CONOTAŢIE NEGATIVĂ
6. Prezentul regulament este bazat pe principiul că orice copil se bucură de toate
drepturile stipulate în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, fiind tratat
ca un subiect independent, autonom de părinţi sau alţi reprezentanţi legali, în

exercitarea drepturilor sale. Totodată, orice copil se bucură de protecţia specială a
statului fără nicio discriminare, indiferent de vârstă, religie, sex, apartenenţă etnică,
origine socială etc. şi a tuturor persoanelor şi instituţiilor care reprezintă statul atunci,
când situaţiile în care acesta este implicat prezintă o conotaţie negativă şi comunicarea
asupra implicării copilului poate dăuna interesului lui superior. Astfel, în spiritul
prezentului Regulament sunt considerate situaţii cu conotaţie negativă următoarele
cazuri:
1) copiii sunt subiecţi ai proceselor contravenţionale şi/sau penale;
2) copiii sunt supuşi violenţei, sunt martori sau autori ai acesteia;
3) copiii sunt neglijaţi;
4) copiii sunt lipsiţi de supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei
acestora de la domiciliu din motive necunoscute;
5) părinţii copiilor au decedat;
6) copiii trăiesc în stradă, au fugit sau au fost alungaţi de acasă;
7) părinţii copiilor refuză să-şi exercite obligaţiunile părinteşti privind creşterea
şi îngrijirea copilului;
8) copii au fost abandonaţi de părinţi;
9) copiii practică vagabondajul, cerşitul sau prostituţia;
10) copii sunt adoptaţi şi părinţii adoptivi doresc păstrarea confidenţialităţii
informaţiei;
11) copii sunt subiecţi ai litigiilor familiale;
12) copiii sunt victime, martori sau autori ai actelor de discriminare;
13) copiii sau membrii familiei din care fac parte sunt diagnosticaţi cu diverse
maladii, inclusiv alienări şi retarduri mentale, TBC, HIV/SIDA, narcomanie,
alcoolism, boli “sociale” cum ar fi pediculoza, scabia, psoriasis, etc.;
14) adolescentele însărcinate şi adolescenţii care se presupune că ar fi taţi;
15) copiii victime sau martori ai accidentelor, inclusiv ai accidentelor rutiere.
7. Informaţiile şi comentariile personalului din sistemul de asistenţă socială cu
competenţe din domeniul protecţiei copilului şi ale autorităţilor tutelare locale vor
urmări:
1) respectarea interesului superior al copilului;
2) respectarea drepturilor părinţilor, altor reprezentanţi legali ai copilului,
privind creşterea şi educarea copiilor, conform prevederilor legislaţiei;
3) autocontrolul şi ghidarea permanentă de normele legale, etice şi morale
potrivit cărora adulţii au obligaţia de a proteja copilul în orice situaţie;
4) corectitudinea şi tratamentul non-discriminatoriu şi non-traumatizant.
8. Principalele raţiuni de care se va conduce personalul din sistemul de asistenţă
socială cu competenţe în domeniul protecţiei copilului şi autorităţile tutelare locale în
comunicarea cazurilor cu implicarea copiilor vor fi următoarele:
1) toate comunicările către mass-media vor ţine cont în orice circumstanţe de
interesul superior al copilului;
2) copiii vor fi trataţi cu tact şi discreţie;

3) la redactarea comunicatelor de presă sau a altor comunicări destinate massmedia va fi evitată abordarea bazată pe spectacol şi senzaţional, aşa cum se întâmplă
în cazul ştirilor;
4) mesajele către presă vor fi formulate cu grijă, folosind un limbaj neutru, cu
accent pe soluţia cazului şi eventual pe cauzele fenomenului.
III.
GESTIONAREA SOLICITĂRILOR DE INFORMAŢIE ŞI
PARTICULARITĂŢI DE COMUNICARE A INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA COPIII AFLAŢI ÎN SITUAŢII CU CONOTAŢIE
NEGATIVĂ
9. Solicitările de informaţii din partea mass-media vor fi tratate cu atenţie,
corectitudine şi operativitate, în special în cazurile care vizează situaţia unui copil ce
necesită intervenţie rapidă. Personalul din sistemul de asistenţă socială cu competenţe
în domeniul protecţiei copilului şi autoritatea tutelară locală va confirma sau va
infirma existenţa unei situaţii, crime, întâmplări, incident etc., dar nu va oferi detalii şi
informaţii care ar putea dăuna interesului superior al copilului Mesajele vor fi
formulate astfel încât să nu genereze panică, să nu lezeze demnitatea copilului şi să
ducă la stigmatizarea şi discriminarea lui. In acest sens, persoanele responsabile vor
asigura următoarele:
1) nu vor furniza informaţii despre copilul în cauză sau familia acestuia care
depăşesc subiectul evenimentului (informaţii despre profesia părinţilor, despre ceilalţi
membri ai familiei, despre adopţie, maladii ale copilului sau apropiaţilor, alte
evenimente cu conotaţie negativă care au avut loc anterior, informaţii despre rude şi
prieteni apropiaţi ai copilului)
2) vor furniza doar informaţie relevantă cu privire la eventuala colaborare
dintre serviciile de asistenţă socială şi familia copilului.
3) nu vor prezenta opinii subiective proprii sau ale altor persoane cu privire la
copil, părinţii sau familia acestuia, comportament, motivele care au condus la
intervenirea evenimentului.
4) nu vor prezenta, dacă este cazul, situaţia financiară precară a familiei
copilului drept o blamare sau un argument al implicării lui în evenimente cu conotaţie
negativă.
5) nu vor prezenta informaţii care prin deducţie pot aduce la dezvăluirea
identităţii copilului.
6) nu vor emite judecăţi de valoare, concluzii care nu sunt specifice atribuţiilor
sale şi vor respecta cu stricteţe prezumpţia nevinovăţiei.
7) nu vor oferi informaţii, altele decât cele înregistrate oficial, chiar primind
asigurări că acestea nu vor fi utilizate la realizarea materialului.
/V

10. în cazul în care presonalul din sistemul de asistenţă socială cu competenţe din
domeniul protecţiei copilului sau autoritatea tutelară locală se află la locul realizării
materialului jurnalistic, în care sunt expuse situaţii cu conotaţie negativă referitoare la
copii, în spiritul responsabilităţii şi eticii profesionale, este recomandat ca acesta:
1)
să se asigure de prezenţa reprezentantului legal al copilului - părinţi, tutori/
curatori, directorul instituţiei de asistenţă socială;

2) să-i atenţioneze pe aceştia referitor la necesitatea protejării propriilor copii
de eventualele urmări negative pe care le pot avea intervenţiile jurnaliştilor.
3) să depună eforturi pentru a stopa oferirea de declaraţii sau comentarii de
către părinţi, rude sau vecini dacă există suspiciunea că aceştia s-ar afla sub influenţa
alcoolului, a substanţelor narcotice sau sunt în stare de soc.
4) să urmărească ca protecţia respectivă să se extindă şi asupra altor copii,
martori ai evenimetelor date.
5) să se asigure că alţi copii membri ai familiei, în special preşcolarii, nu vor
face parte din imaginile preluate de către jurnalişti şi operatori.
6) în cazul în care aceste drepturi ale copiilor au fost încălcate, să sesizeze
oficial conducerea organului mass-media, sau, dacă este cazul, Consiliul de presă,
Consiiul Coordonator al Audiovizualului, Avocatul Parlamentar al Copilului.
"

5

î

IV.
MESAJE-CHEIE PROMOVATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN
SISTEMUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CU COMPETENŢE DIN DOMENIUL
PROTECTIEI COPILULUI SI AUTORITĂTILE TUTELARE LOCALE
5
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11. Personalul din sistemul de asistenţă socială cu competenţe în domeniul
protecţiei copilului şi autorităţile tutelare locale sunt încurajaţi să prezinte informaţii
relevante pozitive cu privire la copii, prin care să sugereze că, inclusiv în aceste
condiţii, copilul este o personalitate în curs de formare, care dispune de talente şi
aptitudini, care odată dezvoltate, vor contribui la formarea unei personalităţi integre,
iar evenimentul cu conotaţie negativă la care este parte, chiar şi în calitate de autor, nu
este definitoriu pentru el ca personalitate. Totodată, în cazurile în care aceste
comentarii sunt oferite de către pedagogi, educatori sau psihologi profesionişti,
declaraţiile pot conţine şi unele recomandări pentru părinţi sau copiii care ar putea
conduce la prevenirea unor cazuri similare. Mesaj ele-cheie ale comunicării vor fi
următoarele:
1) fiecare copil este o personalitate şi se bucură de tratamentul corespunzător.
2) MMPSF, personalul structurilor de asistenţă socială, autorităţile tutelare
locale, prestatorii de servicii sociale, asistenţii parentali profesionişti, părinţiieducatori, tutorii/ curatorii fac tot posibilul pentru a gestiona situaţiile dificile în care
ar putea ajunge copiii, iar unde este posibil - a le evita.
3) sărăcia nu este un blam, este doar o stare temporară de lucruri. Faptul că
copilul provine dintro familie social-vulnerabilă nu este un argument în defavoarea sa.
4) MMPSF, personalul structurilor de asistenţă socială depun eforturi pentru o
cooperare intersectorială în vederea îmbunătăţirii situaţiei copiilor în situaţie de risc.

Anexa 2
din a?Q 0cT0l/iA bioZ 2014

la ordinul nr. ' f h S

MODELE DE ABORDARE
A SITUAŢIILOR COMUNICAŢIONALE REFERITOARE
LA COPIII AFLAŢI ÎN SITUATII CU CONOTATIE NEGATIVĂ
9
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Există situaţii în care opinia Dvs. este una colaterală, prin urmare Dvs. nu puteţi servi
drept sursă credibilă de informaţie şi nu trebuie să vă asumaţi acest rol. Exemplele de
mai jos oferă soluţii exacte pentru aceste situaţii.
Ex. 1 Jurnaliştii vă solicită informaţii cu privire la situaţia socială şi economică a
familiei din care face parte copilul
Informaţia pe care o puteţi furniza: Tipul de venit (înalt, mediu, scăzut); are domiciliu
propriu sau nu (fără alte detaii); numărul de maturi şi copii, eventual numărul
preşcolarilor; este famila completă sau părinţii se află în divorţ; a beneficiat sau nu de
ajutor social (nu şi sub ce formă şi ce perioadă), există sau nu şomeri în familie (fără a
indica profesiile sau locul de lucru al celor angajaţi).
Ex. 2 Jurnaliştii vă solicită informaţii despre familie, membrii acesteia
Informaţie pe care o puteţi furniza: Număr de membri, mono sau biparentală, numărul
de copii (preşcolari, minori, studenţi).
Informaţie interzisă spre difuzare: numele copiilor şi părinţilor, locul de muncă/studii,
existenţa unor antecedente penale în familie, existenţa unor diagnosticuri medicale în
familie, în special TBC, HlV/Sida, alienări psihice şi mentale.
Ex. 3 Jurnaliştii vă solicită informaţii cu privire la comportamentul social al
copilului sau familiei, sau opinii cu privire la reuşita şcolară.
Informaţia la acest capitol nu ţine de competenţa Dumneavoastră, prin urmare trebuie
să reacţionaţi în modul următor:
- Cred că va fi mai corect dacă la capitolul reuşită şcolară veţi discuta cu
profesorii instituţiei locale de învăţământ, ei sunt la curent cu reuşita.
- Nu sunt sigur(ă) că reuşita şcolară a copilului în cauză are vreo legătură directă
cu evenimentul în cauză.
- Nu cunosc detalii cu privire la comportamentul copilului X, cred că o
caracteristică mai adecvată vă poate oferi şcoala sau sectoristul.
Niciodată nu răspundeţi la aceste întrebări în sensul „întrebaţi vecinii” sau „întrebaţi
colegii de clasă”. Primii nu sunt competenţi şi în maşură să servească drept sursă
credibilă de informare, iar colegii de şcoală sunt şi ei copii, care au devenit martori ce
urmează a fi protejaţi.
5
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Ex. 4 Jurnaliştii vă întreabă cine, după părerea Dumneavoastră, se face vinovat
de provocarea evenimentului negativ.
Răspunsul Dvs. trebuie să se încadreze în următorul mesaj „Nu cred că eu sunt
persoana indicată pentru a răspunde la acestă întrebare, mai tîrziu, în urma
investigaţiilor, probabil se vor expune medicii/poliţiştii/psihologii etc”

/V

Ex. 5 Intr-o localitate a fost depistat un caz de maltratare a unui sau mai mulţi
copii în cadrul familiei
Varianta 1. Mesajul pe care îl transmiteţi dacă familia este beneficiară de asistenţă
socială şi a-ţi întreprins demersuri de atenţionare: „Acest caz a fost semnalat de
asistenţii sociali către celelalte organe abilitate, dar reacţia întârziată a acestora a făcut
posibilă situaţia/evenimentul cu care ne confruntăm. Noi vom continua să
monitorizăm familia în cauză şi (dacă este cazul) vom acorda ajutorul social
preconizat”.
Varianta 2. In cazul în care familia este beneficiară de asistenţă socială dar nu au fost
făcute niciun fel de dmersuri din partea Dvs: „Ne pare rău că nu am reuşit să
recunoaştem la timp o situaţie atât de dificilă, preluăm acest ca sub controlul nostru şi
vom depune eforturi pentru a antrena şi celelalte organe în susţinerea copilului
(copiilor) din familie.
/V

/V

Ex. 6. Intr-o localitate unul sau mai mulţi copii au fost lăsaţi fără îngrijire
parentală sau tutelară.
Mesajul Dumneavoastră: „întreprindem toate măsurile pentru a soluţiona situaţia
acestor copii, apelăm la rudele apropiate care sunt gata să îşi asume tutela asupra
copiilor, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vom găsi cea mai bună soluţie de
instituţionalizare a acestor copii”.
/V

A

Ex. 7. Intr-o localitate unul sau mai mulţi copii sunt discriminaţi din cauza
situaţiei financiare precare.
Mesajul Dumneavoastră: „Pentru noi fiecare copil este important, indiferent de
situaţia materială a familiei din care face parte. Ca cetăţean al Republicii Moldova
copilul are dreptul la un trai decent şi la studii de calitate. Vom discuta cu părinţii să
vedem dacă este cazul acordării unui ajutor social. Dacă familia nu este eligibilă vom
încerca să o consultăm în vederea obţinerii unor surse adiţionale de venit sau să
includem familia în listele celor care pot beneficia de granturi pentru stabilizarea
situaţiei financiare”.
9
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Ex. 8. Intr-o localitate unul sau mai mulţi copii sunt discriminaţi din motive
etnice sau religioase.
Mesajul Dumneavoastră: „Suntem îngrijoraţi de fapul că în localitatea noastră au loc
acţiuni de discriminare, care sunt total reprobabile pentru o societate democratică
modernă. Pentru noi, toţi copii sunt identici, indiferent de etnie, religie, sex sau stare
socială. O să contactăm şcoala, ONG-urile din localitate, pentru ca ei să ne ajute în
lichidarea unor astfel de practici”.
Ex. 9 Un copil plasat în servicii sociale este implicat în evenimente cu conotaţie
negativă. Se cere opinia direcţiei cu privire la comportamentul acestuia.
Mesajul Dumneavoastră: „Noi ca instituţie ne recunoaştem partea noastră de vină,
probabil era necesară o atenţie sporită să fie acordată acestui copil, şi vom depune
efort pentru ca acest lucru să se întâmple. Dar, menţionăm, că nu este cazul să
generalizăm şi să spunem că el este implicat în acest caz din motiv că este
instituţionaizat. Copii noştri sunt la fel ca ceilalţi. Problemele legate de vârstă sau
neconştientizarea urmărilor ce pot interveni după anumite acţiuni sunt caracteristice

majorităţii copiilor, şi ele urmează a fi corectate de către profesionişti prin activităţi
educaţionale. Sunt sigur(ă) că minorul deja a conştientizat greşeala şi regretă cele
întâmplate”.
Ex. 10. Un copil plasat în servicii sociale a părsit instituţia şi nu poate fi găsit ori
între timp a fost implicat in evenimente cu conotaţie negativă.
Mesajul Dumneavoastră: „Trebuie să înţelegeţi, că o instituţie rezidenţială nu este o
şcoală de corecţie sau un izolator. Copii noştri comunică, pleacă din instituţie, au
prieteni în afara ei. Noi suntem îngrijoraţi de dispariţie şi participăm cu ce putem la
căutări, aşteptăm ca copilul să revină. Dar, repet, el a fost copleşit de o stare
psihologică care l-a determinat să plece, sau de un eveniment pe care urmează să-l
depistăm şi nu a săvârşit o infracţiune prin părăsirea instituţiei. Este o abatere
disciplinră pe care trebuie să ne o asumăm noi ca administraţie şi să-i aflăm motivele
pentru a evita situaţii similare pe viitor”.
Ex. 11 Intr-o localitate, o adolescentă (sau un adolescent) a fost violat (ă):
Mesajul Dumneavoastră: nu va conţine presupuneri cu privire la motivele care au dus
la viol şi nu va conţine acuze referitor la nicio persoană, în vederea respectării
prezumţiei nevinovăţiei. Nu vizaţi comportamentul victimei sau a presupusului
violator. Daţi asigurări că persoana va beneficia de tot sprijinul posibil, pentru a
depăşi situaţia. încercaţi să explicaţi, că deşi un viol este un eveniment cu o conotaţie
extrem de negativă, totuşi, persoana trebuie să fie ajutată să treacă peste acest moment
şi să se recupereze fizic şi psihic.
/V

Ex. 12. Intr-o localitate tatăl (un concubin) a violat copilul.
Mesajul Dumneavoastră: Veţi face o scurtă constatare cu privire la eventuala
interconecţiune dintre asistenţa socială şi familia respectivă. Veţi oferi date cu privire
la faptul este sau nu părintele angajat în câmpul muncii şi o scurtă informaţie despre
mamă în limita competenţelor Dvs. Veţi relata dacă famila s-a adresat după protecţie
la Dvs. şi, eventual, care au fost acţiunile asistentului social. Totodată, veţi informa
despre acţiunile pe care planificaţi să le întreprindeţi, inclusiv pentru protejarea altor
copii din familie, dacă aceştia există şi sunt expuşi pericolului.

