ROMANIAN

WORTH Services au echipe
de Consilieri Independenţi în
domeniul Violenţei în Familie
în zona West Sussex disponibili
7 zile pe săptămână de la 9.00
la 17.00 pentru a vă ajuta.
WORTH dispune de acces rapid
la interpreţi.
Sunaţi la 07834 968539
website: www.worthservices.org

Linie telefonică naţională
gratuită disponibilă 24 de ore
pentru ajutor în cazul violenţei
în familie 0808 2000 247

Dacă sunteţi în
pericol imediat
sunaţi la 999
WS1094 10.13

În relaţia
dumneavoastră
de ce vă este
frică?
Ţineţi minte

Aveţi dreptul să trăiţi o viaţă fără
Frică
Umilinţă
Ameninţări
Abuz

Nu dumneavoastră sunteţi de vină
Nu sunteţi singură
Discutaţi cu un Consilier Independent în
domeniul Violenţei în Familie, care vă poate
ajuta să:
Înţelegeţi ce se întâmplă
Să rămâneţi în siguranţă
Să vă ţineţi copiii în siguranţă
	Să menţineţi siguranţa casei
dumneavoastră

Într-o relaţie sănătoasă vă simţiţi
●
În siguranţă
●
Susţinută
●
Respectată
●
Iubită

Într-o relaţie nesănătoasă vă simţiţi
●
Speriată
●
Intimidată
●
Izolată
●
Ruşinată

şi

şi

Partenerul dumneavoastră
●
Vă susţine ţelurile.
●
Recunoaşte câteodată când greşeşte
●	Discută problemele cu
dumneavoastră
●
Vă implică în decizii
●
Îşi doreşte să fiţi fericită
●
Este dispus să accepte compromisuri

Partenerul dumneavoastră
●
Vă ameninţă
●
Ia toate deciziile
●
Vă controlează acţiunile
●
Vă învinuieşte
●
Ameninţă cu rănirea altora
●
Vă umileşte

(Dacă este valabil pentru relaţia
dumneavoastră bifaţi)

(Dacă este valabil pentru relaţia
dumneavoastră bifaţi)

Prea rău să rămâneţi? Prea bine să plecaţi?
Cum se întâmplă?
Ca majoritatea persoanelor aţi început
această relaţie cu gândul că va dura.
Poate sunteţi dedicată relaţiei dumneavoastră şi
este greu să recunoaşteţi că există probleme.
Pe măsură ce trece timpul, partenerul dumneavoastră
poate avea un comportament ce nu-i stă în fire şi poate
dumneavoastră veţi trece aceste lucruri cu vederea.
Începeţi să simţiţi că mergeţi ca pe coji de ouă,
începeţi să simţiţi că dumneavoastră sunteţi de vină.
Poate vă simţiţi confuză în legătură cu motivul a ceea ce
se întâmplă şi veţi încerca să înţelegeţi cauzele schimbării
de comportament a partenerului dumneavoastră.

Pe măsură ce lucrurile se înrăutăţesc, poate vă întrebaţi
ce puteţi face pentru a îndrepta lucrurile, însă s-ar putea
să nu vă gândiţi că sunteţi afectată de violenţa în familie.
Începe să vă fie frică şi poate vă gândiţi să plecaţi.
Dacă găsiţi puterea să plecaţi, s-ar putea
să vă întoarceţi de mai multe ori.
S-ar putea să vă simţiţi singură,
confuză, speriată şi ruşinată.

Nu sunteţi singură

