
Ajutor și sprijin 
independente pentru 
persoanele care au fost 
afectate de viol sau 
agresiune sexuală.

Serviciul de Consilieri 
independenți specializați  
în Violența Sexuală din 
Devon și Cornwall și  
Insulele Scilly - ISVA  
03458 12 12 12

Consilierul meu 
ISVA m-a ajutat să mă 
liniștesc și m-a înțeles - 
M-am simțit sprijinit.”



Serviciul Independent Sexual Violence Advisors (ISVA) 
- (Serviciul de Consilieri Independenți specializați în 
Violența Sexuală) oferă sprijin independent persoanelor 
care au suferit, recent sau în trecut, un viol sau o 
agresiune sexuală și care au raportat incidentul la poliție.

De asemenea, oferim sprijin celor care nu au raportat incidentul, însă iau 
în considerare ce ar trebui să facă. Consilierii noștri ISVA se vor întâlni 
cu dvs. pentru a analiza opțiunile disponibile și modul în care acestea s-ar 
putea aplica cel mai bine situației dvs. individuale.

Consilierul dvs. ISVA va lua legătura, în numele dvs., cu toate agențiile 
din cadrul sistemului de justiție penală și din comunitate, pentru a 
dezvolta un plan de sprijin pe baza circumstanțelor și nevoilor dvs. 
individuale. Ca urmare a acestui lucru, consilierul dvs. ISVA ar putea fi 
nevoit să vă îndrume sau să vă trimită către unele servicii, fie din cadrul 
First Light, fie din cadrul comunității mai largi.

Consilierii ISVA…

Ce face un consilier ISVA?

oferă ajutor practic

Evaluarea nevoilor

Îndrumare

Trimiteri

Asistență la raportarea 
incidentelor

oferă sprijin

Fără să judece

Cineva care ascultă 

Sprijin în instanță

Serviciu confidențial

Sprijin și consiliere



La ce vă puteți aștepta?

Ce se va întâmpla la prima programare?
Consilierul ISVA vă va explica rolul său și perioada în care vă 
poate sprijini. Acesta va evalua, de asemenea, necesitățile dvs.  
și va discuta cu dvs. despre un plan de acțiune. Veți conveni, 
de asemenea, asupra nivelului de sprijin de care aveți nevoie 
și frecvența acordării acestuia. Dacă este necesar, consilierul 
dvs. ISVA va lua legătura cu poliția, în numele dvs., pentru 
a primi actualizări privind investigația. Acest lucru vă va fi 
explicat astfel încât să fiți bine informat(ă) despre cazul dvs.

Trebuie să raportez poliției?
Dacă aveți peste 18 ani și sunteți indecis(ă) cu privire la raportarea 
unui incident poliției, consilierul ISVA se poate întâlni cu dvs. 
pentru a discuta opțiunile pe care le aveți la dispoziție.  
 
Dacă decideți să raportați incidentul, consilierul ISVA vă va ghida 
pe parcursul procesului de raportare. Dacă decideți să nu raportați 
incidentul, consilierul ISVA vă va evalua necesitățile împreună cu 
dvs. și, fie vă va îndruma, fie vă va trimite către agențiile adecvate.

Ce se întâmplă în continuare dacă raportez poliției?
Cei care au raportat incidentele poliției, se va efectua o 
investigație oficială cu privire la plângerea dvs. La finalizarea 
investigației, cazul dvs. va fi analizat, pentru a se stabili dacă 
poate fi înaintat în instanță. Dacă suspectul în cazul dvs. 
este acuzat, iar cazul a fost înaintat în instanță, consilierul 
dvs. ISVA poate stabili să participați la o vizită în instanță 
înaintea procesului. Consilierul ISVA poate aborda orice 
preocupări relevante pe care le-ați putea avea cu privire la 
participarea în instanță și vă va sprijini în ziua respectivă.



Matt* a fost îndrumat către serviciile ISVA după 
ce a fost supus abuzului sexual în copilărie de către 
un membru apropiat al familiei. Nu a divulgat acest 
lucru nimănui. 

Inițial, Matt nu a dorit să raporteze incidentul, deoarece îi era 
teamă de cum ar reacționa părinții când ar afla. Consilierul 
ISVA l-a informat pe Matt că îl poate sprijini, dacă dorea, să le 
spună părinților. Acest lucru i-ar permite să ia o decizie clară cu 
privire la raportarea incidentului, odată ce membrii importanți 
ai familiei ar fi cunoscut situația. Matt a fost de acord cu această 
propunere și a fost stabilită o întâlnire cu părinții săi pentru a 
facilita dezvăluirea.

După dezvăluirea către familie, Matt a simți că poate raporta 
problema poliției, cu sprijinul consilierului său ISVA și al familiei 
sale. Acesta simte că vocea sa a fost auzită și, mai important, s-a 
simțit crezut. Înțelege rezultatele potențiale pentru investigație, 
fiind pregătit pe deplin de către consilierul său ISVA.

În prezent, acesta precizează că are mai multă încredere și, deși știe că 
investigația va fi de durată, spune că își poate continua viața de zi cu 
zi într-un mod cu care anterior avea dificultăți. Acesta consideră că și 
numai acest lucru reprezintă un beneficiu important față de modul  
în care trăia înainte de a raporta incidentul. 

Povestea lui Matt

* Numele au fost modificate pentru a proteja identitatea clientului.
Fotografia este a unui fotomodel.

Sarah*, consilierul 
meu ISVA, a fost 
prezentă la fiecare pas 
și mi-a explicat clar 
fiecare lucru. Nu aș fi 
putut trece prin toate 
acestea fără ea.”



Date de contact utile

Safer Futures (Viitor mai sigur) 
Sprijin pentru persoanele afectate de abuzul domestic și 
violența sexuală în Cornwall  
0300 777 4 777  
saferfutures@firstlight.org.uk

SARC din Devon și Cornwall  
0300 303 4626  
sarchelp.co.uk

Devon and Cornwall Victim Care Unit (Unitatea pentru 
sprijinul victimelor din Devon și Cornwall) 
01392 475 900 
0300 303 0554

Devon Domestic Abuse Support Service (Serviciul de 
sprijin pentru victimele abuzului domestic din Devon) 
0345 155 1074

Plymouth Domestic Abuse Service (PDAS) (Serviciul 
pentru victimele abuzului domestic din Plymouth) 
0800 458 2558

Torbay Domestic Abuse Service (Serviciul pentru victimele 
abuzului domestic din Torbay) 
01803 69 88 69

The Survivor Pathway (Calea supraviețuitorului) 
survivorpathway.org.uk

Samaritans (Samaritenii) (Linie de asistență non-stop) 
116 123

Intercom Trust 
0800 612 3010

National Sexual Health (Linia națională pentru sănătate 
sexuală - Linie de asistență non-stop) 
0300 123 7123

NAPAC Sprijin pentru persoanele abuzate în copilărie 
0808 801 0331

mailto:saferfutures@firstlight.org.uk
http://sarchelp.co.uk
http://survivorpathway.org.uk


Contactați-ne

Locația serviciului ISVA va depinde de zona în care locuiți în Devon și Cornwall

Telefon
03458 12 12 12

E-mail
isva@firstlight.org.uk

Pot furniza feedback?

Considerăm binevenit în orice moment 
feedback-ul dvs. cu privire la serviciile 
noastre în perioada în care colaborați cu 
ISVA. Există mai multe moduri în care 
puteți furniza feedback:

Formulare privind modul de gestionare a 
situației și recuperare - consilierul ISVA 
vă va cere să completați aceste formulare 
în etapele importante ale colaborării cu 
noi. Acestea vă vor ajuta să percepeți 
progresul și conțin o casetă text goală în 
care puteți introduce observații privind 
serviciile primite.

La First Light, clienții pot furniza 
feedback utilizând adresa de e-mail  
info@firstlight.org.uk.

Acest cont de e-mail este monitorizat 
zilnic, iar comentariile sunt transmise 
managerului serviciului pentru a le 
colecta și a răspunde la acestea, atunci 
când este necesar. Toate comentariile 
sunt tratate cu seriozitate, fiind 
respectată confidențialitatea.

Dacă doriți să contactați Managerul 
ISVA pentru Devon și Cornwall direct, 
puteți cere centrului ISVA datele de 
contact ale managerilor sau puteți trimite 
un e-mail la info@firstlight.org.uk, iar 
mesajul dvs. va fi transmis persoanei 
potrivite. Alternativ, puteți suna la 
03458 121212 și să solicitați să vorbiți cu 
Managerul ISVA.

First Light este denumirea comercială a First Light South West Ltd. 
Cod unic de înregistrare: 3440794 Număr de înregistrare organizație de caritate: 1090457
Adresa înregistrată: The Business Centre, 2 Cattedown Road, Plymouth PL4 0EG

First Light
First Light este o organizație de caritate din zona de Sud-Vest, care 
sprijină persoanele afectate de abuzul domestic și violența sexuală în 
Cornwall, Devon și Wiltshire. 

Dacă doriți să sprijiniți First Light făcând o donație,  prin voluntariat 
sau strângere de fonduri, vă rugăm să accesați firstlight.org.uk/get- 
involved sau să trimiteți un e-mail la hello@firstlight.org.uk

 @FirstLightSW  @FirstLightSW  FirstLightSW firstlight.org.uk FirstLightSW firstlight.org.uk

Confidențialitate  
Informațiile pe care ni le furnizați 
vor rămâne confidențiale.
Pot apărea excepții în acest 
sens dacă dvs., un copil sau 
altă persoană prezentați risc de 
vătămare semnificativă.

Egalitate, diversitate și 
drepturile omului 
Fiecare persoană are dreptul de 
a fi tratată just și cu demnitate, 
indiferent de sex, dizabilitate, 
etnie, religie, orientare sexuală 
sau vârstă.

First Light ISVA Service, The Business Centre
2 Cattedown Road, Cattedown, Plymouth Devon PL4 0EG

mailto:isva@firstlight.org.uk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiMy_P6_YLkAhXGJlAKHSYACsYQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffirstlightsw%3Flang%3Den&usg=AOvVaw0NtVGeyLoW7Qx4TsIHljx3
https://www.facebook.com/FirstLightSW/
http://firstlight.org.uk

