
Ajutor și sprijin pentru 
persoanele care au fost 
afectate de abuz domestic 
sau violență sexuală

0300 777 4 777 saferfutures.org.uk

http://saferfutures.org.uk


Safer Futures este un serviciu de sprijin 
pentru copiii, tinerii, femeile și bărbații 
din Cornwall și Insulele Scilly care au fost 
victimele abuzului domestic și ale violenței 
sexuale.”

Dacă nu vi s-a răspuns la apel, vă 
rugăm să lăsați un mesaj cu un 
număr de telefon sigur.

Punct unic de acces pentru 
serviciile SARC și ISVA 
(Independent Sexual Violence 
Advisor - Consilieri independenți 
specializați în violența sexuală).

Ce este Safer Futures?

Centrul de îndrumare pentru 
victimele agresiunilor sexuale 
(SARC) oferit de Trustul de îngrijire a 
sănătății din Devonul de Nord

Linia de asistență Safer Futures
Luni-vineri 09:00-21:00
Sâmbătă 09:00 -17:00

 0300 777 4 777

Contactați poliția în caz 
de urgență

Contactați poliția în cazul 
altor situații decât cele 
de urgență

 999  101

 0300 303 4626

Când am sunat prima dată la Safer 
Futures, aceștia m-au liniștit și 
m-au înțeles, și mi-au recomandat 
un plan de siguranță. Am discutat 
despre opțiunile pe care le aveam, 
iar apoi am început Programul 
SUsie, care chiar mi-a salvat viața.”



Helpline Response Team (Echipa de răspuns a Liniei de 
asistență)

Safer Futures furnizează o linie de asistență pentru 
victimele abuzului domestic. Lucrătorii noștri de la linia de 
asistență vă oferă sprijin, sfaturi și informații. Acolo unde 

este cazul, aceștia vor efectua o evaluare a riscului și o planificare 
completă privind siguranța, cu dvs. Această echipă vă va ajuta să 
accesați programele Safer Futures și vă va îndruma către alte 
organizații locale și naționale care v-ar putea ajuta.

Oferim, de asemenea, sprijin continuu privind abuzul domestic cu 
lucrători și mentori specializați în oferirea sprijinului.

Independent Domestic Violence Advisors (IDVAs) (Consilieri 
independenți specializați în violența domestică)

Safer Futures asigură Consilieri independenți specializați 
în violența domestică, cunoscuți drept consilieri IDVA, 
care sunt instruiți în detaliu pentru a furniza sprijin susținut 

persoanelor care prezintă risc imediat de vătămare gravă.

Consilierii IDVA oferă consiliere psihologică și practică, îndrumare 
și sprijin pentru a vă ajuta pe dvs. și familia dvs. să fiți și să 
rămâneți în siguranță. Aceștia vor căuta moduri de a vă ajuta să 
faceți alegeri pozitive sigure și pot lua legătura cu alți profesioniști, 
în numele dvs. Sprijinul pe care îl oferă ar putea include ajutor 
pentru dvs. pe parcursul unui proces în instanță, ajutor pentru 
găsirea unui spațiu de locuit sigur și reprezentare în numele dvs.

Recovery Pathway (Calea spre recuperare)

Safer Futures vă poate oferi o un pachet personalizat de 
servicii, care să vă ajute pe calea dvs. către recuperare. 
Acesta se adresează oricărei persoane cu vârsta peste 

cinci ani, care a fost victima abuzului domestic sau a violenței 
sexuale în orice moment al vieții ei. Lucrăm cu o serie de furnizori 
pentru a oferi o gamă de opțiuni de recuperare care sunt furnizate 
în sesiuni unu-la-unu sau de grup. Acestea sunt disponibile online, 
față în față, prin telefon și în mai multe locații.

Programe de susținere a recuperării

The SUsie Programme (SUsie Project) (Programul Susie 
- Proiectul SUsie) oferă sprijin în grup persoanelor care se 
recuperează în urma abuzului domestic. Acest program 

ajută clienții să își revină în urma impactului abuzului domestic și 

Programele noastre



să își trăiască viața în continuare într-un mod pozitiv. Acesta se 
concentrează asupra stării de bine pe termen lung și este conceput 
pentru a aborda impactul abuzului și a permite oamenilor să 
dezvolte comportamente protective viitoare. 

Reconnect (Reconectare) este personalizat pentru copii și tineri cu 
vârsta între 8 și 15 ani, care au fost afectați de abuzul domestic. 
Programul are scopul de a-i ajuta să devină mai puternici și să 
obțină o recuperare pe termen lung. 

Program de schimbare comportamentală

Change 4 (Schimbare pentru tine) este un program privind 
abuzul domestic care furnizează sprijin de grup pentru 
persoanele care manifestă comportament abuziv în relațiile 

lor. Acesta are scopul de a reeduca clienții cu privire la convingeri și 
comportamente, astfel încât aceștia să dezvolte atitudini 
respectuoase, responsabile față de alte persoane și față de ei înșiși. 
Programul oferă o gamă largă de servicii de sprijin pentru parteneri 
și foști parteneri, pentru ca familiile să fie în siguranță. 

Educație

The Healthy Relationships Programme (Programul privind 
relațiile sănătoase) este un program conceput pentru a 
permite și a ajuta copiii și tinerii să înțeleagă clar ce 

înseamnă o relație sănătoasă și respectuoasă, astfel încât să ia 
decizii informate și sigure pe toată durata vieții lor.

Instruire

Safer Futures oferă instruire pentru 
 profesioniștii din toate domeniile. 
 Există trei tipuri de instruire:

Nivelul 1 
Conștientizare (jumătate de zi)

Nivelul 2 
Țintită (o zi întreagă)

Nivelul 3 
Specializată (o zi întreagă)



Linia de asistență pentru copii 
0800 11 11 

CLEAR Emotional Trauma and Therapy Specialists (Specialiști în 
traume emoționale și terapie) 
01872 261 147

Cornwall Refuge Trust (Adăpostul din Cornwall) 
01872 225 629

Cornwall Sexual Assault Referral Centre (SARC) (Centrul de îndrumare 
pentru victimele agresiunilor sexuale din Cornwall) 
0300 303 4626 sarchelp.co.uk 

Independent Sexual Violence Advisors (ISVAs) (Consilieri independenți 
specializați în violența sexuală) 
03458 121212

Jigsaw (Consiliul Cornwall)  
Sprijin pentru copiii și tinerii care au suferit un abuz 
0300 1234 101

LGBT Intercom Trust (Trustul Intercom LGBT) 
Helpline 0800 612 3010 

National Domestic Violence Helpline (Linia de asistență națională 
pentru violență domestică) 
24hour Freephone 0808 2000 247 

NSPCC (Societatea națională pentru prevenirea cruzimii față de copii) 
0808 800 5000 

Respect: Linia de consiliere pentru bărbați 
0800 801 0327 

Samaritans (Samaritenii) Linie de asistență non-stop  
116 123 sau e-mail  jo@samaritans.org

Survivors UK (Supraviețuitorii Regatul Unit): Linia de asistență pentru 
bărbații care au fost victimele unui viol sau abuz sexual 
020 3598 3898 

Victim Support (Sprijin pentru victime)  
0808 1689 111 

WAVES Domestic Violence & Abuse Counselling Service (Serviciul de 
consiliere pentru victimele violenței domestice și ale abuzului) 
07815 136 743 

West Cornwall Women’s Aid (Ajutor pentru femei în Cornwall-ul de 
Vest)  
01736 367 539 

The Women’s Centre Cornwall (Centrul pentru femei din Cornwall) 
Linia de asistență pentru victimele violului și abuzului sexual 01208 77099 
Linia de asistență pentru victimele abuzului domestic 01208 79992

Date de contact utile

http://sarchelp.co.uk
mailto:jo@samaritans.org


First Light este denumirea comercială a First Light South West Ltd. 
Cod unic de înregistrare: 03440794 Număr de înregistrare organizație de caritate: 1090457
Adresa înregistrată: The Business Centre, 2 Cattedown Road, Plymouth PL4 0EG

Safer Futures este un serviciu de sprijin pentru victimele 
abuzului domestic și ale violenței sexuale, oferit de First 
Light în parteneriat cu Barnardos, finanțat de Safer Cornwall.

First Light este o 
organizație de caritate 
care sprijină persoanele 
afectate de abuzul 
domestic și de violența 
sexuală în Cornwall, 
Devon și Wiltshire. Mai 
multe informații se pot 
găsi pe pagina 
firstlight.org.uk

Barnardo’s protejează 
și sprijină cei mai 
vulnerabili copii și 
tineri din Regatul Unit. 
Mai multe informații 
se pot găsi pe pagina 
barnardos.org.uk

Safer Cornwall este 
un parteneriat de 
organizații publice, de 
voluntariat, comunitare 
și private, care 
colaborează și depun 
toate eforturile pentru 
a face comunitățile din 
Cornwall mai sigure.

Confidențialitate 
Informațiile pe care ni le furnizați rămân 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.

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

  FirstLightSW   @FirstLightSW

Telefon 0300 777 4 777
E-mail saferfutures@firstlight.org.uk
saferfutures.org.uk

Contactați-ne

Serviciul de sprijin Safer Futures
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