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Comunicat de presă 
 

 
„Abuzul nu este o formă de dragoste“ – campanie derulată de DGASPC 

Brașov în colaborare cu școlile generale nr. 3 și nr. 14 din Brașov 
 

În cadrul manifestărilor derulate sub titlul „25 de ani de drepturi. Drepturi ale 
copilului“, specialiști ai Serviciului Delicvență din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brașov au organizat astăzi o campanie de informare și 
conștientizare a efectelor abuzului și violenței asupra copiilor la școlile generale nr. 3 și 
14 din Brașov.  

Elevilor și cadrelor didactice de la cele două școli li s-a explicat ce înseamnă și 
care sunt formele de abuz, precum și care sunt căile pe care le au la dispoziţie copiii, 
profesorii, parinţii și vecinii să anunţe orice situație de abuz asupra unui copil, dar şi 
cum să se apere de abuz. 

Conform ultimelor statistici publicate în septembrie 2014 de către UNICEF, 6 din 
10 copii la nivel mondial (aproximativ 1 miliard!), cu vârste între 2 și 14 ani, au fost 
victime ale abuzului fizic. Dintre aceștia, aproximativ 17% au fost bătuți cu bestialitate la 
nivelul capului sau al feței. De asemenea, 3 din 10 adulți la nivel mondial consideră că 
pedepsele fizice sunt necesare pentru o bună educație a copiilor. Tot statisticile oficiale 
ale UNICEF au reliefat faptul că la nivel mondial, 8,8 milioane de copii și tineri până în 
20 de ani au decedat, în ultimii 2 ani, ca urmare a pedepselor fizice la care au fost 
supuși. 

La nivelul DGASPC Brașov, în primele 10 luni ale acestui an, au fost primite 136 
de sesizări cu privire la situații de abuz asupra minorilor. 
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