
          

Domestic Abuse Policy 

Summary (Romanian)  

 
Politica privind abuzul intern (rezumat ) 

La Co-op vom face tot ce putem pentru a vă sprijini dacă vă confruntați sau sunteți aproape 

de oricine afectat de abuzuri domestice. Credem că toată lumea are dreptul să trăiască liber 

de abuz sub orice formă. Dacă citiți acest lucru pentru că ați fost afectat, vrem să știți că 

suntem aici pentru a asculta și vă vom sprijini să vă simțiți în siguranță la locul de muncă 

dacă vorbiți. 

 Ce este abuzul intern?  

Abuzul domestic descrie comportamentele abuzive care au loc între două persoane cu 

vârsta peste 16 ani care sunt  conectate personal între ele. Aceasta include persoanele care 

sunt sau au fost căsătorite anterior, în parteneriate civile sau în relații , care au un copil 

împreună , sau sunt rude, inclusiv abuzul asupra părinților adulți sau a copiilor adulți. Abuzul 

domestic nu este specific sexului și se poate întâmpla oricui, indiferent de sex, rasă, religii 

sau orientare sexuală. Este o infracțiune și poate duce la condamnare penală. Include orice 

comportament fizic, violent, amenințător, controlant sau coercitiv, precum și abuzuri 

financiare, sexuale, psihologice sau online. 

 A spune cuiva 

Este important să vorbiți cu managerul dvs. sau cu altcineva în care aveți încredere cât mai 

curând posibil dacă sunteți sau credeți că vă confruntați cu abuzuri domestice, astfel încât 

să știm ce se întâmplă și cum vă putem sprijini. Spunându-ne, putem face tot ce putem 

pentru a vă menține în siguranță, pentru a ne asigura că aveți acces la plata dvs., pentru a 

explora ajustările la locul de muncă și pentru orice timp liber de care ați putea avea nevoie.  

Managerul dvs. vă poate oferi asistență inițiala, vă poate indica resursele și vă poate ajuta 

cu orice conversație de divulgare pe care ați dori să o aveți cu colegii dvs. Dacă îi spui 

managerului tău despre experiența ta, acesta va păstra confidențialitatea și nu va împărtăși 

aceste informații decât dacă spui că este în regulă - cu excepția cazului în care avem 

probleme serioase pentru siguranța ta sau a altora. Dacă nu simți că poți vorbi cu managerul 

tău, amintește-ți că avem un Program de asistență pentru angajați (EAP) care poate oferi 

asistență. Puteți contacta EAP la 0800 069 8854. 

Obținerea ajutorului  

Dacă faceți acest lucru în siguranță, vă recomandăm să descărcați aplicația Bright Sky ca 

prim pas pentru a accesa asistența locală dacă nu sunteți sigur unde să vă îndreptați. Dacă 

aveți nevoie de ajutor imediat, puteți solicita ANI într-o farmacie participantă. „ANI” înseamnă 

Acțiune necesară imediat, dar sună și ca numele Annie. Dacă o farmacie are afișarea siglei 

„Cereți ANI”, înseamnă că sunt gata să vă ajute. Vă vor oferi un spațiu privat, vă vor oferi un 

telefon și vă vor întreba dacă aveți nevoie de asistență din partea poliției sau a altor servicii 

de asistență pentru abuzuri domestice.  

 

 



Făptuitorii  

Co-op nu tolerează și nu acceptă abuzurile domestice sub nicio formă. Recunoaștem că 

responsabilitatea abuzurilor domestice revine făptuitorului. Cu toate acestea, dacă un coleg 

ne spune despre comportamentul lor abuziv și dorește cu adevărat să se schimbe, ne vom 

angaja cu ei pentru a identifica sprijinul extern adecvat. Ca să fie clar, orice abuz domestic, 

inclusiv utilizarea echipamentului Co-op pentru a provoca abuzuri domestice, cum ar fi 

telefoane mobile, laptopuri sau alte dispozitive mobile, este văzut ca o abatere gravă. Poate 

avea ca rezultat acțiuni disciplinare până la concediere inclusiv.  

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară  

Amintiti-vă că avem un Program de asistență pentru angajați (EAP) care poate oferi sprijin 

colegilor. Puteți contacta EAP la 0800 069 8854. Este independent și complet confidențial. 

Și nu există nicio taxă pentru colegii Co-op. Dacă managerii au nevoie de sfaturi, ar trebui să 

contacteze serviciile ER. 

 Există o mulțime de organizații caritabile și alte grupuri de sprijin specializate care oferă 

informații și sprijin despre abuzurile domestice. Iată câteva lucruri pe care le-ați putea găsi 

de ajutor: 

 • Linie de asistență națională pentru abuzuri domestice 24 de ore - 0808 2000 247 - 

administrată de Refuge  

• Ajutor pentru femei 0117 944 44 11 

 • Aplicația și site-ul Bright Sky - o aplicație mobilă și un site web pentru oricine se confruntă 

cu abuzuri domestice sau care dorește să ajute pe cineva pe care îl cunoaște. Semnalizare 

către asistență locală  

• Centrul Național pentru Violența în Familie 0800 970 2070 

 • Retail Trust 0800 801 0808 

 • Linia de consiliere pentru bărbați 0808 801 0327 

 • Omenirea 01823 334 244 

 • Galop - sprijinirea victimelor abuzurilor domestice în comunitatea LGBT + - 0800 999 5428 

 • Unitatea de căsătorie forțată - 020 7008 0151  

• Suzy Lamplugh Trust - Linia de asistență națională de urmărire - 0808 802 0300  

• Respect Helpline - pentru oricine îngrijorat de propriul comportament - 0800 802 4040 

 • Ajutor alimentar - oferind sprijin practic, financiar și emoțional celor care lucrează în 

comerțul cu amănuntul  

• Hestia Respond to Abuse Helpline - o resursă gratuită pentru angajatori. Angajatorii pot 

suna la numărul 020 3879 3695 de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00, sau pot trimite 

un e-mail la adviceline.eb@hestia.org pentru asistență, îndrumare sau informații despre 

abuzurile domestice și despre modul de sprijinire a angajaților și colegilor care suferă 

abuzuri domestice. 


