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Împreună putem opri abuzul 

Dacă sunteți îngrijorat de un abuz asupra unui adult, sunați la: 01609 780780 

Protecția adulților în North Yorkshire 

 

Ce înseamnă protecția adulților?  

Protecția adulților înseamnă să lucrăm împreună pentru a opri abuzul și prevenirea acestuia în viitor.  

Orice persoană are dreptul de a trăi o viață ferită de abuz și neglijare.  

 

Cine este supus unui risc de abuz și neglijare?  

Oricine poate fi supus unui risc de abuz sau neglijare. O persoană poate fi mai mult sau mai puțin 
vulnerabilă în diferite momente ale vieții. Un adult supus riscului de abuz sau neglijare este: 

Un adult care are nevoi de îngrijire și spijin (fie că autoritatea locală satisface vreuna dintre acele 
nevoi de îngrijire și sprijin sau nu)  

Și care trece prin situații de abuz și neglijare sau este supus unui risc de abuz și neglijare  

Și, ca rezultat al acelor nevoi de îngrijire și sprijin, nu este în măsură să se protejeze singur fie de 
riscul de a fi abuzat sau neglijat sau de situația de abuz și neglijare. 

 

Abuzul poate fi:  

Ceva ce se poate întâmpla o dată sau ceva ce se poate întâmpla de mai multe ori  

Ceva ce este făcut în mod deliberat  

Ceva ce este neintenționat 

O faptă penală 

 

Abuzul poate avea loc oriunde, în orice moment. Poate avea loc în:  

Casa cuiva 

Într-un azil de bătrâni 

Spital 

Angajare asistată și servicii zilnice  

Locuri publice 
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Abuzul poate fi făcut de oricine, inclusiv:  

Un partener sau o rudă 

Un prieten sau un vecin 

Un îngrijitor plătit sau voluntar  

Un lucrător fictiv 

Cineva cu o poziție de încredere  

Un străin 

Poate fi făcut de mai mult de o persoană. 

Sunt mai multe tipuri diferite de abuz. Acestea includ: 

Abuz fizic – atunci când cineva este lovit, pălmuit sau lovit cu piciorul, încuiat într-o cameră sau 
imobilizat necorespunzător.  

Abuz sexual – atunci când cineva este forțat să ia parte la o activitate sexuală la care nu a consimțit 
sau nu este în măsură să consimtă.  

Abuz emoțional sau psihologic – atunci când se țipă la acea persoană, când persoana este 
intimidată, speriată sau presată să ia decizii.  

Abuz financiar – furt, fraudă, reținerea sau uzul incorect de bani sau posesiuni care aparțin 
persoanei abuzate. 

Neglijare și acte de omisiune – includ situații când persoanei nu i se acordă îngrijirea de care are 
nevoie. 

Sclavie modernă – trafic de persoane și muncă forțată. 

Abuz domestic – atunci când abuzul are loc între parteneri sau este făcut de un membru al familiei. 

Abuz discriminatoriu – tratament necorespunzător sau hărțuire pe motiv de vârstă, sex, sexualitate, 
dizabilitate, rasă sau religie.  

Abuz organizational – are loc atunci când există sisteme și o rutină inflexibile, care opresc oamenii 
din a lua propriile decizii cu privire la stilul lor de viață; neluarea în considerare a cerințelor alimentare 
zilnice ale unei persoane; moduri nepotrivite de adresare față de oameni. 

Auto-neglijarea este tot o formă de abuz. Acest lucru se întâmplă atunci când persoana alege să nu 
aibă grijă de ea. Poate include refuzul de a mânca sau refuzul ajutorului pentru nevoi de sănătate sau 
îngrijire iar acest lucru are un efect semnificativ asupra bunăstării persoanei.  

 

Semnele abuzului 

Sunt mai multe semne ale abuzului. Acestea includ atunci când persoana: 

Arată murdar sau nu este îmbrăcată corespunzător  
 
Are o rană care este dificil de explicat  
 
Pare înspăimântată în jurul anumitor persoane  
 
Pare neobișnuit de tristă sau retrasă  
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Constată că lipsesc bani  
 
Abuzul este întotdeauna greșit  
Nimeni nu ar trebui să trăiască cu abuz. În North Yorkshire avem o politică de „toleranță zero” pentru 
toate formele de abuz. Întotdeauna vom răspunde prompt când suntem înștiințați de un posibil abuz.  

Sesizând abuzul, ajutați la încheierea lui.   

Pentru a sesiza un abuz, ridica o problemă despre abuzul sau neglijarea unui adult sau doar pentru a 

obține sfaturi, vă rugăm să sunați la Centrul de Relații cu Clienții la  01609 780780. Orele de 
program sunt între 8am – 5.30pm, de luni până vineri. În afara acestor ore, echipa de serviciu de 
urgență va răspunde la acest număr. 

 

Ce se întâmplă după ce se sesizează abuzul?  

Veți fi ascultat 

Vi se vor lua în serios preocupările  

Se vor investiga problemele  

Se vor lua în considerare dorințele adultului supus riscului  

Adultului supus riscului i se va oferi un avocat  

Se va discuta cu poliția dacă este un caz penal  

Adultul supus riscului va fi sprijinit pentru a obține cât mai repede schimbările pe care și le dorește   

Se va dezvolta un plan pentru a ajuta menținerea în siguranță în viitor a adultului supus riscului  

Se va analiza dacă altcineva mai este supus riscului  
 
Health and Adult Services (Serviciile pentru Sănătate și Adulți) lucrează în parteneriat cu o serie de 
organizații, inclusiv cu servicii de sănătate, poliția și cu agenții voluntare pentru a proteja adulții de 
abuz și neglijare.   
 
 

Contactați-ne 

Aceste informații pot fi furnizate în format cu scrisul mare, tipar pentru nevăzători, audio sau într-o 
limbă comunitară sau ușor de citit. Telefon: 01609 780780.  

Pentru mai multe copii ale acestei broșuri vizitați site-ul web al Parteneriatului North Yorkshire la: 
www.nypartnerships.org.uk sau site-ul web al Primăriei Județului North Yorkshire la: 
www.northyorks.gov.uk/safeguarding 

 


