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Recomandările Poliției
pentru prevenirea delicvenței juvenile




















 Părinții/reprezentanții legali, țineți cont de următoarele:
Nu comparaţi copilul Dvs. cu alţi copii, arătaţi-i înţelegere şi încredere;
Discutaţi cu copilul cât mai frecvent şi stabiliţi un set de reguli de comportament;
Manifestaţi interes permanent faţă de situaţia lui şcolară, încurajaţi copilul să aibă
încredere în puterile proprii şi menţionaţi orice îmbunătăţire în comportamentul său;
Faceţi cunoştinţă cu prietenii lui şi apropiaţi-vă de familiile acestora;
Fiţi atenți la orice schimbare negativă în comportamentul copilului dvs, motivaţi-l
pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;
Asiguraţi în familie un climat afectiv şi arătaţi-i copilului dragoste şi afecţiune
necondiţionat;
Fiţi fermi cu copilul dvs, dar nu agresivi;
Rugaţi-l să se implice în activităţile casnice, permiteţi-i să contribuie la binele
familiei, distribuiţi sarcini clare care vin să dezvolte simţul responsabilităţii şi al
utilităţii;
Nu ezitaţi să solicitaţi ajutorul specialiştilor din domeniul protecţiei copilului când
sesizaţi că situaţia pare a scăpa de sub control (profesori, poliţie, autoritate tutelară
locală/teritorială), care vă pot oferi suport în rezolvarea situaţiilor de impas.
 Copii, țineți cont de următoarele:
Fiţi atenți la prietenii cu care stabiliți relaţii şi evitaţi anturajul persoanelor cu
comportament violent, conflictual;
În situaţia unui conflict, căutaţi soluţii alternative sau ignoraţi conflictul;
Nu vă lăsaţi influenţați de ceilalţi, analizaţi riscurile la care vă expuneţi conform
propriei experienţe;
Învăţaţi să spuneţi „NU” atunci când credeţi că este cazul şi respingeţi propunerile
cunoscuţilor de a participa la distracţii cu întrebuinţarea consumului de alcool,
violenţe verbale şi fizice;
Violenţa poate fi evitată, negociaţi, discutaţi;
Anticipaţi comportamentul adversarului pentru a şti cum să acţionaţi ulterior;
Nu trebuie să vă fie frică de reacţia agresorului. Păstraţi echilibrul, calmul şi
autocontrolul;
În cazul în care sunteţi agresat fizic acţionați rapid, nu staţi pe gânduri, aplicaţi
procedee de autoapărare;
Solicitaţi ajutorul unui matur, apelaţi Poliţia.
În cazul unor incidente, anunţaţi imediat Poliția,
Planificaţi-vă activităţile zilnice ținând cont de măsurile de siguranţă!
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