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Un copil informat , 

este un copil protejat! 

Reguli de siguranta pentru corpul copilului meu:  

Cum îi învatam pe cei mici despre partile intime,  

ca sa îi ferim de abuzuri 



Abuzul sexual asupra copilului inseamna implicarea copilului intr-o activitate 
sexuala pe care el nu o intelege, si pentru care nu este pregatit din punct de 

vedere al dezvoltarii psiho-somatice. 
 

Pentru a ne proteja copilul de eventualele abuzuri, indiferent sub ce formă s-ar 
produce ele, trebuie să-l învățăm că: 

 
 

 Nimeni nu are voie să îl atingă, pupe, imbrățișeze fără voia 
lui! 

 Este foarte important să nu aibă secrete, să spună celor în 
care are încredere, ce simte, ce îl deranjează, fără să îîi fie 
rușine sau să se simtă vinovat. Îcurajați-l să se confeseze! 

 Nu este bine să vorbească cu persoane necunoscute ,să dea 
relații despre el și familia sa (atît în viața *reală* cât și in 
cea virtuală-internet ).Lăsați nesupravegheați la computer, 
telefon se pot trezi în situația unui abuz emoțional. 

 
 
Precauția îi ajută pe părinți să își protejeze copiii de potențiale pericole online. 

 



Rareori le place copiilor să vorbească despre conținutul de pe rețelele de 
socializare cu părinții. Cel mai bun lucru este o discuție despre modul în care le 
folosesc, fără a critica sau a pune presiune, și să le dați sfaturi despre cum să aibă 
grijă atunci când își fac prieteni/cunoștințe noi.Găsiți alernative! 

Discuția cu propriul copil despre intimitate și despre ce nu au voie adulții să facă 
poate să fie dificil de început, atunci când părintele nu știe exact nici ce să spună, și 
nici cum, se simte jenat. Dar să nu uităm că facem acest lucru pentru a-l proteja, 
iar siguranța lui este mai importantă decât jena noastră . 



Nu este niciodată prea devreme să începem anumite discuții cu ,copiii despre corpul 

lor, despre părțile lor intime, doar că, trebuie să o facem cu atenție, cu multă 

diplomație , pentru a nu creea o fobie în acest sens , sau să atragem o atenție 

exagerată din partea lor, asupra acestor aspecte. 

 

Este foarte important să le explicăm, că: 

1. Corpul lor este doar al lor și nimeni nu are 
dreptul să îi atingă, decât dacă e în regulă cu ei. 
Chiar dacă este vorba de a îi ține de mâna sau de 
a fi îmbrățișați, copiii au dreptul să spună NU dacă 
nu le place sau nu vor să fie îmbrățișați atunci. 



2. Unele părți ale corpului sunt private nu pentru că sunt rușinoase, ci pentru că 
sunt personale. Pentru a descrie părțile private este utilă și foarte utilizată regula 
costumului de baie, unde părțile acoperite de costumul de baie sunt părțile intime 
și pe care de obicei le acoperim în preajma altor persoane. 

Regula costumului de baie poate fi de mare ajutor, atunci când îi explici copilului ce 

sunt părțile intime ale corpului: părțile noastre private sunt cele acoperite de 

costumul de plajă și nimeni nu are voie să le atingă. Foarte important de spus 

copiilor: adulții nu au voie nici să le ceară să le atingă părțile intime. Avertismentul 

vine de la coordonatoarea Laboratorului de Științe Cognitive Clinice de la 

Universitatea din București, Ioana Podina, care atrage atenția că “abuzul sexual 

începe de multe ori cu făptuitorul care cere copilului să îi atingă în zone intime”. 

Poate cel mai important în discuția părinte – 
copil este ca părțile corpului să fie denumite 
corect anatomic, fără diminutive sau termeni de 
îndulcire pentru nume de organe genitale. În 
felul acesta, părintele comunică implicit faptul 
că orice parte a corpului este una perfect 
normală și nu este rușinos să ai părți intime și 
să vorbești despre ele. 



Eufemismele și diminutivele comunică faptul că părintele nu este în largul lui să 
vorbească despre aceste părți ale corpului sau chiar că nu este în regulă să se 
vorbească despre părțile intime ale corpului. Crește pragul de jenă și disconfort și 
probabilitatea ca un copil să nu vorbească deschis despre ce i s-a întâmplat. 

Cercetările recente arată că, cunoașterea 
termenilor corecți anatomici îmbunătățește 
imaginea copilului despre propriul corp și crește 
încrederea în sine și deschiderea de a comunica 
cu părintele. De asemenea, descurajează 
susceptibilitatea lor la molestări. Când copiii sunt 
abuzați, folosirea denumirilor corecte ajută atât 
copilul să dezvăluie ce i s-a întâmplat, cât și pe 
adulți să afle cât mai repede ce s-a întâmplat și să 
ia măsuri cât mai prompte. 



Familiarizarea copilului cu părțile intime ale corpului și denumirile lor se face într-
o maniera naturală, neutră, deschisă întrebărilor de tipul DE CE și mai ales aceste 
informații trebuie natural inserate în conversație și nu pe modalitatea: “Vrea să 
discute mama ceva cu tine…” 

O atitudine deschisă din partea părintelui – dublată de asigurarea copiilor că dacă au 

o întrebare li se va răspunde la aceasta în maniera cea mai sinceră – este un prim 

început. De asemenea, atunci când li se dă o regulă, pe principiul adultul nu are voie 

să te atingă acolo, este important să i se explice DE CE pentru a nu se crea un efect 

al interdicției. Efectul lui NU are ca rezultat curiozitatea. 





3. Nimeni nu are voie să atingă părțile lor private și nimeni nu are voie să le 
ceară să atingă părțile private ale altcuiva. O mențiune importantă, părinții uită de 
multe ori a doua parte a acestei propoziții. Abuzul sexual începe de multe ori cu 
făptuitorul care cere copilului să îi atingă în zone intime. 

Să fim mereu atenși la schibările de 
comportament ale copilului nostru și să îl învățăm 
să îli cunoască ți să își exprime emoțiile. 
 
Nu ma simt in siguranta, transpir, ma doare burta, 
tremur, inima imi bate foarte repede. Aceste 
semne imi arata ca nu este ok ce mi se intampla si 
ca trebuie sa vorbesc imediat cu un adult din 
grupul de incredere. 
 



Este foarte important să-i demonstrăm că îl iubim  și că avem mare încredere în el. 

Deasemenea, trebuie să-i 
spunem care sunt 
persoanele de încredere 
la care poate apela , în 
momentul în care, crede 
sau, simte ca ceva nu este 
în regulă : mătuși, unchi,  
bunici, frați mai mari, 
cadre didactice. 

Să nu primească nimic de la persoane 
necunoscute și nici să țină secret dacă au 
fost abordate de acestea. 
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