
 Scopul nostrum este de a opri vio-
lenta in familie prin prevenire, edu-
catie si interventie. 

  Suntem o organizație non - profit , 
caritate înregistrat; 

 Fondată din septembrie 1991; 

 Serviciile noastre sunt gratuite, confi-
dențiale , sensibile din punct de vedere 
cultural , in special pentru femei iar  
serviciile noastre sunt oferite de lu-
crători bilingve / bicultural; 

 

 Personalul nostrum este bilingv/
bicultural; 

     

 

 Publicatii cu caracter educativ Publicații 
anti-violență și DVD-uri bazate pe 
perspective interculturale;  

 Pentru a comanda un DVD, va rugam 
contactati-ne la 604-443-1025 sau la e-
mail againstviolence@vlmfss  

  

 

Noi acceptăm donații  
 

Donațiile vor ajuta să ofere femeilor și copiilor 
cu:  

Subvenție de transport  

Gustari pentru grupuri de copii  

Pentru a dona , accesați 
www.CanadaHelps.org 

 

Fondatorii nostrii 

 

  

 
 
 

 

: 

 

 

Vancouver & Lower Mainland  
 

Multicultural  
Family Support  
Services Society 

Rumenian 

 

Din 1991, 
Servim  immigrant, refu-

giati, minoritatati vizibile, 
femei si copii care esperi-

menteaza/se confrunta cu 
violenta in familie din zona 

Metro Vancouver. 

Informatii de contact : 

5000 Kingsway Plaza Phase III 

Suite 306-4980 Kingsway 

Burnaby, BC V5H 4K7 

Phone: 604 436-1025 

Fax: 604-436-3267 

E-mail: againstviolence@vlmfss.ca 

www.vlmfss.ca 



  

 Program pentru copii  

 Consiliere individuala si in grup pentru copii ex-
pusi abuzurilor; 

 Support pentru mamele copiilor; 

 Sprijin parental bi-cultural; 

 .Prezentari in scoli si in comunitati despre anti-
violenta. 

 

Servicii pentru victimele din comunitate 

 Informatii si asistenta in accesarea/intelegerea  
sistemului judiciar (de justitie); 

 Insotirea si pregatirea pentru infatisarea in in-
stanta; 

 Intermediere cu avocatii; 

 Support emotional pe timpul procesului. 
 

Programe pentru voluntari 

 Oferim ore flexibile si pregatire de bază referitor 
la dezvoltarea aptitudinilor de a lucra la birou; 

 Prezentari educaționale gratuite pe auto-
dezvoltare și altele; 

 Studentii in practica 

 Noi acceptam student din scoli post-secundare 
pentru practica si student din licee care vor sa 
castige experienta de lucru;  

 Noi oferim: 

- Supraveghere 
  - Asigurarea unei legături cu instituțiile de 
învățământ. 
 

Educare si consultare  

 Prezentari pentru profesionisti si comunitate 
despre sensibilizare culturală și anti - violență; 

 Programe educationale pentru comunitati 
etno specifica. 

  

Mother and Child, by Nora 

Patrich. 

Serviciile noastre 
Extinderea de asistenta multi-
culturala/stoparea violentei  
 

 Consiliere, indrumare si sup-
port individual la birou sau 
la telefon; 

 Consiliere in grup și ajutor 
pentru femeile victime ale 
oricărei forme de abuz și / 
sau agresiune sexuală; 

 Interventii in cazuri de criza 
si recomandari catre resurse 
adecvate. 

 
Multicultural Outreach/Stopping the Violence 

Acceptam recomandari de la:  
 
 

 Persoanele fizice și membrii ai co-

munității; 

 Tranzitie/Case sigure ; 

 Ministerul copiilor si dezvoltare a 

familiei; 

 Agentii pentru comunitati si noi im-

igranti ; 

 Scoli; 

 Spitale si personal medical ; 

 Programe de support pentru vic-

time; 

 Alte agentii, institutii guvernamen-

tale; 

 Politie, RCMP, si sisteme judiciare/

legale. 


