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Proiectul Sunia Geel
”Sunia Geel” derivă din limba călătorilor irlandezi şi se traduce prin "a avea grijă de
tine", numele fiind potrivit pentru ceea ce îşi propune să realizeze proiectul –
evaluarea şi susţinerea familiilor, victime ale violenţei domestice.
Scopul "Proiectului Sunia Geel -violen a domestică" este de a preveni şi de a
reduce amploarea şi impactul violenţei în familie în cadrul comunităţilor marginalizate,
prin generarea de educaţie, conştientizarea comunităţii şi oferirea de sprijin pentru
femei, copii şi tineri. Acest lucru va promova atitudini pozitive, şi modificări de
comportament în cadrul comunităţilor dezavantajate. Acesta va extinde, de
asemenea, cunoştinţele cu privire la intervenţii eficiente de violenţă în familie,în cadrul
acestor grupuri minoritare şi în rândul furnizorilor de servicii. Această cunoaştere va fi
diseminată şi altor furnizori de servicii de formare şi prin materiale oferite resurselor
atrase în cadrul Proiectului Sunia Geel- violen a în familie. Partenerii de Sunia
Geel au identificat anumite grupuri țintă. Acestea includ; călători irlandezi, romi şi
familiile lor , şi migranţii musulmani din Europa.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Sporirea cunoştinţelor şi competenţelor de bază ale furnizorilor de servicii în
abordarea nevoilor grupurilor marginalizate minoritare care se confruntă cu violenţa
domestică. Acest obiectiv recunoaşte că violenţa în familie nu a fost abordată în mod
eficient de către furnizorii de servicii, în trecut.

2. Generarea unei sensibilizări interne a comunității şi adresarea din cadrul acestei
comunităţi a problematicii violenţei în familie.

3. Sprijinirea victimelor violenţei în familie din comunităţile dezavantajate şi
marginalizate, prin utilizarea de interventii terapeutice. Proiectul are drept scop de a
permite femeilor, copiilor şi tinerilor de a lua decizii în cunoştinţă de cauză.
4. Dezvoltarea unor cunoştinţe şi a unui set de perspective generalizabile pentru
utilizarea lor în abordarea violenţei domestice în cadrul comunităţilor marginalizate.
Abordarea strategică dezvoltată va putea fi de ajutor şi în alte contexte culturale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acest pachet de instruire este conceput ca un ghid pentru a facilita formarea. Acesta oferă o imagine
de ansamblu a grupurilor etnice minoritare, cultura și problemele pertinente cu care se confruntă.
Acest pachet nu este conceput ca o imagine cuprinzătoare a experiențelor lor. Este de așteptat ca
formatorii să adapteze acest manual pentru a satisface nevoile grupului de țintă cu care lucrează.
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Ghid de formare
Scopul general al acestei formări
este de a încuraja servicii și
furnizorii de servicii de a dezvolta și livra
servicii adecvate și eficiente
în domeniul violenței în familie/
grupurilor etnice minoritare.
Acest lucru va fi realizat printr-o
înțelegere mai bună a celor 4
domenii înfățişate

Sa fie livrate in
format
accesibil din
punct
vedere al limbii

Sa cultive
rolul
pozitiilor de
gen

Sa creasca
constientizare
drepturilor
victimelor

Sa fie adecvate si
specifice din
punct de
vedere cultural

Scopul :
Pentru a oferi participanților o înțelegere mai bună a comunităților etnice
dezavantajate
Pentru a oferi participanților abilitățile și cunoștințele care să răspundă într-un
mod adecvat şi adpatat catracterisiticilor de mentalitate si cultură membrilor
comunității de romi care se confruntă cu violența domestică

Obiective:
La sfârșitul formării participanții vor :
avea o înțelegere sporită a culturii romilor
avea un grad sporit de conștientizare a problemelor sociale cu care se confruntă grupul
etnic defavorizat
putea defini prejudecătile & discriminarea
reflecta asupra propriilor atitudini față de romi
avea o mai bună înțelegere a naturii violenței în familie
putea identifica bune practici și moduri de cooperare cu mai mulți actori în domeniul
violenței în familie
şti cum să furnizeze servicii care cuprind cele mai bune practici avecvate grupurilor etnice
minoritare care se confruntă cu violența domestică
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Ghid de formare
Programul :
Formarea este concepută pe o durată de 2 zile
Aceasta poate fi adaptată şi pentru un timp mai redus (sau mai mult), după caz,

Ziua 1:

Ziua a 2-a

Sesiunea 1

Introducere în programul de formare
Introducere in grupurile minorită ilor etnice
Ce este cultura?
Prejudecăţi & Discriminare

Sesiunea 2

Definiţia violenţei domestice

Sesiunea 3

Legislatie & violenţa în familie

Sesiunea 4

Impactul violenţei domestice asupra femeilor
Fizic
Emoţional / Psihologic
Social & Financiar
Sexual
Putere ţi control
Impactul violenţei domestice asupra copiilor

Sesiunea 5

Mituri si conceptii eronate

Sesiunea 6

Probleme socio-culturale care afectează
minorităţile etnice
Dubla discriminare
Discriminarea instituţională

Sesiunea 7

Dezvăluirea barierelor
Sfidări interpersonale ale grupurile etnice
minoritare
Ceea ce trebuie făcut şi ceea ce nu trebuie
făcut atunci când oferim

Sesiunea 8

Cele mai bune practici
Servicii adecvate şi eficiente şi răspunsuri
Roata de abilitare
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Ziua 1: sesiunea 1
Exerciții de încălzire

Introducere
Bune practici in munca cu grupurile
minorităților etnice care au trăit
experiențe cu violența în familie

INTRODUCERE

Ziua 1:
Sesiunea 1 : Introducere despre grupurile etnice
Ce este cultura?
Sesiunea 2: Definiţia violenţei domestice
Sesiunea 3: Legislaţia în vigoare şi cum acţionează ea
Sesiunea 4: Impactul violen ei domestice asupra femeilor şi copiilor
Ziua a 2-a
Sesiunea 5: Mituri si conceptii eronate
Sesiunea 6: Probleme socio-culturale care afectează minorităţile etnice
Sesiunea 7: Dezvăluirea barierelor
Sesiunea 8: Cele mai bune practici

Există reguli de bază pentru programul de formare?

Ce speranțe/ așteptări se referă la programul de formare

Cultură
"Toată lumea are o cultură. Aceasta este un
pachet de obiceiuri, tradiții, simboluri, valori,
formulări și alte forme de comunicare prin care
putem aparține la o comunitate."
"Apartenența înseamnă înțelegerea sensului
acestor forme culturale și schimbul de valori și
identitate."
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Elemente culturale
Tangibil: comportament și tradiții, și anume
nomadismul, activitatea economică, structurile
familiale și limba.

Cultură

Intangibil : valorile si credintele sunt la rădăcina
comportamentelor diferite, cheia pentru modul în
care problemele sunt percepute sau modul de a
se raporta.

Cultura este modul în care învățăm să
gândim, să ne comportăm și să facem lucruri.
Cultura are atât elemente tangibile cât și
intangibile.

Prejudecata şi discriminarea
Prejudecata
"Este un set de credințe negative personale despre
un grup social care duce la prejudicierea unor
persoane fizice sau a unui grup de oameni din acel
grup, în general, referitor la diferențele personale
între membrii acestui grup."

Discriminarea
Discriminarea este acțiunea de a prejudicia.
Prejudecată + puterea de a acționa = discriminare

Se aplică la atitudini, stereotipuri și ipoteze.
Atitudinile pot fi pozitive sau negative.

Discriminarea & grupurile etnice
minoritare
Comunitatea de romi, sau alte grupuri defavorizate
continuă să experimenteze niveluri ridicate de
excluziune socială
Comunitatea de romi sau alte grupuri defavorizate
continuă să se confrunte cu discriminarea rasială,
atât la nivel individual , cât și la nivel instituțional.
Atitudini negative / pozitive față grupurile etnice minoritare?
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Excluderea socială
La mulți indicatori utilizați pentru a măsura dezavantajele sociale romii nu le fac față, și
anume:
• Sărăcia
• excluderea socială
• Starea de sănătate
• Mortalitatea infantilă
• Speranța de viață
• Alfabetizarea
• Educația
• Niveluri de formare
• Accesul la procesul decizional
• Reprezentarea politică
• Egalitatea între sexe
• Accesul la credite
• Cazare
• Condiții de viață

Crearea unei schimbări pozitive prin:
• Conștientizare
• Provocare / Intrebare
• Înțelegere
• Respect
• Suport
• Conectare
• Reprezentare politică / putere
• Socializare
• Prietenie

Crearea inter-culturalismului prin:
•
•
•
•

Interacțiune și respect
Recunoașterea diversității
Consultare în planificare
Împărtășirea patrimoniului
cultural
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Sesiunea 2 - Definiția violenței domestice

Definiția violenței domestice
•

Violența domestică este o utilizarea violenței fizice, psihice,
economice și sexuale în relațiile apropiate între adulți.

•

Termenul de "violență în familie" merge dincolo de violența
fizică reală. Aceasta poate implica, de asemenea, abuz
emoțional, cum ar fi distrugerea proprietății, izolare de
prieteni, familie și alte surse potențiale de sprijin, amenințări
la adresate altora, inclusiv copiilor, urmărire, precum și
controlul asupra accesului la bani, obiecte personale, hrană,
transport și telefonie.
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Sesiunea 3: Legislația curentă și cum acționează ea
Legislația română

Constituția României, articolul 23,24 prevede că nimeni nu poate fi supus la tortură sau orice
fel de pedeapsă, sau de tratament inuman.
Legea nr. 217/2003 defineşte violența în familie ca fiind orice acțiune fizică sau verbală făcută
în mod intenționat de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii,
care provoacă o suferință fizică, psihică sexuală, sau care aduce orice prejudiciu material.
Legea prevede, de asemenea, obligația ministerelor şi a altor autorități centrale de
specialitate pentru a desemna personalul de specialitate, în scopul definirii cazurilor de
violență în familie (articolele 5 şi 6).
Legea prevede cooperarea între autoritățile locale şi ONG-uri, precum şi implicarea
comunității locale în sprijinirea întregii acțiuni de combatere şi prevenire a acestui fenomen
(articolul 7).
Legea nr. 211/2004 reglementează unele dispoziții de informare pentru victimele infracțiunii
cu privire la drepturile lor, precum şi de consiliere psihologică, asistență gratuită
jurisdicțională şi compensație financiară acordată de către stat victimelor infracțiunilor.
Legea nr. 272/2004 reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea
drepturilor copiilor.
Ordinul nr. 384/306/993 din 2004 pentru aprobarea Procedurilor privind cooperarea în
prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violență în familie.
Prezentul ordin inter-ministerial reglementează cooperarea în prevenirea şi monitorizarea
cazurilor de violență în familie între aceste trei ministere cu atribuții în domeniu, respectiv:
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, Ministerul Administrației şi Internelor. Articolul 2 din
Anexa 1 identifică instituțiile locale care vor semna protocoale de cooperare, în scopul de a
preveni şi monitoriza cazurile de violență în familie: sediul Jandarmeriei, departamentele de
sănătate publică, departamentele de solidaritate şi dialog social , familie şi protecție socială,
prin departamentele sale de combatere a violenței în familie precum şi a unităților de
prevenire a violenței . Prin aceste protocoale de cooperare vor fi stabilite activitățile de la
nivel local. (Articolul 3).

In luna martie a.c. a intrat in vigoare Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, care introduce ca
element de noutate pentru victima violentei in familie "ordinul de protectie", prevăzând o
sumedenie de măsuri prin care victima este apărată de lege în fața agresorului.
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Sesiunea 4 - Impactul violenței domestice asupra femeilor
Impactul violenței domestice asupra femeilor
Efecte fizice:
• Fracturi de oase si dinți
• Vânătăi
• Cicatrici
• Tulburări gastro-intestinale
• Astm
• Leziuni care cauzează formarea cheagurilor
de sânge / accident vascular cerebrale
• Funcțiuni fizice reduse
• Tulburări de alimentație
• Insomnii
• Moartea cazată de agresor
• Moartea prin sinucidere

Impactul ... (continuare ...)
Efecte sociale
• retragere și izolare forțată de familie, prieteni
și oricare interacțiune socială
• pierderea autonomiei
• ascunderea
• sentimente de deconectare cu lumea
exterioară
• persoane fără adăpost
Efectele financiare
• nici o alegere în domeniul financiar! de uz
casnic cheltuielilor
• dependență financiară față de agresor
• agresorul folosește banii pentru a o mitui să se
comporte în anumite moduri
• dificultăți în menținerea sa în serviciu
• controlul de către agresor a ajutorului social

Impactul (continuare ...)
Efecte emoționale / psihologice
• Depresie
• Probleme psihosomatice
• Autoizolare
• Rușine și vinovăție
• Sentimente de pierdere a identității
• Stimă de sine scăzută sau ne încredere
• Dificultate în a lua decizii
• Lipsa de speranță, apatie, disperare
• Epuizare
• Confuzie
• Ideație suicidară / încercări
• Izolare / singurătate

Impactul (continuare ...)
Efecte sexuale
• Viol
• Sarcini nedorite
• Leziuni ginecologice
• S.T.D.’S
• Pierderea apetitului sexual
• Nici o alegere de activitate sexuală, sau
contraceptivă
• Umilire sexuală sau degradare
• Vizionarea forțată de pornografie
• Prostituție
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Roata de putere și control
Roata de putere i control a fost dezvoltată în 1984 în cadrul proiectului intern de interven ie
a abuzului domestic din localitatea Duluth, Minnesota.
Violen a domestică este caracterizată de opt modele de ac iune pe care un individ le
foloseste pentru a controla, sau domina în mod inten ionat partenerul său intim. Acesta este
motivul pentru care în centrul ro ii se află cuvintele " putere i control". Un agresor utilizează
în mod sistematic amenin ări, intimidări, i constrângerea de a insufla teama în partenerul
său. Aceste comportamente sunt spi ele ro ii. Violen a psihică i sexuală ine totul
împreună - această violen ă este janta ro ii.

1. Utilizarea constrângerii i amenin ării
3. Utilizarea abuzului emo ional
5. Mnimalizarea, negarea, învinovă irea
7. Utilizarea privilegiului masculin

2. Utilizarea intimidării
4. Utilizarea izolării
6. Utilizarea copiilor
8. Utilizarea abuzului economic

Sesiunea 4 : Impactul violenței domestic asupra femeilor
Roata de putere și control
-Dezvoltată în 1984 în cadrul proiectului de
intervenție a abuzului domestic din localitatea
Duluth, Minnesota.
- Violența domestică este caracterizată de opt
modele de acțiune pe care un individ le foloseste
pentru a controla, sau domina în mod intenționat
partenerul său, de aceea în centrul roții se află
cuvintele " putere și control".
- Agresorul utilizează în mod sistematic
amenințări, intimidări, și constrângerea de a
insufla teama în partenerul său.
-Aceste comportamente sunt spițele roții. Violența
psihică și sexuală ține totul împreună - această
violență fiind janta roții.
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Impactul violenței domestice asupra copiilor
Legătură între abuzul asupra femeilor și cel asupra copiilor este bine recunoscut. Cercetările
sugerează că bărbații care abuzează de femeile sunt susceptibili, de asemenea, de a abuza
fizic și direct și copii (Hestor și Radford, 1994). Din păcate, lucrătorii sociali se concentrează
mai ales asupra comportamentului femeii, decât a abuzului venit din partea partenerului,
care descurajează scoaterea copiilor în afara consecințelor violenței la copii cauzate de frica
acestora. Cu toate acestea, cercetările arată că protejarea și sprijinirea mamei copilului este
bună și pentru protecția copilului. Copiii pot să :
• fie martori , fie victime ale violenței
• intervină pentru a proteja lovirea asupra mamei riscând ei înșiși lovirea de către agresor
• să fie încurajați să participe la abuzul și degradarea mamei lor.
În 90% din incidentele de violență în familie raportate, copiii au fost și ei prezenți în aceeași
cameră, sau într-o cameră din apropiere.
Violența domestică este o crimă și o problemă socială majoră care afectează multe familii,
copii, care sunt martori, intervin, sau aud incidente afectându-i în mai multe moduri.
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Ziua a 2-a

Sesiunea a 5-a – Mituri și concepții eronate
Mituri & concepţii eronate
Violența împotriva femeilor este mult mai
răspândită în grupurile etnice minoritarete ți este
inerentă în culturile lor.
Fapte:
•

Violența împotriva femeilor nu este inerentă
în culturile etnice minoritare

•

Femeile din oricare mediu cultural,
economic și social pot experimenta violența,
de multe ori incidentele nu sunt raportate la
poliția / servicii, datorită fricii și stigmatizării
sociale, de a fi o victimă a abuzului în familie

•

Violența în familie nu face parte doar din
cultura romilor sau a altor grupuri
dezavantajate.

Mituri & concepţii eronate ( continuare)
Informații pentru femeile care au
experimentat violenta sunt disponibile pentru
toți
Fapte:
• violența domestică afectează femeile din
toate categoriile de viață
• nevoile femeilor care doresc sprijin pot varia
în funcție de factori cum ar fi convingerile
etnice, de clasă socială, educație și religie
• pentru femeile cu niveluri de alfabetizare
limitate, materialele scrise și informațiile ar
putea să nu fie ușor accesibile

Mituri & concepţii eronate ( continuare )
Serviciile de asistență sunt ușor accesibile
pentru femei le rome sau apartinând
comunităților dezavantajate
Fapte:
• pentru romi sau alte populații defavorizate ,
relația lor cu poliția și serviciile de stat se
pot baza pe frica și neîncrederea femeilor
aflate sub presiune atunci când încearcă să
găsească sprijin
• pot să le fie teamă acestor femei a că ar
putea fi contestate de către propriile lor
comunități dacă apelează la serviciile
poliției sau de stat în casa familiei lor.
• cunoștințe și acces limitat la sistemul juridic
creează bariere în plus pentru aceste femei
• femeile ar putea avea informații inexacte
cu privire la drepturile lor

Mituri & concepţii eronate ( continuare)
Violența domestică se întâmplă numai
muncitorilor, imigranților și familiilor de romi sau
defavorizate
Fapte:
• violența în familie este adesea descrisă ca
fiind "cea mai democratică dintre toate
crimele"
• violența domestică se poate întâmpla
oricărei femei într-o relație intimă
• nu există nici un "tip" de acasă, unde se
întâmplă aceste lucruri.
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Sesiunea 6 - Probleme socio-culturale care afectează minoritățile etnice
Probleme Socio-culturale care afectează
femeile din cadrul grupurilor etnice minoritare
Probleme socio-culturale ( continuare )
Femeile rome experimentează o dublă discriminare:
discriminarea ca femei și discriminarea ca membru
al unui grup etnic minoritar.
De exemplu:
• Lipsa accesului la facilitățile de bază cumulat
cu efectul sărăciei, excluderii sociale și al
condițiilor precare de viață
• exista posibilitatea pentru discriminare
directă și intimidare atunci când femeile se
angajează să participe la servicii de asistență
într-o societate patriarhală, dominată de
bărbați
• experiențe negative cu instituții ale statului,
exemplu, poliția
• frica de a li se lua din grijă copiii de către
serviciile de asistență socială

•

•
•

Accent cultural asupra familiei, a
stabilității maritale și a rolului
femeii față de copii într-o acepțiune
tradițională
Percepută ca neloială față de grupul
cultural din care provine
Poate fi percepută ca o consolidare
a stereotipurilor negative

Probleme sociale ( continuare)
•
•
•
•

lipsa unor adăposturi / de urgență adecvate
și a unor spații de cazare pe termen lung
Discriminarea de către proprietarii privați
Lipsa accesului la facilitati de credite
legitime
Recunoaștere scăzută din partea furnizorilor
de servicii de a acorda importanță să
anagajeze minoritari în aceste servicii
pentru victimele violenței în familie

Aceste aspecte socio-culturale pot fi rezumate în următoarele:
• Cei care afectează accesul femeilor la serviciile de asistență
• Cei care reduc opțiunile disponibile pentru sprijin și resurse
• Cei care afectează alegerile pe care femeia le poate face realist.
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Sesiunea 7 : Bariere în calea divulgării (interpersonală)
Cele mai puternice bariere în dezvăluirea violenței în familie sunt convingerile si sentimentele
pe care victimele le dețin despre ele însele și a abuzului la care au fost supuse. Multe
victime nu se identifica drept victime. Ele se simt responsabile pentru violența, sau
minimalizează tiparul de control. Ele cred că pot gestiona singure violența şi se tem de
consecințele dezvăluirii. Ele vor dezvălui atunci când consideră că a venit timpul , și atunci
când se simt auzite și susținute. Realizarea că sunt victime este un proces care se desfasoara,
şi care poate fi facilitat cu informații și înțelegere sensibilă din partea specialiştilor.

Bariere în calea divulgării
(interpersonală)
-Teama de izolarea de familia / comunitatea ei
-Teama de intimidarea familiei lui / a ei
-Teama de violență din partea familiei lui /a ei
-Teama pentru siguranța personală
-Lipsa de intimitate
-Separarea unor copii (băieți)
-Parteneri / copii / membrii ai familiei mereu cu ea
-Teama că copiii vor fi scoşi din îngrijirea victimei

Bariere în calea divulgării (interpersonală)
-Blamarea victimei pentru abuz
-Rușine / jena
-Sentimentul ca victima nu va fi luată în serios
-Teama că lucrurile vor fi ieşi de sub controlul ei
-Teama ca partenerul ar putea fi arestat
-Experiențe negative precedente dezvăluirii
-Stima de sine scăzută
-Dependență
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Sesiunea 7 : Ceea ce trebuie făcut şi ceea ce nu tebuie făcut în cazul divulgării
violeței domestice

CEEA CE TREBUIE FĂCUT
Furnizorii de servicii pot face o serie de lucruri pentru a reduce barierele în calea comunicării și
să ofere sprijin pentru o femeie care experimentează acte de violență domestică. Dacă bănuiți
că cineva este o victima si aceasta neagă lucrul acesta atunci acționați ca şi când aceasta ar
fi o posibilitate.

-Asiguraţi un mediu favorabil pentru divulgarea violenţei, dar păstraţi
confidenţialitatea!Utilizaţi ascultarea activă şi empatia!
-Vorbiţi despre sentimentele comune de jenă, vinovăţie, ruşine şi teamă!
-Oferiţi o definiţie a abuzukui, care include abuzul emoţional!
- Convingeţi victima că nu este vina ei, şi dumneavoastră nu sunteţi acolo pentru a
judeca sau a da vina pe cineva. Dumneavoastră nu puteţi fi de acord cu deciziile sale, dar
lasă victima să creadă că sunteţi acolo pentru ea şi că ea nu este singură.

CEEA CE TREBUIE FĂCUT
-Explicaţi care sunt politicile privind confidenţialitatea cazului şi obligativitatea
raportării lui/protecţia copilului, riscul la care este supusă victima sau alţii !
-Informaţi-vă clienta că violenţa în familie este o problemă complexă, care poate fi dificil
de gestionat daca eşti singură.
-Informaţi-vă clienţii că există servicii specializate, servicii de asistenţă şi informare!
-Recunoaşteţi limitele resurselor pe care le are victima!
-Lăsaţi victima să decidă ea ce să facă în continuare!
-Asigiraţi-o de sprijinul dumneavoastră permanent şi de disponibilitatea resurselor în
cazul în care ea le cere !

CEEA CE TREBUIE FĂCUT
-Asiguraţi victima de existenţa unor resurse de informare pe care aceasta le poate accesa
confidenţial
-Documentaţi-vă asupra existenţei serviciilor de violenţă domestică, în general, şi în cadrul
comunităţilor locale
- Asiguraraţi victima că prima prioritate este întotdeauna siguranţa atât pentru ea cât şi
pentru copiii aflaşi în întreţinere!
- Discutaţi un plan de securitate, inclusiv salvarea unor documente importante
-Prevedeţi resurse posibile pentru victimă, într-un format sigur (pentru a evita riscul în
cazul în care victima este descoperită). Lăsaţi uşa deschisă pentru ea , pentru a lua cea mai
bună decizie posibila în acel moment!
-Nu uitaţi autoapărarea!
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CEEA CE NU TREBUIE FĂCUT
-NU faceți presupuneri, dar permiteți-i victimei divulgarea atunci când
consideră ea!
-NU-i spuneți ce să facă! În schimb, discutați cu ea despre toate opțiunile
existente în cazul rămânerii sau părăsirii domiciliului !
-NU dați ultimatumuri despre alegerea de a-şi părăsi partenerul abuziv!
-NU discutați despre abuz în fața partenerului ei , a familiei sau a
prietenilor!

CEEA CE NU TREBUIE FĂCUT
-NU Recomandați cuplului consiliere sau consiliere de cuplu ca o soluție!
-NU le spuneți că totul va fi ok!
-NU încercați să oferiți un serviciu care nu este în competența dvs., în schimb faceți
legătura victimei cu acele resurse!
-NU răspundeți cu propriile frustrari in dorinta de a "repara" lucrurile!
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Session 8 : Bune practici
Roata abilitării /empowerment

Ghidul cu cele mai bune practici
Ghidul cu cele mai bune practici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Păstrarea confidențialității
Respectarea diversității culturale prin adaptare
Adaptarea la practicile de dezvoltare ale comunității
Promovarea egalității și interculturalității
Siguranța
Motivarea/empowerment
Respectul
Încurajarea reprezentării grupurilor etnice minoritare
Monitorizarea competenței interculturale
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Păstrarea confidențialității
Este esențial ca organizațiile să păstreze cu strictețe confidențialitatea atunci când se ocupă
cu cazuri de violență domestică. Importanța familiei extinse în cadrul comunității de romi sau
al altro comunități etnice nu ar trebui să fie utilizată ca un motiv pentru a divulga informații
familiei victimei. A da informații despre un caz sau a divulga informații familiei(mama, sora,
etc) este de a-i pune siguranța sau viața în pericol.
Respectarea diversității culturale prin adaptare
Serviciile trebuie să recunoască și să planifice nevoile diferite ale femeilor respectându-le
cultura. din întreaga cultură. Promovarea imaginii pozitive ale femeilor din grupurile etnice
minoritare este esențială. Dezvoltarea unor servicii adecvate cultural implică luarea în
considerare și colaborare cu grupurile etnice minoritare şi conștientizarea faptului că femeile
din medii diferite pot avea nevoie şi ele pentru a utiliza aceste servicii. În funcție de
grupul specific, nevoile pot fi şi ele diferite și așa sunt şi nevoile individuale ale fiecarei femei.
Probleme cum ar fi handicapul, sexualitatea, dependența și religia trebuie să fie luate în
considerare.
Adaptarea la practicile de dezvoltare ale comunității
Vocile femeilor care aparțin unui grup minoritar etnic ar trebui să fie auzite atunci cînd este
borba despre violență împotriva femeilor, precum și în dezvoltarea și proiectarea de servicii
de asistență. sprijin. Acest lucru ar trebui să fie recunoscut și sprijinit. Aceasta
implică o adaptare la acest grup țintă a probelmaticii violenței domestice. Serviciile de asistență trebuie să lucreze în parteneriat şi solidaritate și cu femeile aparținînd
grupurilor etnice minoritare pentru a încuraja participarea lor la servicii adecvate nevoilor lor.
Promovarea egalității și interculturalității
O abordare interculturală se axează pe” Includerea de către proiectant” ceea ce înseamnă că
diversitatea culturală, sau diferența este integrată în întreaga organizație, spre deosebire de a
fi văzut[ ca un adaus, sau un plus la asistența deja existentă. Un angajament de natură
organizatoric ar asigura o egalitate într-un mediu unde atitudinile rasiste și dăunătoare ar
putea fi excluse dacă ele apar. Standarde pentru a rezolva aceste probleme implică practici,
politici și proceduri pentru a asigura egalitatea de acces și rezultateul pentru toți.
Siguranța
Obiectivul principal trebuie să fie asigurarea siguranței celor care se confruntă cu violența
domestică și asigurarea totodată că cei asistați nu se află la risc.
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Motivarea/empowerment
Servicii ar trebui să sprijine victimele violenței domestice pentru a le satisface propriile nevoi
prin de implicarea în procesul decizional și al alegerii care îiSprijinirea lor în trecerea de la
criză la siguranță și independență.
Respect
Un etos respectuos și înțelegere ar trebui să stea la baza tuturor serviciilor , prin urmare,
crearea unei culturii a empatiei și încrederii în rândul victimelor violenței domestice și celor
care furnizează servicii este esențial.
Încurajarea reprezentării grupurilor etnice minoritare
Grupurile minoritare etnice sunt reprezentate în cadrul personalului în cadrul prestatorilor de
servicii. Este important pentru servicii de a avea personalul din xcadrul acestui grup țintă, sau
voluntari în cadrul serviciilor lor. Serviciile ar trebui să formeze, de asemenea, link-uri
cu organizațiile de grupuri etnice pentru a încerca să abordeze această chestiune într-o
manieră holistică.
Monitorizarea competenței interculturale
Furnizorii de servicii ar trebui să monitorizeze performanța interculturală ; aceasta ar trebui să
facă parte din politicile serviciilor în scopul de a ghida practica lor.

Vă mulțumim!
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www.exchangehouse.ie
info@www.exchangehouse.ie
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www.ieie.de, info@ieie.de
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6020 Innsbruck, Austria
www.migration.cc
office@migration.cc

ANUP- International
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ileanaboeru@yahoo.com
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