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Obiective generale
”Sunia Geel” derivă din limba călătorilor irlandezi şi se traduce prin "a avea grijă de
tine", numele fiind potrivit pentru ceea ce își propune să realizeze proiectul – evaluarea
și susșinerea familiilor, victime ale violenţei domestice.
Scopul "Proiectului Sunia Geel -violenșa domestică " este de a preveni și de a reduce
amploarea și impactul violenșei în familie în cadrul comunitășilor marginalizate, prin
generarea de educașie, conștientizarea comunitășii și oferirea de sprijin pentru femei,
copii și tineri. Acest lucru va promova atitudini pozitive, și modificări de comportament
în cadrul comunitășilor dezavantajate. Acesta va extinde, de asemenea, cunoștinșele
cu privire la intervenșii eficiente de violenșă în familie,în cadrul acestor grupuri
minoritare şi în rândul furnizorilor de servicii. Această cunoaștere va fi diseminată şi
altor furnizori de servicii de formare și prin materiale oferite resurselor atrase în cadrul
Proiectului Sunia Geel- violenșa în familie. Partenerii de Sunia Geel au identificat
anumite grupuri șintă. Acestea includ; călători irlandezi, romi și familiile lor , și
migranșii musulmani din Europa.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Sporirea cunoștinșelor și competenșelor de bază ale furnizorilor de servicii în
abordarea nevoilor grupurilor marginalizate minoritare care se confruntă cu violenșa
domestică. Acest obiectiv recunoaște că violenșa în familie nu a fost abordată în mod
eficient de către furnizorii de servicii, în trecut.
2. Generarea unei sensibilizări interne a comunitășii şi adresarea din cadrul acestei
comunităși a problematicii violenșei în familie.
3. Sprijinirea victimelor violenșei în familie din comunitășile dezavantajate și
marginalizate, prin utilizarea de interventii terapeutice. Proiectul are drept scop de a
permite femeilor, copiilor și tinerilor de a lua decizii în cunoștinșă de cauză.
4. Dezvoltarea unor cunoștinșe și a unui set de perspective generalizabile pentru
utilizarea lor în abordarea violenșei domestice în cadrul comunitășilor marginalizate.
Abordarea strategică dezvoltată va putea fi de ajutor şi în alte contexte culturale.
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Obiectivele workshop-urilor /ateliere
Seria de ateliere sunt destinate pentru participanșii de sex masculin din Comunităţile
de populaţii dezavantajate, romilor.
Accentul se pune pe creșterea gradului de conștientizare și auto-conștientizarea, prin
furnizarea de informașii și găsirea unei oportunităţi de a discuta problemele legate de
violenșa în familie în comunitate.
Prin înșelegerea factorilor care contribuie la dezvoltarea de violenșă în familie se speră
ca aceste comunităţi dezavantajate, bărbaţii, în acest caz, vor înșelege mai bine rolul
lor în cadrul familiei, vor reflecta asupra funcșiei şi pozișiei lor în cadrul familiei și vor
învășa cum să găsească modalităși de a evita, aborda și de a depăși violenșa în
familie Rolul culturii - valorile, tradișiile și structurile de zi cu zi - vor sprijini informașiile
furnizate.
Formatul Atelierelor
Există șase ateliere planificate.
Fiecare atelier are o durata de 1 - 2 ore (in functie de numărul celor care iau parte la
atelier şi a timpului alocat pentru discușii)
Acestea abordează următoarele subiecte:
• Workshop 1 - Definișii ale violenșei domestice
• Workshop 2 - Diversele forme de violenșă în familie
• Workshop 3 - Impactul violenșei domestice
• Workshop 4 - Rolul bărbașilor în cadrul familiei - valori și tradișii
• Workshop 5 - Violenșa în familie și sistemul juridic
• Workshop 6 - Servicii de suport
Echipamente necesar
Flipchart
Markere pentru flipchart
Pioneze
Informașii materiale
USB Stick
DVD-uri DVD player
Calculatoare / Laptop
Nume
Registru de prezenţă /Fişe de evaluare

Workshopul va ţine cont de o populaţie cu diferite grade de alfabetizare.
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Workshop 1
Introducere în violența în familie
Obiective de învățare:
Participanții vor:
• fi introdusi în scopul acestei serii de ateliere
• Învăţa o definiție a violenței domestice
Sarcinile facilitatorilor :
• Introducerea în scopul acestei serii de ateliere
• Introducerea la Workshop 1
• Prezentarea sa
• Permiteți participanților să se prezinte
• Exercițiu de spargerea gheţii
• Explicați formatul Workshop-ului , și a normelor de seminar
• Se lasă timp pentru orice întrebări
Conținut
Violența domestică (DV) este un model întreg de acțiuni care se utilizează de către o singură
persoană ca să domine și să controleze o altă persoană prin violență fizică și sexuală, precum și
amenințarea continuă cu violență.
Activitate:
Întrebați participanții ce le vine în minte când aud termenul de violență în familie.
Scrie temele de discuție pe flipchart
Cine angajează DV?
Orice persoană care folosește violența fizică și amenințarea cu violență ca să controleze sau să
limiteze acțiunile sale sau ale partenerului ei.
O victimă a violenței în familie este orice persoană care este într-o relație cu această persoană.
VD se întâmplă în fiecare cartier, în fiecare clasă socială, și în fiecare grup religios, rasial și etnic.
Se poate să afecteze prieteni, bunici, vecini și pe noi înșine.
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Majoritatea (90%) atacurilor raportate de violență în familie sunt comise de bărbați împotriva
femeilor. Unele femei îşi atacă partenerii lor de sex masculin, dar în multe dintre aceste cazuri,
ele acționează în auto-apărare.
Violența domestică, de asemenea, apare în relațiile gay și lesbiene.
Violența în familie poate să apară, de asemenea, peste generații.

De ce sunt oamenii violenţi cu partenerii lor?
Oamenii sunt violenți cu partenerii lor, deoarece la un moment dat in viata lor, au învățat că a fi
violent este modul de a-l face pe partenerul lor și copiii lor să acționeze așa cum doresc ei . Ei
cred că au dreptul de a fi violenţi la domiciliu.
Barbatii care au aceste obiceiuri sunt adesea sprijiniţi în violența lor de către normele sociale
care spun că bărbatul trebuie sa facă totul pentru a "fi responsabil," sau a "purta pantaloni."
Aceste obiceiuri pot fi, de asemenea, susținute de către membrii familiei, prieteni, sau alte
persoane care aleg să ignore violență când aud despre asta.
Violenţa Domestică NU este cauzată de :
o

Stress

o

Alcohol sau droguri

o

Probleme de comunicare

o

Ceva ce victima a făcut

o

Mânie

o

Gelozie

o

Nesiguranţă

Singurul lucru
care cauzează VD
sunt acţiunile şi
alegerile
persoanei
violente.

Activitate :
Întrebaţi participanţii un lucru pe care şi-l amintesc din atelier.
Scrieţi toate punctlele pe flipchart.
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Workshop 2
Formele de violenței domestice
Obiective de învățare:
Participanții vor:
• dobîndi o mai bună înțelegere a diferitelor forme de violență în familie
• fi introduşi în "Roata violenței"
Sarcinile facilitatorilor:
• Introducerea la Workshop 2
• Recapitulare workshop 1
• Explicați formatul Workshop, și a normelor de seminar
• Se lasă timp pentru orice întrebări
Activitate:
Cereți participanților să discute în grupuri mici (3/4 ), ceea ce cred ei că include violența
domestică.
În grupul mare puneţi toate punctele discutate pe flipchart.
Conținut:
Roata violenței
Violența domestică este descrisă ca un model de comportament în care un agresor foloseste
pentru a controla partenerul de viață într-o relație intimă cu el, prin urmare, accentul este pe
"putere" și "control". Un făptuitorul utilizează în mod sistematic amenințările, teama și
coerciția împotriva partenerului. Modelele de comportament sunt spiţele roților.Violența ca
model păstrează totul împreună. Ambii actori - victime și infractori- sunt protagoniștii.
Roata violenței - elemente de
violență fizică
Împingerea, lovirea, sufocarea, imobilizarea, legarea, arderea, provocarea de leziuni, aruncarea
cu obiecte către ea, neacordarea de alimente ...
violența sexuală
Violul, forțând-o să desfășoare activități sexuale împotriva voinței ei, atacând-o sexual, tratarea
ca pe un obiect sexual ...

violența economică
Interzicerea sau constrângerea de a lucra, făcând-o să cerşească pentru bani, pentru bani de
buzunar, luând banii ei , refuzându-i înțelegerea și accesul la venitul familiei, controlul
cheltuielilor de către agresor ...
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Folosirea copiilor
Impunerea sentimentelor de vinovăție asupra femeii în ceea ce privește copiii, folosind copiii ca
intermediari, profitând de drepturile de a-şi vizita copiii, deranjarea şi amenințarea victimei că
îi ia pe copii de la ea ...

Control / Izolare
Controlul faptelor ei, cu cine vorbește, în cazul în care ea se duce, pe cine întâlnește,
amenințând cu limitarea contactelor sociale ale ei, gelozia extremă ca o justificare de modele
comportamentale ...

violența psihologică
Criticarea ei, subminându-i încrederea în sine, declarând că ea este nebună, insultarea,
umilirea, contorsionăndu-i mintea , implantarea sentimentelor de vinovăţie ...

Revendicări de putere masculină
Tratarea ei ca un servitor, luarea deciziilor fără participarea ei, sau pentru ea, se comporta ca
un maestru la domiciliu, determinarea rolul bărbatului și a femeii ....

Intimidarea / comportament amenințător
O sperie cu priviri, gesturi sau acțiuni, distruge obiectele, maltratează animalele de companie,
distruge bunurile vicitmei, afișează arme ....

Amenintare / coerciție / obligarea
Amenințarea că o termină și de a-i face ceva pentru a o răni, amenințarea cu sinuciderea,
amenințarea că o va părăsi , că îi face raport la biroul de asistență socială, forțând-o să comită
acțiuni ilegale ...

Minimalizarea / refuzul / schimb de vinovăție
Minimalizarea sau negarea abuz, vina este a ei sau a altor persoane pentru utilizarea violenței
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Activitate :
Discuţie cu particiapnţii dacă agrează aceste forme de violenţă.
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Workshop 3
Impactul violenței domestice

Obiective de învățare:
Participanții vor:
• dobândi o mai bună înțelegere a impactului violenței în familie

Sarcinile facilitatorilor:

• Introducerea Workshop-ului 3
• Recapitularea workshop-ului 2
• Explicați formatul Workshop-ului , și a normelor de seminar
• Se lasă timp pentru orice întrebări

Activitate:
Cereți participanților să formeze grupuri mici (3/4 persoane),
Fiecărui grup îi este alocată una dintre următoarele teme :
• Impactul asupra copiilor
• Impactul asupra femeilor
• Impactul asupra agresorilor (autorilor)
• Impactul asupra familiei ca întreg
• Impactul asupra comunității mai largi

Cereți fiecărui grup să discute și să vină cu o listă a ceea ce ei cred că ar putea include impactul

În grup mare scrieţi toate punctele discutate pe flipchart.

Activitate :
Discutaţi in grupe mici, apoi în grupul mare.
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Workshop 4
Rolul bărbaților în cadrul familiei - valori și tradiții

Obiective de învățare:
Participanții vor:
• Discuta despre propriile atitudini față de violența în familie
• Dobândi o mai bună înțelegere a acestora cu privire ce rol joacă în cultura şi tradiţiile lor
bărbatul în familie
Sarcinile facilitatorului :
• Introducerea Workshopului 4
• Explicați formatul Workshopului, și a normelor de seminar
• Se lasă timp pentru orice întrebări
Conținut:
Cultura este modul în care oamenii - comunități de oameni – îşi creează și organizează viața
lor.
Culturile sunt mereu în schimbare, amestecare, și se influențează reciproc. Ele nu sunt entități
fixe. Fiecare cultura este un produs al unui proces istoric îndelungat și influențe continue.
Cultura nu este de fapt un lucru, ci ceea ce oamenii fac și experimentează .
Activitate:
Discuții în cadrul grupului mare unele aspecte ale culturii romilor .
Facilitatorul scrie punctele relevante pe flip chart.
Începeți cu aspectele pozitive de ex:
Rolul / importanța familiei
Familii tradiții
Respect / apartenenţă
Care sunt convingerile despre gen / putere / violenţă ?
Este acceptabil? Se schimbă ? Este loc pentru schimbare? Cum se va schimba?
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Conținut:
Dacă violența în familie este ținută în secret, tolerată și nepedepsită, copiii vor învăța chiar de la
început: victoria aparţine violenței! Acest fapt are consecințe grave asupra individului, dar, de
asemenea, şi asupra societății în ansamblu.
Experiențele de violență din copilărie crește probabilitatea pentru un copil ca să devină mai
târziu, un autor sau o victimă a violenței. Când copiii experimentează violența în cadrul familiei
lor, ajung să cunoască violența ca pe un element al unei relatii. Această experiență modelează
întreaga lor viață și ideea lor de parteneriat. Copiii din familii în care domnește violența în
familie, prin urmare, tind să rezolve argumentele lor mai des într-un mod agresiv, deoarece
aceștia nu au putut să învețe a face față conflictelor într-un mod constructiv, pașnic în cadrul
propriilor lor familii.
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Workshop 5
Violența domestică și sistemul juridic
Obiective de învățare:
Participanții vor:
• să înțeleagă mai bine consecințele juridice ale violenței în familie
• să aibă o oportunitate de a discuta căteva aspecte legisaltive

Sarcinile facilitatorului :

• Introducerea Workshop-ului 5
• Explicarea formatului Workshop-ului, si a
Regulilor seimnarului

Violenţa domestică
este mai mult decât
o problemă de
familie – este o
CRIMĂ !

• Acordă timp pentru orice întrebare !

Conţinut
Legislația curentă și cum acționează ea
Constituţia 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 violenţa în familie ca fiind orice acţiune fizică sau verbală făcută
în mod intenţionat de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii,
care provoacă o suferinţă fizică, psihică sexuală, sau care aduce orice prejudiciu material.
Legea prevede, de asemenea, obligaţia ministerelor şi a altor autorităţi centrale de specialitate
pentru a desemna personalul de specialitate, în scopul definirii cazurilor de violenţă în familie
(articolele 5 şi 6).
Legea prevede cooperarea între autorităţile locale şi ONG-uri, precum şi implicarea comunităţii
locale în sprijinirea întregii acţiuni de combatere şi prevenire a acestui fenomen (articolul 7).
Legea nr. 211/2004 reglementează unele dispoziţii de informare pentru victimele infracţiunii cu
privire la drepturile lor, precum şi de consiliere psihologică, asistenţă gratuită jurisdicţională şi
compensaţie financiară acordată de către stat victimelor infracţiunilor.
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 violenţă în familie.
Prezentul ordin inter-ministerial reglementează cooperarea în prevenirea şi monitorizarea
cazurilor de violenţă în familie între aceste trei ministere cu atribuţii în domeniu, respectiv:
12

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor. Articolul 2 din
Anexa 1 identifică instituţiile locale care vor semna protocoale de cooperare, în scopul de a
preveni şi monitoriza cazurile de violenţă în familie: sediul Jandarmeriei, departamentele de
sănătate publică, departamentele de solidaritate şi dialog social , familie şi protecţie socială,
prin departamentele sale de combatere a violenţei în familie precum şi a unităţilor de
prevenire a violenţei . Prin aceste protocoale de cooperare vor fi stabilite activităţile 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 faţa agresorului.

Activity:
Discuţii legate de conţinut în grupul mare
Experienţa personală
Credinţe, atitudini faţă de sistemul legal
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Workshop 6
Servicii de asistenţă

Obiective de învățare:
Participanților li se vor:
• furniza informații cu privire la serviciile de asistenţă în domeniul violenței în familie
• înmâna fişe de evaluare a experienței globale în urma participaării la seria de ateliere

Sarcinile facilitatorului :

• Introducerea Worshop-ului 6
• Explicați formatul Workshop, și a normelor de seminar
• Se lasă timp pentru orice întrebări
• evaluarea completă a seriei atelierelor

Conținut
Spirala violenței

Potrivit "Cercului de violență", "spirală a violenței" dezvoltarea de violență în cadrul unei familii
poate demonstra, precum și care sunt modele de comportament de către persoanele afectate
(victimă și făptuitor, cât), prin utilizarea unei grile de timp.

Sprijinirea membrilor de familie?
Sprijinirea prietenilor?
Abordarea agresorului ?
AUTO sprijinire ?

Activitate:
Cunosc pe cineva care s-ar putea încadra în această spirală?
Ce pot face? Ce Nu pot face ?
Ce se poate face? Ce Nu se poate face ?
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Sprilala Violenţei : L. E. Walker

Faza 1
Crearea tensiunii
- Câteva mici izbucniri de violenţă din
partea barbatului
- Femeia găseşte scuze pentru violenţă
- Femeia crede că ea poate controla
izbucnirea
-Tensiunile cresc

Ciclul poate începe
din nou, de mai
multe ori .

Faza a 3-a

Căință afectuoasă

- Omul regretă care a folosit violența
și promite să se schimbe
- Femeia crede în promisiunile sale
- Femeia devine complicele propriulu
abuz.

Faza a2-a
Abuzul acut

Punctul cel mai frecvent
de a căuta ajutor. În cazul
în care este solicitată
consultarea, atunci ea are
loc acum.

-focare necontrolate de tensiune
- abuz grav
-leziuni recunoscute ca fiind cauzate
de violență
- cauze greu de recunoscut pentru
violenţă
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Numere de telefon utile
Poliţia

112

DGASPC din fiecare judeţ
Adăpost
Centru de urgenţă
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INTERNATIONAL

Exchange House
National Travellers Service
Great Strand Street 61
Dublin 1, Ireland
www.exchangehouse.ie
info@www.exchangehouse.ie

IEIE – International Education
Information Exchange
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart, Germany
www.ieie.de, info@ieie.de

Verein Multikulturell
Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock
6020 Innsbruck, Austria
www.migration.cc
office@migration.cc

ANUP- International
Bd. Nicolae Titulescu, nr.
163, sector 1, Bucuresti , cod
011137, Romania
www.updalles.ro
ileanaboeru@yahoo.com

Prolepsis
Institute of Preventive Medicine
Environmental & Occupational Health
7 Fragoklisias Street, 151 25, Marousi
Athens Greece
www.prolepsis.gr , info@prolepsis.gr

