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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 își propune să realizeze proiectul –
evaluarea și susținerea familiilor, victime ale violenţei domestice.
Scopul "Proiectului Sunia Geel -violența domestică " este de a preveni și de a
reduce amploarea și impactul violenței în familie în cadrul comunităților
marginalizate, prin generarea de educație, conștientizarea comunității și oferirea de
sprijin pentru femei, copii și tineri. Acest lucru va promova atitudini pozitive, și
modificări de comportament în cadrul comunităților dezavantajate. Acesta va
extinde, de asemenea, cunoștințele cu privire la intervenții eficiente de violență 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- violența în
familie. Partenerii de Sunia Geel au identificat anumite grupuri țintă. Acestea includ;
călători irlandezi, romi și familiile lor , și migranții musulmani din Europa.
Obiectivele proiectului sunt:
1.Sporirea cunoștințelor și competențelor de bază ale furnizorilor de servicii în
abordarea nevoilor grupurilor marginalizate minoritare care se confruntă cu violența
domestică. Acest obiectiv recunoaște că violența 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
comunități a problematicii violenței în familie.

3.Sprijinirea victimelor violenței în familie din comunitățile dezavantajate și
marginalizate, prin utilizarea de interventii terapeutice. Proiectul are drept scop de a
permite femeilor, copiilor și tinerilor de a lua decizii în cunoștință de cauză.

4.Dezvoltarea unor cunoștințe și a unui set de perspective generalizabile pentru
utilizarea lor în abordarea violenței domestice în cadrul comunităților marginalizate.
Abordarea strategică dezvoltată va putea fi de ajutor şi în alte contexte culturale.
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Mesaje cheie pentru tineri
•

Ai dreptul de a fi în siguranță
Tu nu eşti singur
Este foarte important sa vorbesti cu cineva pe care vă puteți baza
Abuzul nu este vina ta
Nu depinde de tine să opreşti abuzul
Abuzul este întotdeauna responsabilitatea agresorului
Violența domestică nu este niciodată justificată, aceasta este o crimă.
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Ştiai....?
Ştiai că toți copiii au drepturi în România ?
România a semnat Carta Națiunilor Unite cu privire la drepturile copiilor. n 1992.

Convenția prevede drepturile tuturor copiilor și tinerilor, în scopul de a-i
proteja, de a promova bunăstarea lor și de a-i ajuta să-şi dezvolte potențialul
lor unic.
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Ce este Violența Domestică?

Fiecare mai zbiară câteodată ...

Fiecare devine nebun câteodată...

În fiecare familie oamenii se ceartă

Violența domestică este altceva .
Acest lucru este atunci când o persoană încearcă să controleze o alta
provocându-i dureri sau intimidând-o.
Violența domestică se poate întâmpla în orice familie - în orice casă din țară în orice țară din lume ...
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Cum te poți apăra?
Prin tine
insuţi
Prin Relaţii

Prieteni şi
comunitate
Societate
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Tipuri de violență
Violența în familie poate însemna o mulțime de lucruri diferite - nu e doar să
fii lovit. Există diferite tipuri de violență, care se poate întâmpla în casă.
Violența poate fi îndreptată asupra unuia dintre părinții tăi, asupra ta, sau a
surorilor tale și asupra fraților tăi, sau asupra altor persoane care locuiesc cu
tine.
Câteva exemple de violență:

violență fizică
Cineva sau iubitul îţi provoacă dureri prin lovire, pălmuirea, împingerea, muscătură,
lovituri sau arsuri provocate dumneavoastră sau unei alte persoane
Cineva aruncă sau rupe lucruri în casa ta
Cineva îţi răneşte animalului dvs de companie
Violența fizică include, de asemenea, amenințări că te răneşte pe tine sau un alt
membru al familiei, în oricare dintre aceste moduri.

violența verbală
Cineva te răneşte pe tine sau un alt membru al familiei zbierând la tine, sau
proferând lucruri rele și urâte la adresa ta tine sau a altora apropriaţi
Cineva proferează la adresa dumneavoastră sau a unui membru al familiei nume
nepoliticoase
Cineva strigă sau vă vorbeşte într-un mod înfricoșător sau amenințător.

neglijare
Cineva vă răneşte neoferindu-vă îngrijire adecvate, hrană, haine curate, siguranta,
atentie, afectiune si dragoste.
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Violența la domiciliu te poate face să te simţi
prost
Violența la domiciliu poate fi îndreptată spre un părinte, un frate sau o soră, asupra
ta, sau unui alt membru al familiei care te interesează. Poţi vedea sau auzi cum se
întâmplă un abuz sau ce ţi se poate întâmpla ţie.
Violența la domiciliu te poate face sa te simţi cu adevărat trist, neajutorat și confuz.
Adesea, copiii cred că au făcut ceva pentru a provoca violența în familia lor. Acest
lucru nu este adevărat, dar, uneori, s-ar putea:
•să te culpabilizezi singur pentru violenţa existentă
•să te simți speriat, trist, să-ţi fie rușine, să te simţi confuz, sau nefericit
• să te simți rău, să ai dureri de stomac sau dureri de cap
• să nu mai mănânci sau nu simţi că ţi-e foame
• să plângi mult
• să dormi prost, cu coșmaruri sau să uzi patul
•să găseşti greu școala
• să-ţi pierzi interesul în activitatea școlară sau chiar pentru prietenii tai
• să ai probleme de concentrare
• să ai sentimentul ca-ţi fug gândurile
• să te simți furios și să vrei să te răneşti pe tine insuţi, sau pe altcineva sau să vrei să
spargi ceva
• să ai probleme când vorbeşti,sau să te bâlbâi
• să-ţi faci griji cu privire la siguranța cuiva din familia ta, care a fost abuzat
• să consumi droguri sau alcool pentru a face față acestei situaţii
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Întrebări și răspunsuri
Î: De ce stă mama mea?

E greu pentru oricine să părăsească o relație, și deosebit de greu, atunci când
ai fost abuzat de partenerul tău. Este greu de înțeles acest lucru. Mama ta sar putea să-l iubească în continuare ; ea ar putea să spere că se va schimba,
ea nu are unde să meargă, sau nu are bani sa plece; sau ea ar putea să nu
dorească să te ducă pe tine sau pe ceilalți copii de lângă tatăl tău. Poate că
tatăl tău a amenințat-o că-i face rău, dacă pleacă. Sau poate că ea se simte
doar confuză, nu ştie ce să facă, sau se învinovățește pentru modul în care
tatăl tău o tratează.
Este important să ne amintim că victima nu este de vină pentru abuz.
Î: Ce pot face pentru a-mi ajuta părinţii ?

Este important să ne amintim că nu este responsabilitatea ta să-ți protejezi
părintele de la abuz. Nu te lăsa rănit prin încercarea de a-ți proteja mama nu te pune în pericol. Gândeşte-te la propria -ți siguranța - completează
Planul de Securitate.
Dacă eşti îngrijorat de rănirea mamei tale sau a vreunui membru al
familiei, puteți suna la 112 și cere poliția. Ei vor întreba ce se întâmplă și vor
afla adresa ta. Sau ați putea solicita un vecin, un prieten sau cineva care să
sune pentru tine. Apoi, poliția va veni acasă la tine pentru a opri rănirea
mamei tale.
Dacă poți, ar fi util să vorbeşti cu mama ta despre abuzul si cum te simți tu
despre asta. Ea s-ar putea să creadă că tu nu –ți dai seama despre ce se
întâmplă. Ea s-ar putea să nu vreau să vorbească despre asta pentru că nu ar
dori să -ți faci tu griji. Dar s-ar putea să o ajute pe mama ta să realizeze cum
te simți şi astfel să ai o şansă să vorbeşti cu ea despre asta.
Există servicii de violență în familie, pe care mama ta le poate contacta. Ele
pot s-o sprijine , să vorbească despre sentimentele ei, și să-i dea idei despre
ceea ce ea poate face. Ea poate obține, de asemenea, un ajutor legal - ar
putea aplica pentru un ordin judecătoresc care spune că tatăl tău trebuie să
se oprească să-i mai facă rău . Sunt chiar şi locuri unde mama ta cu tine și
cu frații și surorile voastre pot sta (acestea sunt numite "adăposturi ") în
cazul în care ea ar avea nevoie să fie undeva în siguranță şi unde tatăl tău
nu-i mai poat face rău (sau tu).
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Î: Ce este un adăpost ?
Acesta este o casă normală. Adresele celor mai multe adăposturi sunt ținute
secrete, deci tatăl tău nu va putea să afle unde ați plecat. Există lucrători
acolo care pot vorbi cu mama ta și chiar să o ajute să rămână în condiții de
siguranță, și, uneori, există şi copii, dacă ai nevoie de cineva cu care să
vorbeşti. S-ar putea să obții o cameră a ta, sau să stai cu mama ta şi frații
tăi într-o cameră. S-ar putea să fie, de asemenea, şi alte familii care locuiesc
acolo, şi care şi ei au nevoie de un loc sigur pentru a rămâne.
Î: Ar trebui oare să-l mai văd în continuare pe tata?
Adesea copiii se simt confuzi, după ce părinții lor s-au despărțit și-şi fac griji
că sunt "neloiali", față de unul sau ambii părinți. Ai dreptul să ai propriile
tale sentimente față de părinții tăi. E de înțeles că ești supărat și furios
despre modul în care el a tratat-o pe mama ta, și pentru ce te-a pus să treci.
E normal să-l iubești în continuare tatăl tău, chiar dacă nu eşti de acord cu
modul în care el a tratat-o pe mama ta. Poate poți vorbi cu mama ta despre
acest lucru și s-ar putea ca ea să înțeleagă că doreşti în continuare o relație
cu tatăl tău.
De asemenea, dacă poți, poate ai putea spune tatălui tău că te supăra atunci
când el o critică pe mama ta, și tu nu vrei ca el să vorbească cu tine așa.
Î: Ce pot să fac pentru a trăi în condiții de siguranță?
Este important să te ții departe de pericol. Poţi apela la poliție care ar trebui să vină
și să oprească violența, și / sau să poţi obține un loc sigur unde să trăieşti.

Î. Voi deveni şi eu un agresor ?
O mulțime de oameni tineri care cresc cu violenta la domiciliu se tem ca vor
deveni şi ei un agresor atunci când acestea sunt mai în vârstă. S-ar putea să fi
auzit despre mitul unui "ciclu de violență" - că victimele cresc pentru a deveni
agresori.
Dar nu există nici o dovadă pentru această idee - de fapt, cercetările arată că
cei mai mulți adulți agresori nu au experimentat un abuz atunci când au
fost copii, cei mai mulți copii care cresc in case cu violența în familie nu se
transformă în abuzatori sau victime () înșiși. De fapt, aceştia pot fi mult mai
puțin probabil sa fie abuzivi decât alți oameni - pentru că știu cât de mult rău
10

face abuzul și cât de mult dăunează el oamenilor.
Amintiți-vă cât de mult puteți să vă controlați şi cum puteți să vă comportați
corect. Chiar dacă sunteți furios sau necăjit , nu trebuie să acționați în ața fel
încât să-i răniți pe ceilalti.

Tu ...

Ai dreptul să fii în siguranță
Nu eşti responsabili pentru violență
Poți să vorbeşti prin ceea ce ai trecut
Nu ai de gând să sfârşeşti prin a deveni o victimă sau a fi violent –
Ai de ales
Ai dreptul să-ți exprimi ideile și sentimentele
Ai dreptul să fii respectat
Ai dreptul să primeşti informații cu privire la ceea ce ți se întâmplă
sau ce vezi în jur.
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Planul de Securitate al unei persoane tinere

mă sperii mă gândesc
Cand

_____________________________________________________________

Când mă sperii eu pot merge la
______________________________________________________________
Când mă simt terminat sau speriat pot vorbi cu

______________________________________________________________
Acestea sunt ieșirile de siguranță ale casei mele

______________________________________________________________

În caz de urgență pot sa
______________________________________________________________
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Numerele mele importante

Numarul de telefon

_________________________________

Politia :

__________________________________

Adresa :

__________________________________

Vecinul:

__________________________________

Un prieten :

__________________________________

Numarul unei rude :

__________________________________
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Numere de telefon utile

Politia

112

DGASPC din fiecare județ
Adapost
Centru de urgenta
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