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Materiale pentru cursanţi

Anexa 1. Chestionar de evaluare a cursului (comentarii și sugestii)

Despre dumneavoastră

1.  Sunteți:  Bărbat   Femeie

2.  În ce țară lucrați în prezent?_______________________________

3. În ce tip de organizație lucrați?

 de stat  în sectorul privat în sectorul ONG

4.  În ce domeniu aveți experiență profesională?

 Medical    Sistemul forțelor de ordine / aplicarea legii                            

 Servicii juridice   Asistență socială / Sprijin psiho-social

 Alt domeniu (vă rugăm specificați) _______________________________________

5.  În ce domeniu s-ar încadra activitatea dumneavoastră profesională de bază?  

 Activitate clinică   Management                           

 Cercetare    Educație / Formare

 Politici de sănătate   Altul (vă rugăm specificați)__________________

Programul de formare

Vă rugăm să apreciați pe o scară de la 1 la 4 (1=dezacord total, 2=nu sunt de acord, 3=de acord 
și 4=total de acord), în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații:

1 2 3 4
6. Programul de formare a fost interesant

7. Programul de formare a fost predat corespunzător

8. Exercițiile și discuțiile interactive din cadrul programului au fost 
adecvate și stimulatoare

9. S-au distribuit materiale de curs utile

10. Programul de formare mi-a îmbunătățit cunoștințele și abilitățile 
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11. Cât de utile credeți că vă vor fi în practică acele cunoștințe și abilități deprinse la curs? 

Deloc utile Nu foarte utile Oarecum utile Foarte utile

12. Considerați că există aspecte ale programului de formare care ar fi trebuit să fie altfel 
abordate sau care ar putea fi îmbunătățite?

13. Există aspecte ale programului de formare care n-au fost abordate?

14. Doriți să faceți și alte comentarii asupra programului de formare (de ex. asupra modului 
de predare sau conținutului cursului)?

Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. 
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Anexa 2: Prevalența cazurilor de violență sexuală 

Prevalența cazurilor de violență sexuală

1. Ce este procentul de femei din Europa care au fost victime ale violenței sexuale din partea 
partenerului lor? 

a) Sub 10%
b) 10-40%
c) Peste 40%

2. Câți dintre autorii agresiunilor sexuale grave din Europa sunt de regulă persoane cunoscute 
victimelor? 

a) Sub 25%
b) 25-50%
c) 51-75%
d) Peste 75%

3. Femeile din care grupă de vârstă sunt de obicei mai expuse riscului de a fi victimele unui viol 
în Europa? 

a) 15-24 ani
b) 25-30 ani
c) 30-40 ani
d) 40 și peste

4.  Care este proporţia victimelor adulte ale agresiunilor sexuale care raportează incidentul 
poliţiei?

a) Sub 15%
b) 15-30%
c) Peste 30%

5. Care este proporţia femeilor traficate în Europa Occidentală în fiecare an în scopul exploatării 
sexuale?

a) Sub 25%
b) 25-50%
c) 51-75%
d) Peste 75%

6.  Câte dintre femeile care solicită azil în Marea Britanie au fost agresate sexual?
a) Sub 25%
b) 25-50%
c) 51-75%
d) Peste 75%
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Anexa 3: Răspunsuri la întrebările privind Prevalența cazurilor de violență 
sexuală

Răspunsuri la întrebările privind Prevalența cazurilor de violență sexuală

Important: date corecte despre violenţa sexuală sunt rare și nu sunt ușor de comparat între ţările membre 
UE.  Totuși, sursele citate mai jos furnizează o imagine aproximativă a acestei probleme la nivelul Uniunii 
Europene. 

1 (b) De exemplu, prevalenţa violenţei sexuale din partea partenerului și/sau a altei persoane în 
Republica Cehă a fost estimată la 35%, la 28% în Danemarca, la 13% în Germania și la 17% în 
Polonia27.  În Franţa datele arată că violenţa sexuală asupra femeilor este raportată de 11% 
dintre acestea28.  Studiile arată că aproape 24% dintre femeile din Italia au fost victimele 
agresiunilor sexuale29 în timp ce statisticile din Suedia indică un procent de 34%30.  Un studiu 
din Irlanda a constatat că peste 40% dintre femei au fost abuzate sexual în timul vieţii31.  În 
Anglia și Ţara Galilor s-a estimat că aproape 20% dintre femei au fost agresate sexual după 
vârsta de 16 ani32.  

2 (c) Majoritatea violurilor sunt comise de persoane din anturajul victimei. Un studi al violurilor 
raportate în 11 ţări europene a arătat că două treimi dintre victime cunoșteau agresorul33.  În 
Anglia și Ţara Galilor mai mult de jumătate dintre victime au fost agresate de către actualul sau 
fostul partener.  14% dintre femei au fost agresate de străini34. 

3 (a) În Anglia și Ţara Galilor tinerele prezintă un risc crescut de a fi agresate sexual având anul trecut  
o prevalenţă de 7,9% la fetele între 16 și 19 ani35.  Un studiu din regiunea baltică a identificat 
un procent ridicat al fetelor abuzate sexual până la vârsta de 18 ani: 42,5% în Estonia și 56,2% 
în Suedia dintre fete au spus că au fost atinse într-un mod indecent.  Același studiu arată că 
10% dintre fetele până în 18 ani din toate ţările au raportat un act sexual abuziv36.

4 (a) este cunoscut faptul că violenţa sexuală este subraportată poliţiei.  Estimările arată că în 
Europa sunt raportate între 1 și 12% dintre cazuri37.  Cea mai scăzuta rată de raportare este 

27 UN Women, Violence against Women Prevalence Data: Surveys by Country, compiled by UN Women as of March 2011: www.endvawnow.
org/uploads/browser/files/vaw_prevalence_matrix_15april_2011.pdf
28  Crepaldi c et al., Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies, Synthesis Report, for the 
European Commission, 2010, p. 75,: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en&pubId=600&type=2&furtherPubs=yes
29 Italian National Statistics Institute (ISTAT), Survey on Violence against Women, 2006
30 Lundgren E et al., Captured Queen, Men’s violence against women in ‘equal’ Sweden- a prevalence study, University of Uppsala, 2001: 
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Captured%20Queen%20.pdf
31 McGee H et al, The SAVI Report, Sexual Abuse and Violence in Ireland, The Liffey Press and Dublin Rape Crisis Centre, 2002: http://www.
drcc.ie/about/savi.pdf 
32 Office for National Statistics. Crime in England and Wales, quarterly first release to March 2012. London: Office for National Statistics, 
2012
33 Kelly L, Lowett J, Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven countries, Child and Woman 
Abuse Studies Unit, 2009: www.cwasu.org/publication_display.asp?pageid=PAPERS&type=1&pagekey=44
34 Smith K, Coleman K, Eder S, et al. Homicides, firearm offences and intimate violence 2009/10: Supplementary volume 2 to Crime in 
England and Wales 2009/10. London: Home Office, 2011.
35 Office for National Statistics. Crime in England and Wales, quarterly first release to March 2012. London: Office for National Statistics, 
2012
36 Mossige S et al. (eds.), The Baltic Sea Regional Study on Adolescents’ Sexuality, NOVA, 2007: http://www.nova.no/asset/2812/1/2812_1.
pdf
37 Crepaldi c et al., Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies, Synthesis Report, for the 
European Commission, 2010, p. 75,: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en&pubId=600&type=2&furtherPubs=yes
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întâlnită în Europa Sudică și Centrală în timp ce Suedia înregistrează cea mai ridicată rată de 
raportare.  În Anglia și Ţara Galilor se estimează că 10% dintre victimele adulte ale unui abuz 
sexual raportează indidentul poliţiei.

5 (d) Victimele traficului de fiinţe umane pentru exploatare sexuală sunt predominant femei (96%) 
în timp ce majoritatea persoanelor traficate pentru exploatare prin muncă sunt bărbaţi (77%38.  
Traficul de fiinţe umane este un fenomen ce se bazează pe diferenţa de gen.

6 (b) Conform unui studiu realizat de agenția britanică Women for Refugee Women, 48% din 
eșantionul de femei solicitante de azil în Marea Britanie care au făcut obiectul studiului au fost 
victime ale unui viol39. Violul, prostituția forțată și alte forme ale violenței sexuale sunt unele 
dintre cele mai mari pericole la care sunt supuse femeile și fetele aflate în situații de conflict40.

38 Eurostat Trafficking in human beings 2013: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_
stats_report_en.pdf
39  Dorling, K. Girma, M. And Walter, N (2012) Refused: the experiences of women denied asylum in the UK Women For Refugee Women
40 United Nations, Human Rights. Rape: Weapon of War http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/rapeweaponwar.aspx
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Anexa 4: De ce le este greu femeilor să declare că au fost victime ale unei 
agresiuni sexuale

Factorii care încurajează sau descurajează femeia să denunțe actul de violență 
sexuală

Factorii care descurajează / împiedică 
denunțul 

Factorii care încurajează / susțin 
denunțul

•	 neadecvarea sistemelor de servicii 
suport destinate victimei 

•	 lipsa încrederii în organele de poliție/ 
instanțele penale

•	 rușinea 

•	 teama de răzbunare din partea 
agresorului sau a prietenilor și familiei 
acestuia

•	 teama sau riscul de a fi învinovățită

•	 teama sau riscul de a nu fi crezută

•	 teama sau riscul de a fi tratată rău și/
sau marginalizată social  

•	 nerecunoașterea actului de viol drept 
ceea ce este

•	 nerealizarea faptului că agresiunea este 
o infracțiune

•	 starea de ebrietate a victimei în 
momentul agresiunii

•	 dorința de a nu-l vedea pedepsit pe 
agresor (dacă de exemplu acesta este 
un membru al familiei)

•	 faptul că victima se află prinsă într-o 
situație de constrângere (de ex. este 
traficată, forțată să se prostitueze) 

•	 dorința de siguranță personală 

•	 accesul la mecanismele de justiție 

•	 încurajarea din partea prietenilor/ 
familiei

•	 dorința de a împiedica agresorul 
să mai repete agresiunea 
(asupra sa sau a altei femei)  

•	 existența unor servicii adecvate care 
ajută la prevenirea unei eventuale 
boli cu transmitere sexuală sau sarcini     

•	 existența unor mecanisme sau 
medii care oferă victimei siguranța și 
confidențialitatea de care are nevoie 
pentru a denunța actul de agresiune     
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Anexa 5: Impactul actelor de violență sexuală

Consecințele agresiunii sexuale asupra sănătății victimei

Semnele fizice ale unei agresiuni sexuale

Studiile arată că mai puţin de jumătate dintre victimele agresiunilor sexuale prezintă leziuni și doar 
22.8% dintre victime au leziuni ano-genitale.  Leziunile genitale apar de trei ori mai frecvent la femei 
în urma unei agresiuni sexuale decât în urma unui act sexual consimţit 41,42.  

Pentru fetele care sunt după pubertate și care nu au avut un act sexual anterior, penetrarea vaginală 
poate avea loc fără ruptura himenului.  O laceraţie a himenului se poate vindeca în 2 săptămâni, fără 
cicatrice, lăsând doar o secționarea completă în adâncime sau o crestătură adâncă (unele himenuri 
rămân intacte), făcând imposibilă datarea leziunii mai târziu de 2 săptămâni43, 44. 

Violul anal poate provoca fisuri sau laceraţii profunde în zona perianală dar acestea pot apare și fără 
leziuni persistente2, 45.

Pot fi prezente semne fizice care indică un abuz sexual46, 47.  Este util să includem consecinţele fizice 
ale abuzului sexual în trei categorii: acute, pe termen mediu și pe termen lung.  

Leziunile acute

Descrierea medico-legală corectă a leziunilor poate indica caluzele posibile și prin urmare poate 
fi legată de descrierea agresiunii și utilizată în procesul legal ulterior.  Este important de evaluat 
localizarea și severitatea leziunilor.  Loviturile de pumn, picior, strangularea și strângerea puternică 
pot fiecare să cauzeze tipuri distincte de leziune.  

Constatările fizice după un abuz sexual pot include:

•	 vânătăi: peteșii (format din hemoragii punctiforme), urme de degete pe brațe și coapse 
interioare; o vânătaie galbenă este de cel puțin 18 ore, dar, din păcate, nu este posibilă în 
prezent o vânătaie prin culoarea sa

•	 julituri și zgârieturi (de formă liniară)
•	 laceraţii (pierderi de piele cauzate de traumatism contondent), incizii (rană cauzată de 

muchii ascuțite sau lamă)
•	 mușcături, arsuri, fracturi
•	 sângerare vaginală (din cauza leziunilor sau menstruaţiei), anală sau o rană recentă

41 McLean I, Roberts S, White C, Paul S „Female genital injuries resulting from consensual and non-consensual vaginal injuries” 2011 
Forensic Science International 204 (2011) 
42 Slaughter L, Brown RV, Crowley S & Peck R „Patterns of genital injury in female sexual assault victims” 1997 Am J Obstet Gynecol March 
43 Opinion on the significance of the genital and anal findings is referenced in ‘The Physical Signs of Child Sexual Abuse’ March 2008, Royal 
College of Paediatrics and Child Health 
44 ‘Best evidence and clinical practice in obstetrics and gynaecology: clinical aspects of sexual violence.’ 2013 Publisher: Elsevier
45 McLean I, Balding V,White C „Forensic Medical Aspects of Male-on-Male Rape and Sexual Assault in Greater Manchester” 2004 Med Sci 
Law Vol 44, No 2 
46 The West Virginia Foundation for Rape Information and Services; West Virginia S.A.F.E. Training and Collaboration Toolkit—Serving 
Sexual Violence Victims with Disabilities, The effect of spousal violence on women’s health: findings from the Stree Arogya Shodh in 
Goa, India. Chowdhary N, Patel V. J Postgrad Med. 2008 Oct-Dec; 54(4):306-12. Physical and sexual violence during pregnancy and after 
delivery: a prospective multistate study of women with or at risk for HIV infection. 
47 Koenig LJ, Whitaker DJ, Royce RA, Wilson TE, Ethier K, Fernandez MI. Am J Public Health. 2006 Jun;96(6):1052-9. Epub 2006 May 2.
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Dacă sunt necesare tratamente medicale sau chirurgicale (transfuzie, sutura unei laceraţii vaginale 
sau anale) s-ar impune colectarea de probe medico-legale.  

Leziunile pe termen mediu

•	 sarcină nedorită – luaţi în considerare un avort la cerere
•	 îngrijirea unei sarcini
•	 prezența BTS, inclusiv HIV/SIDA, hepatitei B, infecţiei cu chlamidia, gonococ, trichomonas 

vaginalis sau sifilis

Leziunile pe termen mediu

•	 probleme obstetricale - avorturi spontane repetate, ruptură prematură de membrane
•	 probleme de sănătate sexuală, inclusiv dispaurenie (act sexual dureros), vaginism (spamsul 

musculaturii vaginale), modificarea libidoului, excitării sau orgasmului, aversiune pentru 
relaţiile sexuale

•	 HIV
•	 boală inflamatori pelvină
•	 durere cronică pelvină
•	 infertilitate
•	 sindrom de colon iritabil, astm, atac de cord
•	 tulburări de alimentaţie
•	 auto-agresiune

Simptome la nivel psihic

Reacțiile traumatice severe sunt stări de șoc care pot dura de la câteva ore până la câteva zile. 
Acestea pot apărea cu întârziere de o zi până la trei zile și pot dura de la câteva zile până la patru 
sau chiar șase săptămâni. Reacțiile traumatice severe sunt reacții normale la o situație traumatică. 
Simptomele/ comportamentele de mai jos pot apărea simultan. 

Simptome la nivel emoțional/cognitiv:

•	 neliniște, panică, confuzie
•	 amorțeală
•	 șoc
•	 tulburări de memorie
•	 probleme de concentrare 
•	 percepție distorsionată a timpului
•	 depresie, degradarea imaginii de sine
•	 vină, rușine
•	 disociere
•	 depersonalizare, dezorientare, episoade de halucinare, senzația de separare/ înstrăinare de 

propriul corp
•	 amnezie
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Simptome pe termen lung / TSPT (Tulburarea de stres post-traumatic) 

Persoana care suferă de TSPT retrăiește frecvent evenimentul traumatic prin intermediul coșmarurilor 
și a amintirilor involuntare, se simte izolată, manifestă iritabilitate și sentimente de vinovăție.  

Poate suferi și de tulburări ale somnului, cum ar fi insomnia, și poate avea dificultăți de concentrare. 
Simptomele sunt adesea suficient de severe și de persistente pentru a afecta viața de zi cu zi a acelei 
persoane.  

Simptomele de TSPT debutează de obicei în prima lună de la trauma suferită. Totuși, în mai puțin de 
15% din cazuri, simptomele pot întârzia să apară luni sau chiar ani de zile.

Unele persoane cu TSPT au lungi perioade de timp în care simptomele lor se manifestă la o intensitate 
scăzută. Aceasta este cunoscută ca remisiunea simptomelor. Astfel de perioade sunt adesea urmate 
de o intensificare a simptomelor. Alte persoane cu TSPT suferă de simptome severe în mod constant.  

Cel mai tipic simptom de TSPT este cel de retrăire a evenimentului traumatic 

Persoana cu TSPT retrăiește experiența traumatică în mod involuntar și intens sub forma amintirilor 
involuntare, a coșmarurilor sau a imaginilor și senzațiilor obsesive și tulburătoare. Faptul că trece iar 
prin experiența traumatizantă îi provoacă stări de stres intens și tulburări emoționale acute.

Evitarea

Un alt simptom cheie al TSPT este evitarea amintirilor legate de traumă.  

Persoane, situații sau conjuncturi asemănătoare traumei sau asociate cu trauma pot readuce în prim 
plan evenimentul traumatic suferit.  

Multe persoane cu TSPT încearcă să îndepărteze din minte orice amintiri legate de traumă. Nu le 
place să se gândească la eveniment sau să vorbească în detaliu despre acesta.

Unele persoane își pun în mod obsesiv tot felul de întrebări care le împiedică să depășească 
experiența traumatică. De exemplu, se întreabă de ce li s-a întâmplat lor acel eveniment și dacă ar fi 
putut face ceva să îl împiedice să se întâmple. 

Hipervigilența (starea de nervozitate)

Persoanele cu TSPT pot avea stări de anxietate crescută, nereușind să se relaxeze. Sunt permanent 
alerți la orice li se pare că prezintă vreo amenințare, se simt mereu pe fugă și sar la orice zgomot. 
Aceasta se numește stare de hipervigilență. 

Iritabilitatea, crizele de furie, tulburările de somn și dificultățile de concentrare sunt de asemenea 
simptome frecvente în astfel de cazuri. 

Amorțirea emoțională

Unele persoane cu TSPT își gestionează suferința încercând să blocheze orice emoții. Aceasta se 
numește amorțire emoțională. Pot trăi sentimente de detașare sau izolare față de ceilalți sau de 
vinovăție. 

O persoană cu TSPT poate părea adesea adâncită în gânduri și retrasă. De asemenea, își poate pierde 
interesul pentru activitățile care înainte îi făceau plăcere.  
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Alte posibile semne și simptome ale TSPT:

•	 depresia, anxietatea și fobiile
•	 abuzul de substanțe sau alcool
•	 transpirația, tremuratul, durerile de cap, amețeala, durerile de piept și tulburările gastro-

intestinale   
•	 TSPT uneori duce la deteriorarea relațiilor personale și poate crea probleme la locul de 

muncă.

Asigurarea îngrijirii și suportului

Pentru a putea să depășească experiența traumatică prin care au trecut și să facă față consecințelor 
provocate de traumă asupra sănătății lor fizice și mentale, victimele agresiunii sexuale au nevoie 
de servicii medicale cuprinzătoare și sensibile la dimensiunea de gen. Printre astfel de servicii se 
numără testul de sarcină, prevenirea unei sarcini (de ex. contracepția de urgență), avortul (acolo 
unde e legal), examenul dermato-venerologic și/sau profilaxia pentru ITS, tratarea leziunilor și 
consilierea psiho-socială.  

Este important ca personalul medico-sanitar să colaboreze cu cei din alte sectoare. Pe lângă faptul 
că asigură asistență medicală de urgență, sectorul sanitar poate funcționa și ca un punct de referire 
a victimei către alte servicii de care aceasta poate avea nevoie mai târziu, cum ar fi cele de asistență 
socială și juridică. Mai mult, cadrele medico-sanitare se află în măsură să colecteze și să înregistreze 
probele care permit determinarea împrejurărilor în care a avut loc agresiunea sexuală, identificarea 
agresorului și a consecințelor medicale pe care agresiunea le-a avut asupra victimei. Astfel de dovezi 
sunt adeseori esențiale în demersurile de urmărire în justiție a cazurilor de violență sexuală, acolo 
unde femeia alege să depună plângere48. Informațiile cu privire la Centrele de urgență pentru 
victimele violului (Rape Crisis Centres), Centrele de referire a cazurilor de agresiune sexuală (SARC) 
și alte organizații similare, acolo unde ele există, trebuie să fie disponibile în instituțiile de sănătate, 
mai ales în toaletele pentru femei, căci acestea pot fi singurul loc unde femeile au acces la informație 
fără ca altcineva (poate chiar agresorul) să fie prezent.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați informațiile OMS privind asistența medico-
legală acordată victimelor violenței sexuale. 

48 WHO (2003) Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence
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Impactul general al actelor de violență sexuală asupra familiei, prietenilor, 
comunităţii şi societăţii

Alte categorii afectate de actele de violență sexuală  

Familie și prieteni

Violența sexuală și violul au un efect devastator și asupra familiilor victimelor. Reacțiile membrilor 
familiei contează enorm pentru victima care are nevoie de tot sprijinul posibil.  E posibil ca familiile 
să vrea să ajute victima sau, dacă actul de violență sexuală a fost comis de către un membru al 
familiei, s-ar putea să nu dorească să abordeze acest subiect, făcând victima să se simtă ca și cum ar 
fi adus rușine familiei, tulburându-i liniștea.     

E posibil ca familia și prietenii să nu știe cum să se comporte într-o astfel de situație și să prefere 
să evite victima. Poate că victima li se pare greu de abordat dacă aceasta manifestă simptome 
ale traumei. Pot crede că ‘o sa-i treacă’, având așteptări nerealiste în ce privește perioada de timp 
necesară victimei să depășească situația de criză. S-ar putea să întrebe victima de ce nu a ripostat 
sau de ce nu s-a plâns poliției. Este posibil ca ei înșiși să aibă nevoie de ajutor pentru a-și gestiona 
propriile sentimente și reacții. Mai multe sfaturi de la fundația Rape Crisis despre cum să oferi ajutor 
puteți găsi aici: http://www.rapecrisis.org.uk/givingsupport2.php 

Câteva trucuri ar putea fi:

•	 Oferiţi persoanelor un spaţiu sigur unde pot să vorbească și să asculte
•	 Nu îi presaţi, acordaţi-le timp
•	 Nu îi judecaţi pe ei sau alegerile lor (cum ar fi de ce au rămas lângă agresor când este o 

situaţie în familie)
•	 Însoţiţi-i la programările medicale/juridice

Comunitate

Violul și agresiunea sexuală într-un spațiu public creează un mediu de teamă ce pune stăpânire pe 
femeile din zona respectivă. Violența sexuală nu se limitează la anumite grupuri socio-economice 
sau comunități. În cele din urmă, riști să fii victima unei agresiuni sexuale doar pentru că ești femeie49.

Societate

Nu este ușor să spui care este prețul plătit în urma unui act de violență sexuală, mai ales că acesta 
afectează fiecare femeie în mod diferit.Totuși, dacă luăm în calcul gama de servicii necesare într-o 
astfel de situație, destinate atât victimelor cât și agresorilor, constatăm că întreaga societate are 
de suferit. În Finlanda, conform unui studiu asupra violenței fizice și sexuale sau a altor amenințări 
la adresa femeilor, prețul economic plătit de societate s-a ridicat la 48 de milioane de euro (s-au 
înregistrat cheltuieli anuale directe în valoare de 6.7 milioane de euro în sectorul sanitar, de 14.8 
milioane de euro în sectorul social și de 26.6 milioane de euro în sectorul forțelor de poliție și justiției 
penale). Ministerul Sănătății din Anglia a raportat că fiecare viol comis de un adult atrage după sine 
costuri estimate la cifra de 76 000 lire sterline (aproape 91 000 de euro), în termeni de suferință 
emoțională și fizică a victimei, pierderi economice datorate convalescenței, cheltuieli pentru 
intervenții de urgență suportate de serviciile medicale și cheltuieli suportate în cadrul sistemului 

49 UK Government (2011) Call to End Violence Against Women and Girls: Action Plan
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de justiție penală. Costul suportat de societate în urma infracțiunilor sexuale în 2003-04 s-a ridicat la 
cifra estimată de 8.5 miliarde de lire sterline (aproape 9.5 miliarde de euro)50. 

50 COSAI (2012) “Models of intervention for women who have been sexually assaulted in Europe: A review of the literature” Available at: 
www.cosai.eu
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Anexa 6: Studiu de caz despre impactul violenţei sexuale

Studiu de caz: Povestea Suzanei

Starea ei de spirit a fost foarte proastă deoarece ea s-a despărțit de prietenul acum 3 luni.  În 
adolescenţă, Suzana a locuit în diferite centre de plasament din cauza violențelor din familia ei și 
ea „a învățat” să facă față anxietăţii tăindu-se pe brațe.  Auto-vătămarea a reînceput și ea nu face 
față muncii ei de la liceu.

Sarah a fost convinsă să iasă cu colegii de serviciu, care a vrut să o înveselească, și au vizitat diverse 
baruri și cluburi.  Sarah era în stare de ebrietate iar atunci când s-au întâlnit cu trei tineri care au 
cumpărat băutură și au sugerat să meargă toţi la o petrecere, Sarah și alte trei fete au acceptat să 
meargă la un apartament din apropiere.  Următor lucru pe care și-l amintește Suzana este că s-a 
trezit într-un pat gol, cu dureri în zona genitală și anală și a observat pete de sânge pe cearceaf.  
Nu era nimeni altcineva în apartament, astfel că și-a găsit hainele pe podea, s-a îmbrăcat și a cerut 
un șofer de taxi să ducă la cea mai apropiată secție de poliție.

Întrebări pentru sesiunea de discuții:

•	 Care sunt îngrijorările imediate ale Suzanei?
•	 Ce tipuri de leziuni este posibil să prezinte?
•	 Care sunt problemele care trebuie adresate pe termen scurt și mediu?
•	 Care ar putea fi consecinţele pe termen lung asupra Suzanei?
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Anexa 7: Studiu de caz – povestea Mariei 

Studiu de caz: Povestea Mariei

Într-o după-amiază, când Maria era acasă și se pregătea să plece să ia copiii de la școală, soțul 
ei Gheorghe s-a întors pe neașteptate. A intrat în bucătărie, a zâmbit și i-a spus soției că vrea să 
facă sex cu ea. Maria l-a refuzat pentru că trebuia să plece, dar Gheorghe a aruncat-o la podea și 
a violat-o.

După aceasta, Maria s-a simțit traumatizată și trădată și s-a întrebat dacă nu cumva trebuia să-și dea 
seama că așa ceva avea să se întâmple. La începutul relației lor, când s-au întâlnit la universitate, 
Gheorghe i-a parut așa de fermecător. După câteva luni, Maria s-a îndrăgostit de el. Doar o dată, 
înainte de logodnă, a amenințat-o cu o palmă. Când ea a început să plângă, el s-a înmuiat și și-a 
cerut scuze, a zis că o iubește și că nu vrea să o piardă.

La scurt timp după aceea s-au căsătorit, în ciuda faptului că mama Mariei observase că fata ei 
dezghețată devenise tăcută și retrasă. După ce Maria și Gheorghe s-au căsătorit, încet, încet, toți 
prietenii Mariei au dispărut din viața ei.  

Întrebări pentru sesiunea de discuții:

•	 Ce instituții ar putea să îi ofere Mariei ajutorul de care are nevoie?
•	 Dacă ar fi să caute ajutor, care ar fi calea pe care ar urma-o Maria în zona/țara dvs.?
•	 Puteți identifica câteva lipsuri sau obstacole de care Maria s-ar lovi în încercarea ei de a 

căuta un sprijin?
•	 Unde se pot aduce îmbunătățiri pentru ca Maria să beneficieze de ajutorul de care are 

nevoie?

Studiu de caz adaptat după raportul realizat de New Philanthropy Capital A Hard Knock on Life



88 Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Daphne III (Just/2010/DAP3/AG/1395)

Anexa 8: Scenarii de caz

Scenariul unu
Cadru medical în vizită la domiciliu: Geanina are 25 de ani și un bebeluș de șase săptămâni. 
Aceasta este o vizită de rutină. Partenerul ei de viață este acasă când veniți în vizită.

Scenariul unu: 
Geanina:  Locuiești  împreună cu partenerul de 2 ani de zile. Când v-ați cunoscut prima oară, era 
o persoană atentă și iubitoare, dar în ultimele 18 luni a devenit foarte autoritar și te lovește atunci 
când nu faci cum vrea el. De asemenea, te obligă să faci sex atunci când nu vrei. Nu îi place ca 
tu să pleci pe-afară singură cu copilul, nici măcar ca să îți vezi mama. Te însoțește când mergi la 
magazine și la clinica de pediatrie. Acum două nopți te-a forțat să întreții raporturi sexuale cu el 
deși tu nu vroiai și deși îi spusesei că nu te simți încă pregătită după nașterea copilului.

Scenariul doi
Personal laborator sănătate mintală: Amalia a fost trimisă la tine de către medicul ei de familie. 
A fost diagnosticată cu depresie și se auto-mutilează, tăindu-se pe brațe.

Scenariul doi: 
Amalia: Acum șase luni ai ieșit în oraș cu un coleg de serviciu după orele de program. După aceea, 
l-ai invitat la tine la o cafea, dar odată ajuns în apartamentul tău, a încercat să facă sex cu tine. 
Când l-ai rugat să se oprească, el a zis “Știu că ți-o dorești, altminteri de ce m-ai adus la tine acasă?” 
Lucrurile au luat o turnură violentă și te-a lovit peste față, te-a împins pe canapea și te-a violat. 
De atunci, nu ai mai putut sa revii la serviciu. Ai mers la medicul tău de familie pentru a-ți lua un 
concediu medical, dar acesta e o persoană ocupată și nu te simți în largul tău să îi povestești ce ți 
s-a întâmplat; nu poți decât să-i spui că te simți foarte abătută. Ți-a prescris niște anti-depresive 
și pentru că ești deja în concediu medical de ceva vreme, ți-a făcut bilet de trimitere la un consult 
de sănătate mintală.

Scenariul trei
Serviciul de repartizare a locuințelor sociale: Ioana este mamă singură cu doi copii mici. A venit 
la tine să întrebe despre posibilitatea de a-și găsi o locuință într-o altă zonă. 

Scenariul trei:
Ioana: Te-ai despărțit de soț care fusese violent cu tine în timpul căsniciei. El și-a găsit o altă iubită 
și timp de câteva luni nu a mai luat legătura cu tine ca să-și vadă copiii.  Acum două săptămâni, 
a trecut pe-acasă într-o seară, zicând că s-a despărțit de prietena lui și că vroia să-și vadă copiii. 
Copiii erau la culcare și i-ai cerut să vină a doua zi dupa-amiază când se întorc de la școală.  Atunci 
a devenit foarte agresiv și a zis că erau copiii lui și poate face ce vrea el. Ți-a spus că ești încă soția 
lui și că încă putea să facă sex cu tine când vrea el. Apoi te-a violat pe podeaua sufrageriei. Unul 
dintre copii a început să plângă și te temi să nu fi auzit ce s-a întâmplat. Ți-e frică de soț și te temi 
că se va folosi de copii pentru a intra în casă și a te viola din nou. 
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Anexa 9: Acutizarea crizei și sprijinul comprehensiv 

ACCEPTAȚI 
COMPORTAMENTUL DE 

VICTIMĂ

 ÎI VIOLAȚI DREPTUL LA 
CONFIDENȚIALITATE 

TRIVIALIZAȚI ȘI 
SUBESTIMAȚI ABUZUL 

Omiteți să o întrebați despre 
leziunile suspecte și despre 
semnele emoționale și/sau 
comportamentale ale unui 
act de violență sexuală. Nu 
reacționați la faptul că ea 

vă împărtășește experiența 
actului de agresiune sexuală 

la care a fost supusă. Luați 
intimidarea ca fiind un lucru 
normal într-o relație. Sunteți 

de părere că abuzul este o 
chestiune intimă în care n-ar 

trebui să intervenim. 

Realizați interviul în prezența 
familiei, a colegilor. Le povestiți 

colegilor (jurnaliști, prieteni, 
vecini, rude, etc.) aspecte 

discutate în confidență fără a 
avea consimțământul victimei

Arătați toleranță/ găsiți scuze 
pentru fapta comisă de agresor 

(era băut, stresat, furios, 
incapabil să-și controleze 

nevoile sexuale, etc). Nu luați 
în serios sentimentul femeii 

că este în pericol. Realizați un 
interviu și un control medical 

superficial.

ÎI IGNORAȚI NEVOIA DE A SE 
SIMȚI ÎN SIGURANȚĂ

NU O RESPECTAȚI O ÎNVINOVĂȚIȚI

Nu recunoașteți că se simte 
amenințată și se teme pentru 
viața ei. Nu sunteți dornic să 
o întrebați: “Aveți unde să vă 

duceți să fiți în siguranță? Are 
cine să vă ajute?” 

Încercați să o convingeți că nu 
e vorba de agresiune sexuală. 

Nu o credeți. 

O întrebați ce a făcut de a 
provocat agresorul (de ex., 
s-a îmbrăcat ‘provocator’, a 
mers acasă singură la o oră 
foarte târzie, etc.). Îi puneți 

întrebări care încep cu ‘de ce?’. 
De exemplu, “De ce nu ai făcut 

sesizare la poliție? De ce s-a 
întâmplat asta?”. Adoptarea 

filozofiei conform căreia ‘Unii 
lovesc, alții încasează. N-ai ce-i 

face.’
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PROMOVAȚI ACCESUL LA 
SERVICIILE OFERITE DE 

COMUNITATE

 (ONG-uri, instituții publice)

ÎI RESPECTAȚI DREPTUL LA 
CONFIDENȚIALITATE

O CREDEȚI ȘI ÎI VALIDAȚI 
EXPERIENȚA 

 

Cunoașteți resursele din 
comunitate. Există persoane/

centre/linii telefonice de 
urgență cărora victima li se 
poate adresa și unde poate 

obține sfaturi, informații, 
consiliere sau adăpost?

Este obligatoriu ca toate 
discuțiile și interviurile să aibă 

loc în particular, fără ca alți 
membri ai familiei/prieteni/

colegi să fie prezenți. Aceasta 
este un lucru esențial în a-i 

obține încrederea și a-i asigura 
protecția.

Ascultați-o și credeți-o. Arătați 
înțelegere față de sentimentele 
ei și asigurați-o că nu e singură. 

Spuneți-i că multe femei au 
trăit astfel de experiențe. 

ARĂTAȚI RESPECT PENTRU 
NEVOIA EI DE A FI ÎN 

SIGURANȚĂ PE VIITOR

O RESPECTAȚI RECUNOAȘTEȚI 
NEDREPTATEA CARE I S-A 

FĂCUT 

Întrebați-o ce puteți face 
pentru a o ajuta să își găsească 
liniștea și siguranța. Are unde 
să se ducă și unde să se simtă 
în siguranță, are pe cineva de 
încredere cu care poate sta de 

vorbă? 

Arătați-i că o credeți că a fost 
agresată sexual. Spuneți-i că 

ceea ce simte cu privire la 
cele întâmplate este o reacție 

normală la un eveniment 
traumatizant. 

Violența comisă asupra ei 
nu s-a întâmplat din vina ei. 

Nimeni nu merită să fie abuzat, 
întotdeauna agresorul este cel 

responsabil.   
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Anexa 10: Cum reacționați când victima vă dezvăluie ce i s-a întâmplat

Cum reacționați când victima se hotărăște să povestească ce i s-a întâmplat

Nu „trebuie” să obțineți o declarație din partea victimei și nici să insistați. Doar punând câteva 
întrebări și nimic altceva, lăsați să se înțeleagă că sunteți acolo pentru a asculta persoana atunci când 
aceasta este pregătită să vorbească despre ce i s-a întâmplat, studiile realizate în domeniu arătând 
că o astfel de abordare este binevenită. Asigurați victima că dacă este în căutarea unui sprijin, aici îl 
va găsi cu siguranță.  

Făceți-vă timp pentru a sta de vorbă cu victima în ritmul ales de aceasta să povestească despre cele 
întâmplate. S-ar putea ca la început dezvăluirea să se petreacă într-un ritm mai încet, căci victima 
tatonează terenul, temându-se de reacția voastră și nefiind încă sigură că e bine să spună ce-a pățit.

E posibil să fi trecut luni sau ani până când victima s-a hotărât  să vorbească despre agresiunea 
suferită, astfel că modul în care reacționați dumneavoastră va conta destul de mult în decizia ei de a 
se deschide mai mult față de acest subiect și de a căuta sprijin. Teama de a fi învinovățită sau de a nu 
fi crezută o pot face să renunțe la a vorbi despre experiența sa traumatică. 

Întrebați-vă dacă intervenția dumneavoastră va oferi femeii și eventualilor săi copii o mai mare 
siguranță sau o va pune și mai tare în pericol. Pentru aceasta este nevoie să urmați aceste recomandări 
de bună practică:

Bună practică

•	 Să vă asigurați că siguranța femeii (și a copiilor săi, dacă e cazul) este pe primul plan. O femeie 
este cu adevărat în siguranță numai în momentul în care ea însăși simte că este în siguranță. 

•	 Reacționați dând dovadă de empatie față de victimă – femeile care au fost agresate sexual 
adesea încearcă să înțeleagă ce li s-a întâmplat, să priceapă o situație în urma cărora au rămas 
înspăimântate și lipsite de încredere. Modul în care reacționați îi poate afecta fundamental orice 
decizii de a merge mai departe în căutarea de sprijin și dreptate. 

•	 Recunoașteți că a fost nevoie de curaj ca să vină să vă vorbească despre ce i s-a întâmplat. Nu e 
niciodată ușor să ceri ajutor, mai ales dacă te simți vulnerabil și lipsit de puterea de a lua măsuri, 
astfel că o reacție adecvată din partea dumneavoastră este crucială de fiecare dată când victima 
vă abordează, fie la telefon, fie la o întâlnire față-n față. 

•	 Asigurați victima cã ceea ce i s-a întâmplat nu a fost un lucru normal și în regulã, cã o credeți și 
cã nu a fost vina ei.

•	 Nu acuzați și nu judecați (de ex “De ce nu ai spus ceva mai devreme?” sau “De ce l-ai lãsat sã facã 
asta?”)

•	 Nu puneți la îndoialã și nu criticați informațiile pe care victima vi le împãrtãșește – chiar dacã 
cele povestite par neplauzibile sau au lacune evidente. Țineți minte faptul cã victimele unei 
traume nu pot întotdeauna sã ofere informații precise de timp și nu trebuie nici învinovãțiți 
pentru asta, nici presați. 

•	 Propuneți-vă să ajutați femeia să ia decizii și să facă alegeri în cunoștință de cauză; lăsați-o să 
se gândească un timp la opțiunile pe care i le-ați prezentat  și încercați să nu o presați să ia o 
hotărâre sau să facă ceva ce nu e pregătită să facă. 

•	 Respectați dreptul ei la confidențialitate și intimitate și fiți conștient de pericolele reale la care 
o expuneți dacă încălcați acest drept. Experiența a demonstrat că agresorii care încearcă să 
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dea de femeile pe care le-au agresat sau care află că ele s-au hotărât să dezvăluie agresiunea, 
sunt foarte răzbunători. Spuneți-i clar victimei de la bun început până unde puteți să păstrați 
confidențialitatea asupra celor discutate împreună (de ex. care sunt politicile de protecție).

•	 Pentru a evita să puneți în pericol femeile care nu vorbesc limba vorbită de dumneavoastră, 
folosiți numai traducători profesioniști autorizați – niciodată nu rugați prieteni, parteneri sau 
rude să traducă pentru dumneavoastră. Este imperativ să folosiți traducători profesioniști. 

Țineți o evidență scrisă a celor discutate

Notați tot ceea ce credeți că va fi nevoie să redați sau să justificați mai târziu,  mai ales în ce privește 
cele povestite de victimă, cele spuse de dumneavoastră, și localizările în timp. Aceste notițe ar putea 
fi folosite la tribunal în sprijinul declarației dumneavoastră sau ca probe la proces. De asemenea, 
văzându-vă că țineți o evidență scrisă a celor discutate, victima capătă încredere că o ascultați cu 
adevărat, că acordați importanța cuvenită celor spuse de ea și că luați în serios actul de agresiune 
comis asupra ei. 

Cum vorbiți cu alții despre cele dezvăluite

•	 Aduceți-i victimei la cunoștință că nu este obligată să facă sesizare la poliție dacă nu dorește, 
dar că notițele dumneavoastră cu privire la cele dezvăluite îi vor fi utile dacă se hotărăște totuși 
să meargă la poliție, atunci sau mai târziu. 

•	 Est important să puteți respecta dreptul femeii la confidențialitate, pe de o parte, și pe de altă 
parte să puteți discuta despre cele aflate cu serviciile specializate de asistență a victimelor 
agresiunii sexuale. Încercați să nu puneți victima să vă povestească de multe ori prin ce a trecut, 
pentru a o menaja pe cât posibil și a evita să o faceți să retrăiască acele momente traumatizante. 
Nu vă așteptați ca ea să vă povestească ceva dacă nu e cazul și nici nu i-o cereți cu insistență.  

•	 Dacă este necesar totuși ca ea să revină asupra declarațiilor, explicați-i frumos că e nevoie sa 
împărtășiți cele povestite unui alt specialist de încredere. Explicați-i că face parte din demersul 
de recuperare și că este o modalitate de a-i asigura protecția pe mai departe.

•	 Explicați-i că a procedat corect hotărându-se să dezvăluie agresiunea. Spuneți-i despre celelalte 
servicii care o pot ajuta și către care, cu permisiunea ei, îi puteți face trimitere. Dacă este de 
acord, puteți lua legătura cu cei de la poliție, și dacă există în localitate, și cu cei de la un Centru 
de referire a cazurilor de agresiune sexuală, sau Centru de urgență pentru victimele violului, sau 
cu un Consilier independent pe probleme de agresiune, oricare dintre acestea fiind cele mai 
în măsură să o ajute pe tot parcursul procesului de colectare de dovezi, de dat declarații, și de 
tratament medical – în funcție de cum optează victima. Informați-o cu privire la pașii următori, 
la ce opțiuni are în continuare, și de ce alte resurse de suport mai poate beneficia din partea 
dumneavoastră și a instituției pe care o reprezentați.  

Obțineți părerea de specialitate din partea unui superior sau manager. 

Aveți grijă să nu încălcați legea (de ex. prin neglijarea sarcinilor, comportament neglijent, abuz, 
malpraxis, agresiune a victimei sau atac asupra agresorului). Nu numai că astfel ați ajunge să fiți dat 
în judecată, dar ați afecta negativ și orice anchetă aflată în desfășurare în sprijinul victimei.



93Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Daphne III (Just/2010/DAP3/AG/1395)

Ce întrebări puteți pune cu privire la dezvăluirea actului de agresiune:

“Puteți să îmi dați un pic mai multe detalii despre cele întâmplate?” 

“Mai era cineva de față?” 

“Acum vă simțiți în siguranță?” 

“Aveți un loc unde să mergeți să vă aflați în siguranță?” 

“Doriți să sesizați poliția asupra celor întâmplate?”

“Doriți să vă ajut să luați legătura cu un serviciu specializat de asistență a femeilor agresate sexual?”

Ce întrebări e bine să nu puneți:

Orice întrebări care încep cu “De ce” (!!!) De exemplu:

“De ce ai stat cu el?” 

“De ce ai lăsat să se ajungă aici?” 

“Ai făcut ceva ca să-l provoci?” 

“V-ați certat înainte să te agreseze?”

“De ce n-ai mai spus la nimeni până acum ce ți s-a întâmplat?”

Mai multe informații puteți găsi aici:

Act privind Infracțiunile Sexuale (Sexual Offences Act 2003) emis de Parlamentul britanic http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/schedules

DVD Îngrijire și Probe (Care and Evidence) – disponibil aici www.careandevidence.org 

DVD-ul conține două materiale video de 10-15 minute cu privire la asistența medicală și colectarea 
de probe în urma unei agresiuni sexuale, ce poate fi folosit ca material suport pentru încă o sesiune 
de curs.Mai multe informații și resurse sunt disponibile pe site. 

http://www.thehavens.org.uk

www.rapecrisis.org.uk

http://www.stMariascentre.org/

http://www.nhs.uk/livewell/abuse/pages/violence-and-sexual-assault.aspx51

51Unele informaţii au fost adaptate de la: South Thames Foundation School and the Havens (March 2012) Sexual and Domestic Violence 
Teaching Resource Pack   http://www.stfs.org.uk/faculty/training-about-sexual-and-domestic-violence) http://www.stfs.org.uk/faculty/
training-about-sexual-and-domestic-violence 



94 Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Daphne III (Just/2010/DAP3/AG/1395)

Anexa 11: Scenarii de caz52

Scenariul unu
Asistent social: Margareta are 46 de ani și deficiențe de învățare. Ea trăiește într-un centru de 
asistență. Margaretei pare să îi placă majoritatea personalului acestui centru cu care și reușește 
să comunice. Atunci când fratele Margaretei vine sa o viziteze, ea devine foarte tăcută și retrasă. 
Dumneavoastră doriți să vorbiți cu Margareta despre asta. 

Scenariul unu
Margareta:  Trăiești într-un centru de asistență. Îți place personalul în marea lui majoritate și simți 
că poți comunica cu ei. Atunci când fratele tău vine în vizită, te pune să îl masturbezi. Asta se 
întâmplă de când erai mică. Unul din membrii personalului de la centru a observat că devii tăcută 
în prezența fratelui tău și ar dori să vorbească cu tine despre asta. Fratele tău ți-a spus că dacă spui 
vreodată cuiva ce se întâmplă când vine el în vizită, va fi luat de poliție și numai tu vei fi de vină. Tu 
nu vrei să te faci vinovată de așa ceva.

Scenariul doi52

Doctor: Sunteți medic stagiar la unitatea de primiri urgențe. Anita se prezintă la UPU solicitând 
contracepția de urgență. Este înlăcrimată și a venit cu un copil mic după ea. Puneți câteva întrebări 
pentru a afla de ce e supărată Anita. 

Scenariul doi
Anita: Azi-noapte, soțul te-a violat în aceeași cameră în care dormea și fetița ta de 3 ani. Renunțasei 
recent la pilulele contraceptive și foloseai prezervativul ca metodă de contracepție, dar noaptea 
trecută soțul nu a folosit unul și ai dori să apelezi la contracepția de urgență. 

Scenariul trei
Doctor : Sunteți medic de familie. Suzana, în vârstă de 17 ani, vine la dumneavoastră împreună cu 
soțul ei care pare să aibă cel puțin 40 de ani. Suzana s-a mutat în Marea Britanie anul trecut dar nu 
prea știe engleză. Cel care vorbește este numai soțul ei care vă spune că ea este gravidă. Suzana 
nu se uită în ochii dumneavoastră, e slabă și retrasă. 

Scenariul trei 
Suzana: Ai fost căsătorită împotriva voinței tale cu un bărbat pe care ți l-a ales familia. Soțul nu-ți 
dă voie să ieși afară neînsoțită și nu te lasă să iei legătura cu familia ta. Nu cunoști pe nimeni în 
Marea Britanie. Soțul face sex cu tine împotriva voinței tale de mai multe ori pe săptămână și te 
lovește dacă te opui. Ești însărcinată, dar ți-e frică să naști acest copil. Ai voie să mănânci doar dacă 
ai terminat toate sarcinile pe care ți le-a dat soacra ta care locuiește în aceeași casă. 

52 Scenariile 2 şi 3 au fost preluate de la: South Thames Foundation School and the Havens (March 2012) Sexual and Domestic Violence 
Teaching Resource Pack   http://www.stfs.org.uk/faculty/training-about-sexual-and-domestic-violence)
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Anexa 12: Mod de lucru bazat pe colaborare și integrare 

Diagrama de mai jos evidențiază natura progresivă a modului de lucru de tip inter-sectorial și 
colaborativ. Pot exista situații în care organizațiilor să le fie suficient să opereze în mod independent 
și doar să facă un schimb de informații. Totuși, pentru a ajunge la o abordare integrată a furnizării 
de servicii este necesară o schimbare în modul de planificare și de schimb de informații, precum și o 
modificare de mentalitate.  

Cei care doresc să se implice într-o colaborare trebuie să aibă mereu în vedere principiul beneficiului 
colaborării: trebuie ca eforturile agențiilor/departamentelor care colaborează să aibă ca rezultat un 
beneficiu clar pentru beneficiar sau serviciu, să fie reciproc-avantajos.

Stadiu/ nivel de colaborare

1 2 3 4

Lucru de tip integrat 
și colaborare 
reciproc-avantajoasă: 
planificare comună 
care aduce beneficii 
și beneficiarului și 
organizației.

Un oarecare grad 
de conlucrare: 
exploatarea 
oportunităților ivite, 
dar nu într-un mod 
sistematic.

Schimb de informații 
între departamente sau 
organizații.

Lucru pe 
compartimente, 
lucru separat, de tip 
‚siloz’.
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Anexa 13: Chestionar de evaluare a colaborării 

Pe o scară de 0 la 10, încercați să apreciați, fiecare în mod individual, cât  de bune credeți că sunt 
acordurile/modalitățile dumneavoastră de colaborare raportat la caracteristicile din tabel. Discutați 
în grupuri evaluările dumneavoastră și motivele care le-au determinat. Folosind aceste evaluări, 
determinați care sunt capitolele care ar mai trebui dezvoltate sau îmbunătățite. 

Deloc bine Funcționează bine 
întotdeauna

Caracteristică 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Conducere: managementul 

superior așteaptă și 
încurajează o abordare de 
lucru de tip colaborativ.

2 Există obiective clare de 
îmbunătățire a lucrului 
colaborativ, cu participarea 
tuturor părților interesate.

3 Există și se aplică strategii 
clare cu privire la planificarea 
și evaluarea performanțelor 
colaborative.

4 Fiecare agenție parteneră 
știe care este partea sa de 
contribuție la îndeplinirea 
obiectivului de îmbunătățire a 
serviciului furnizat.

5 Agențiile partenere comunică 
între ele în mod eficient.

6 Se folosesc mecanisme 
care permit un schimb de 
informații corespunzător.

7 Acordurile parteneriale 
funcționează la nivel strategic 
și operațional.  

8 Respectul reciproc între toți 
partenerii este vizibil în toate 
procesele de lucru.

9 Agențiile partenere au 
încredere unele în altele.

10 Se practică o cultură a 
transferului de cunoștințe 
deprinse.
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Anexa 14: Diagrame de analiză prin metoda matricelor cu patru pătrate

Diagrame de analiză prin metoda matricelor cu patru pătrate- Lucrul de tip colaborativ: unde 
vă situați dvs. acum?

Aceste diagrame de tip matrice sunt utile în identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale relațiilor 
actuale dintre agenții. Nu sunt ușor de folosit pentru că presupun un grad înalt de onestitate. Din 
acest motiv pot fi folosite și în înteriorul unei agenții ca punct de plecare în a determina unde trebuie 
făcute eforturi pentru a îmbunătăți lucrul în parteneriat. Indiferent de situație, poziția ideală în care 
ar trebui să se situeze relațiile voastre de colaborare este mereu cea din pătratul din dreapta sus.

Încredere

Mare Rivali Aliaţi

Scăzută Adversari Tovarăşi

Scăzut Mare

Acord cu privire la obiectivul urmărit 

Provocare

Mare În defensivă Însuşire 
cunoştinţe

Minoră Static Confortabil

Puțin Mult

Sprijin
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Angajament

Înalt Spectator Câştigători

Redus ‘Zombi‘ Cinici
incurabili

Scăzută Crescută

Energie

Pozitiv

Nivel 
înalt

Egoist,
haotic Productiv

Nivel 
scăzut

Zombi
neproductivi

Tovarăşi
staţionari

Nivel scăzut Nivel înalt

Cooperant
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Anexa 15: Harta strategiei organizației 

Harta strategiei organizației este un instrument de performanță care permite transpunerea intenției 
strategice în câteva acțiuni critice necesare îndeplinirii obiectivelor de nivel înalt. Scopul important al 
acestui instrument este acela de a demonstra legăturile de cauză și efect dintre acțiunile realizate la 
diferite niveluri. Este mai probabil să rezulte mai multe acțiuni la nivelurile inferioare. Fiecare acțiune 
trebuie și ea supusă unei măsurări a performanței. Tehnica poate fi folosită pentru un serviciu multi-
sectorial sau pentru contribuția unei agenții la un rezultat cheie și obiectiv comun, acolo unde sunt 
și acțiuni comune.  

 Rezultatul cheie O scădere a impactului negativ  din punct de vedere social și 
al sănătății fizice și mentale asupra femeilor victime ale unei 
agresiuni sexuale

Obiectivul organizațional Îmbunătățirea eficienței, adecvării și calității umane a serviciilor 
destinate victimelor agresiunii sexuale

Dorințele/așteptările 
beneficiarului cu privire la 
serviciul furnizat 
(rezultatele cheie și obiectivele 
organizaționale privite prin 
prisma a ceea ce își doresc 
beneficiarii: utilizatorii serviciilor 
publice;persoanele de conducere 
a serviciilor publice, instituțiile 
partenere)

1.

        

2.

        

3.

Procesele organizaționale
(sistemele și procedurile necesare 
îndeplinirii acelor dorințe/
așteptări ale beneficiarului de la 
serviciul respectiv) 

Deprinderea de cunoștințe și 
dezvoltarea personală
(abilități și cunoștințe necesare 
personalului pentru a implementa 
în mod corespunzător sisteme și 
proceduri)

Resurse
(niveluri și schimbări necesare de 
investiții și alocări de bugete)
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