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Acest manual de formare a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul
DAPHNE III 2007-2013.
Programul DAPHNE III este gestionat de Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Justiție.
Obiectivul general al Programului este de a contribui la protecția copiilor, a tinerilor și a femeilor
împotriva tuturor formelor de violență și de a atinge un nivel ridicat de protecție a sănătății, de
bunăstare și coeziune socială. Programul are ca obiectiv specific acela de a contribui la prevenirea și
combaterea tuturor formelor de violență care au loc în viața publică sau privată, inclusiv exploatarea
sexuală și traficul de ființe umane, prin luarea de măsuri preventive și acordarea de sprijin și protecție
victimelor și grupurilor de risc.
Pentru informații suplimentare, puteți accesa:
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
Informațiile cuprinse în materialul de față nu reflectă neapărat poziția sau punctul de vedere al
Comisiei Europene. Responsabilitatea pentru această publicație revine autorului acesteia. Comisia
Europeană nu își asumă nicio răspundere în ce privește utilizarea informațiilor cuprinse în materialul
de față.
Material publicat prin proiectul COSAI - Compararea intervențiilor în cazurile de agresiune
sexuală, Februarie 2013.
Conținutul acestui material poate fi reprodus doar în scopuri necomerciale și cu condiția citării sursei.
Documentul în limba engleză este disponibil și pe internet la adresa www.cosai.eu

Parteneri în proiectul COSAI - Compararea intervențiilor în cazurile de agresiune sexuală:
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (România)
Educational Institute for Child Protection/Institutul Educațional pentru Protecția Copilului (Republica Cehă)
Latvian Association of Gynaecologists and Obstetricians/Asociația Letonă a Ginecologilor și Obstetricienilor
(Letonia)
Liverpool John Moores University/Universitatea John Moores din Liverpool (Marea Britanie)
Victim Support/Centrul de Asistență și Informații pentru Victime (Malta)
Parteneri asociați:
Ministerul Sănătății (Anglia)
Biroul Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS-EURO)
Acest proiect este coordonat de:
National Heart Forum/ Health Action Partnership International (HAPI)

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană - Direcția Generală pentru Justiție,
Programul DAPHNE III 2007-2013: Combaterea violenței asupra copiilor, adolescenților și
femeilor (Just/2010/DAP3/AG/1395
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Precizări cu privire la tematica și aplicarea programului de formare
Acest material de formare are la bază datele și informațiile obținute în urma implementării
proiectului COSAI - Compararea intervențiilor în cazurile de agresiune sexuală. Proiectul COSAI
s-a limitat la studierea intervențiilor care au vizat femei peste 16 ani, dar există și referiri cu
privire la unele aspecte particulare ale cazurilor penale, tratamentelor medicale și altor servicii
adresate femeilor și fetelor cu vârste sub 16 ani. De asemenea, în proiect se recunoaște faptul
că și bărbații și băieții sunt victime ale agresiunii sexuale; cu toate acestea, serviciile adresate
acestora diferă în unele privințe de cele adresate femeilor. Prin urmare, proiectul și acest material
de curs se apleacă asupra fenomenului de agresiune sexuală strict din perspectiva serviciilor si
intervențiilor adresate victimelor femei peste 16 ani.
Acest program de formare trebuie pus în practică de către specialiști cu pregătire și experiență
în domeniul prevenirii și combaterii agresiunii sexuale și a violenței sexuale împotriva femeii. Nu
este recomandat celor care, deși au experiență ca formatori, nu sunt familiarizați cu aspectele
sensibile ale intervenției în cazurile de agresiune sexuală.
Materialul de față este structurat pe modelul Formării de Formatori pentru ca cei care efectuează
acest curs să învețe cum să transmită mai departe în mod concret și specific informațiile cu
privire la fenomenul de agresiune sexuală cuprinse în acest material. Materialul de curs oferă
indicații cu privire la modul de prezentare a fiecărei sesiuni, materialele suport necesare, precum
și informații asupra obiectivelor ce vizează asimilarea cu succes de către cursanți a aspectelor
predate. Materialul de față nu are proprietatea de a face din cel care îl folosește un formator
calificat, este doar un material orientativ asupra modului în care informațiile obținute la acest
curs pot fi redate mai departe.
Acest curs poate fi aplicat în rândul unui grup multidisciplinar de cursanți, activi în sectorul social,
sanitar, și juridic. Poate fi predat reprezentanților unui singur sector sau serviciu, sau unui grup
de participanți din sectoare diferite implicate în proiectarea și furnizarea de servicii destinate
victimelor agresiunii sexuale.
Cursul cuprinde șapte module, având o durată totală de cinci ore și jumătate. Adiţional, există
trei module de curs pe sectoare de specialitate, fiecare având o durată între o oră și jumătate
şi două ore. Se recomandă formatorilor ca pentru fiecare zi de curs să aloce două zile pentru a
pregăti și a se familiariza cu respectivul material.
Mai multe resurse în sprijinul formatorului se pot găsi pe pagina de web a proiectului, inclusiv
la partea de Media Centre unde se află linkuri la planuri și protocoale naționale și regionale,
precum și alte surse de informare pe tema agresiunii sexuale și a violenței împotriva femeii în
Europa: www.cosai.eu
COSAI este finanțat de Uniunea Europeană - Direcția Generală pentru Justiție, Programul
DAPHNE III 2007-2013: Combaterea violenței asupra copiilor, adolescenților și femeilor (Just/2010/
DAP3/AG/1395). Conținutul acestui curs nu reflectă neapărat poziția sau punctul de vedere
al Comisiei Europene. Responsabilitatea pentru această publicație revine autorului acesteia.
Comisia Europeană și proiectul COSAI nu își asumă nicio răspundere în ce privește utilizarea
neadecvată a informațiilor cuprinse în materialul de față.
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1. Context
Acest manual de formare face parte din proiectul COSAI - Compararea intervențiilor în cazurile de
agresiune sexuală, finanțat de Uniunea Europeană (UE) prin Programul DAPHNE III 2007-2013.

1.1. Despre proiectul Compararea intervențiilor în cazurile de agresiune sexuală
Obiectivul proiectului COSAI este acela de a îmbunătăți gradul de eficiență, adecvare și calitate
umană a serviciilor destinate victimelor agresiunii sexuale printr-o analiză a practicilor actuale în
domeniu și ținând seama de percepția victimelor/supraviețuitorilor asupra intervențiilor care li s-au
acordat în urma unui act de agresiune sexuală, contribuind astfel la scăderea impactului negativ din
punct de vedere social, fizic și mental asupra femeilor victime ale violenței sexuale. Proiectul COSAI
s-a limitat la studierea intervențiilor care au vizat femei peste 16 ani. Proiectul vizează următoarele:
•
•
•

•

•

Realizarea unei analize a literaturii internaționale de specialitate referitoare la acele politici și
programe bazate pe dovezi care au ca obiectiv combaterea agresiunii sexuale.
Explorarea modelelor de intervenție existente în statele membre ale UE și în țările membre
ale Asociației Europene a Liberului Schimb/ Spațiului Economic European.
Determinarea impactului pozitiv și negativ produs de aceste modele de intervenție asupra
victimelor agresiunii sexuale din punct de vedere medical, social și judiciar, așa cum este el
perceput de victime.
Compararea gradului de acceptabilitate, transferabilitate, eficiență și eficacitate a
intervențiilor, comparare realizată inclusiv prin aflarea punctelor de vedere ale femeilor cu
privire la serviciile ce le-au fost acordate.
Formularea de recomandări de bună practică și elaborarea de instrumente și materiale de
instruire pentru întărirea capacităţilor instituţionale şi promovarea excelenţei.

Proiectul este coordonat de National Heart Forum (Forumul Național al Inimii)/Health Action
Partnership International (HAPI) și beneficiază de sprijinul unui grup de parteneri de proiect
printre care se numără Universitatea John Moores din Liverpool (Marea Britanie), Centrul de
Asistență și Informații pentru Victime (Malta), Asociația Letonă a Ginecologilor și Obstetricienilor
(Letonia), Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (România), și Institutul Educațional
pentru Protecția Copilului (Republica Cehă). Parteneri asociați sunt Ministerul Sănătății din Anglia
și Biroul Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății.

1.2. De ce acest curs
Violența sexuală nu este un fenomen izolat, de sine stătător, ci este o dimensiune a unui fenomen mai
amplu care se petrece în societate, acela de violență împotriva femeii. Violența sexuală se definește
ca violență bazată pe gen, deoarece este exercitată asupra femeii pentru că este femeie, sau deoarece
femeile sunt afectate într-o proporție mult mai mare decât bărbații1. Violența împotriva femeii este
manifestarea unor relații inegale de putere între femei și bărbați și o cauză și o consecință a inegalității
de gen. Normele sociale, tradiționale și culturale discriminatorii contribuie la perpetuarea violenței
împotriva femeii și a atitudinilor de indiferență și complacere vis-a-vis de aceasta2.

1
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) General Recommendation no 9, 1992, UN Doc.
A/47/38, para.6.
2
Council of the European Union Council Conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of Support Services for Victims of Domestic Violence. 6th December 2012.
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Există aspecte comune și conexiuni între toate formele de violență împotriva femeii, cum ar fi
miturile și stereotipurile folosite pentru a minimaliza, scuza sau justifica abuzul; dimensiunea de
gen a dinamicii puterii și controlului; numărul foarte mare de cazuri de abuz care nu se raportează
și numărul foarte mic de condamnări ale agresorilor; frecvența cu care se repetă actele de violență
asupra acelorași victime; consecințele de ordin social, psihologic și economic suferite de victime pe
termen lung și faptul că multe guverne nu iau atitudine față de problema violenței împotriva femeii3.
Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că, în unele țări, aproape una din patru
femei riscă să fie victime ale unei agresiuni sexuale din partea partenerului intim, și până la o treime
din adolescente raportează că au fost abuzate la prima lor experiență sexuală. În urma analizei
literaturii de specialitate efectuate în cadrul proiectului COSAI rezultă că amploarea și profunzimea
fenomenului sunt foarte probabil subestimate dat fiind faptul că agresiunea sexuală constituie una
din crimele cu cea mai scăzută rată de raportare.
Violența sexuală are un impact profund asupra sănătății fizice și mentale și a sănătății reproducerii.
Există un risc foarte mare ca rănile fizice să fie urmate de o serie întreagă de probleme de sănătate
sexuală și a reproducerii, cu consecințe atât imediate, cât și pe termen lung. Impactul agresiunii
sexuale asupra sănătății mentale a victimei este unul enorm, care provoacă traume de durată.
Decesele survenite în urma unui act de violență sexuală pot fi rezultatul sinuciderii, infectării cu
virusul HIV, sau omuciderii – cea din urmă putând să se întâmple fie în timpul actului de agresiune
sexuală, fie ulterior, ca un fel de crimă de „onoare”.
Intervențiile la nivel medical, legal și socio-politic realizate în cazurile de agresiune sexuală nu sunt
echilibrate, iar unele țări alocă mai mult timp și mai multe resurse în vederea unei abordări adecvate
a fenomenului. Acest curs vine în sprijinul dezvoltării capacităților instituționale în domeniu și
promovează bune practici de intervenție și servicii, ca parte esențială a obiectivelor urmărite de
proiectul COSAI.

1.3. Despre manualul de curs
1.3.1. Conținut și scop
Materialul de curs are la bazã modele de programe de instruire performante (cum ar fi curricula WHO
TEACH privind prevenirea violenței și materialul de curs privind violența domesticã împotriva femeii
adresat specialiștilor în sãnãtatea reproducerii) elaborate de profesioniști ai OMS și din Europa.
Conținutul cursului a fost elaborat pe baza rezultatelor implementării proiectului COSAI, mai precis
pe o serie de bune practici / practici adecvate recomandate a fi integrate în activitatea factorilor
implicați în formularea politicilor și a furnizorilor de servicii ce vizează intervenția în cazurile de
agresiune sexuală. Printre acestea se numără4:
•
•
•

o analiză a literaturii de specialitate cu privire la modelele de intervenție în cazurile de
agresiune sexuală și la dovezile existente cu privire la eficacitatea serviciilor;
un studiu de mapare prin care se colectează date cu privire la politicile și planurile de servicii
acordate în cazurile de agresiune sexuală în țările din Europa;
interviuri telefonice cu furnizori de servicii adresate victimelor agresiunii sexuale cu privire la
disponibilitatea, eficiența și adecvarea respectivelor servicii în diferite țări;

3

Coy. M. et.al. (2008) Realising Rights, Fulfilling Obligations

4

Documentele pot fi găsite la adresa:http://www.cosai.eu/products.html
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•

un instrument de comparare și evaluare cu referire la standardele de bună practică față de
care să fie evaluate serviciile adresate victimelor agresiunii sexuale, fie individual, fie într-un
context național sau local.
Cursul are ca obiectiv promovarea celor mai bune și mai adecvate practici în domeniu prin dezvoltarea
cunoștințelor asupra violenței sexuale și îmbunătățirea activităților de proiectare și furnizare a
serviciilor corespunzătoare, pe baza abordării multisectoriale necesare în vederea obținerii celor mai
bune rezultate în beneficiul victimelor.
Sesiunile de instruire abordează următoarele subiecte: definiția violenței sexuale, cauzele care stau
la baza violenței împotriva femeii, insuficienta raportare a crimei, impactul și consecințele agresiunii
sexuale, și metodele de bună practică în intervenția medicală, socială și juridică.
1.3.2. Cui i se adresează cursul
Acest curs poate fi predat unui grup multidisciplinar de cursanți provenind din sectoarele social,
medical și juridic. Poate fi predat reprezentanților unui singur sector sau serviciu, sau unui grup de
participanți din sectoare diferite implicate în proiectarea și furnizarea de servicii destinate victimelor
agresiunii sexuale.
Instruirea își propune să dezvolte cunoștințele și abilitățile profesioniștilor din domeniul medical
(inclusiv cel al sănătății mintale), ale asistenților sociali, ale celor care lucrează în organele de justiție
penală, și ale altor specialiști care în munca lor ar putea fi solicitați să ajute, să sfătuiască și să sprijine
victime ale agresiunii sexuale. De asemenea, cursul se adresează și reprezentanților instituțiilor
publice și ai altor instituții cu responsabilități în formularea politicilor și planificarea serviciilor legate
de violența sexuală.
Cursul este format din module create specific pentru profesioniști și pentru factorii implicați
în formularea politicilor. În cazul în care cursanții sunt doar din rândul factorilor de formulare a
politicilor, instruirea se va face doar pe modulele destinate acestora.
1.3.3. Formatul cursului
Manualul de curs este structurat pe modelul Formării de Formatori pentru ca cei care efectuează
acest curs să învețe cum să transmită mai departe în mod concret și specific informațiile cuprinse
în acest manual. Manualul de curs oferă formatorilor indicații cu privire la modul de prezentare a
fiecărei sesiuni, materialele suport necesare, precum și informații asupra obiectivelor ce vizează
asimilarea cu succes de către cursanți a aspectelor predate.
Fiecare dintre module poate fi adaptat și integrat într-o altă curriculă de curs, în funcție de nevoile și
cerințele din țara respectivă. Această flexibilitate face ca materialul să poată fi aplicat într-o varietate
de situații și unei game largi de participanți, ținând seamă de nivelul de cunoștințe ale cursanților și
de nevoie și prioritățile lor de instruire.
1.3.4. Obiectivele cursului și rezultatele vizate
În continuare se precizează care sunt obiectivele urmărite în predarea acestui curs, atât pentru
formatori, cât și pentru cursanți. Pe baza acestor obiective, formatorii pot preda cursul într-un mod
mai structurat și mai organizat, și în același timp pot evalua felul în care se descurcă cursanții în
timpul cursului. Pe de altă parte, și cursanții le pot folosi pentru a evalua cursul din perspectiva lor.
Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Daphne III (Just/2010/DAP3/AG/1395)

7

Obiectivele cursului
• Să definească ce este violența sexuală, prevalența, cauzele și consecințele acesteia
• Să pună sub semnul întrebării miturile și stereotipurile care există vis-a-vis de violența
sexuală
• Să analizeze factorii care împiedică femeile să dezvăluie și să raporteze actele de agresiune
sexuală
• Să stabilească care sunt cele mai bune practici privind serviciile destinate victimelor violenței
sexuale
• Să identifice politicile care pot favoriza aplicarea bunelor practici
• Să examineze beneficiile implementării instrumentului COSAI de comparare și evaluare
Rezultatele vizate:
• Cursanții înțeleg ce este violența sexuală și care sunt prevalența, cauzele și efectele acesteia
• Cursanții sunt conștienți de miturile și stereotipurile care există vis-a-vis de violența sexuală
• Cursanții înțeleg care sunt factorii care împiedică femeile să dezvăluie și să raporteze actele
de agresiune sexuală asupra lor și ce anume le ajută să simtă că beneficiază de susținere și
protecție
• Cursanții dovedesc angajament față de aplicarea celor mai bune practici în furnizarea
serviciilor directe adresate victimelor violenței sexuale
• Cursanţii se angajează să promoveze şi implementeze instrumentul COSAI de comparare și
evaluare
• Cursanții înțeleg modul de lucru inter-sectorial și colaborativ prin care sprijină și favorizează
aplicarea bunelor practici
Terminologie
Termenul de „victimă” este cel mai des utilizat în acest manual de curs pentru a descrie o persoană
care a fost abuzată sexual. Alţi termeni cum ar fi „supravieţuitor” sau „reclamant” sunt susceptibili
de a fi utilizaţi în mod diferit de către profesionişti din diferite sectoare de activitate din diferite ţări.

2. Cum folosim manualul de curs
Manualul de curs include informaţii despre cum să fie predate eficient toate sesiunile de curs, care
sunt rezultatele așteptate, ce activități și exerciții se pot face, și de ce materiale suport au nevoie la
fiecare modul.
Materialul de față nu are proprietatea de a face din cel care îl folosește un formator calificat, este
doar un material orientativ asupra modului în care informațiile obținute la acest curs pot fi redate
mai departe. Formatorii care apelează la acest material trebuie să cunoască și să înțeleagă dinainte
aspectele legate de violența sexuală împotriva femeii.

2.1. Module de curs
Acest manual de curs este format din șapte module de bază. Adiţional, există trei module specifice
pe sectoare: două module pentru sectorul furnizorilor de servicii directe și un modul pentru sectorul
factorilor implicați în formularea politicilor și în planificarea serviciilor.
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Fiecare modul se axează pe o temă anume sau pe un aspect de bună practică legată de violența
sexuală. Modulele sunt structurate astfel încât să permită formatorului să parcurgă sesiunea
urmărind un proces pas cu pas.
Modulele încep cu o căsuță în care sunt trecute pe scurt sarcinile de îndeplinit în cadrul sesiunii,
instrumentele necesare desfășurării sesiunii, materialele de care vor avea nevoie participanții și
durata sesiunii.
Metodele de predare utilizate de-a lungul manualului includ scurte intervenţii verbale ale
formatorului, inclusiv diapozitive; activităţi interactive; discuții în urma unei teme prezentate /
reflecție și comentarii. Vezi secţiunea 3.3.3.
Fiecare modul din acest manual de curs include:
•
•
•
•

Informații pentru formator și rezultate așteptate din partea cursanților.
Prezentare a modulului de curs, cu precizarea conținutului, resurselor și duratei prevăzute
pentru fiecare secțiune.
Informații generale și de context necesare desfășurării exercițiilor, discuțiilor și obținerii
rezultatelor așteptate.
O descriere a scopurilor și obiectivului activităților și exercițiilor și modalități de punere a lor
în practică de către formator.

2.2. Materiale suport
Materialele suport necesare desfășurării fiecărui modul de instruire cuprind următoarele tipuri de
documente:
•
•
•

Informații scrise / fișe informative
Materiale de distribuit în cadrul exercițiilor, cum ar fi chestionare, teste și întrebări de control
Scenarii scrise pentru discuțiile în grup / studii de caz / jocul de roluri

Anexele la manualul de față includ materialele menţionate anterior pentru fiecare modul.
Materialele sunt de asemenea disponibile și separat în format .pdf pentru a înlesni tipărirea, copierea
și distribuirea lor în rândul cursanților.
Este recomandat ca materialele pentru fiecare modul să fie disponibile pentru participanţi în timpul
derulării activităţii respective. Acest lucru va da formatorului posibilitatea de a prezenta tema la
început și de a răspunde la eventualele întrebări pe marginea materialelor suport atunci când le vine
rândul în cadrul sesiunii.
Unele sesiuni sunt însoțite de prezentări în PowerPoint (PPT). Acolo unde urmează a fi folosite
diapozitivele PPT, apare simbolul “ ” și un text este redat sau inclus ca note de citit/folosit de către
formator atunci când prezintă cursanților un anumit diapozitiv.
Dacă se dorește tipărirea de diapozitivelor ale prezentării pentru distribuit cursanților, se recomandă
ca formatul ales pentru tipărire să fie cel de 3 diapozitive pe pagină cu spatiu pentru notițe.
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Documente suplimentare
În cadrul acestui manual de curs se fac referiri la documente suplimentare, respectiv:
Chestionar preliminar
Formulare de înscriere la curs
Chestionar de evaluare aplicat după o anumită perioadă de la încheierea cursului
Certificate pentru participanți
Deși acestea nu fac parte din pachetul față, instituția sau persoana care desfășoară cursul poate
să-și creeze propriul set de materiale din cele descrise mai sus, ca o completare a programului de
formare.

3. Utilizarea eficientă a manualului de curs
Rolul formatorului este esențial în îndeplinirea obiectivelor cursului și în obținerea de către
participanți a rezultatelor așteptate. Informațiile din această secțiune orientativă ajută formatorul să
fie eficient în transferul de cunoștințe și informații cu privire la violența sexuală, precum și să creeze
oportunități de învățare prin participare.

3.1. Numărul de cursanți
Un număr optim de cursanți va favoriza discuțiile în grup și participarea activă a cursanților. Vor fi
momente în cadrul cursului când grupul mare va trebui împărțit în grupuri mai mici de cel puțin
două persoane. Pentru a permite interacțiunea eficientă în grupul mare și lucrul pe grupe mai mici,
se recomandă ca numărul de cursanți să fie minimum 5-6 și maximum 25-30.

3.2. Echipamente și materiale
Va fi necesară o sală de sine stătătoare cu mese și scaune. Se recomandă ca mesele să fie așezate în
formă de U pentru ca participanții să se poată vedea unii pe alții și să poată comunica eficient. Dacă
trebuie desfășurate în același timp sesiuni separate pentru profesioniști și pentru factorii implicați în
formularea politicilor și planificarea serviciilor, atunci vor fi necesare două săli de curs.
Instrumente necesare formatorului:
• Materialul de curs în format electronic și / sau tipărit.
• Pixuri și foi de hârtie pentru notițe.
• Tablă albă magnetică, flipchart și carioci.
• Calculator, proiector și ecran.
• Prezentare PowerPoint.
Instrumente necesare cursanților:
•
•
•
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Materiale tipărite.
Pixuri și foi de hârtie pentru notițe.
Hârtie pentru flipchart și carioci.
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Orarul de curs trebuie să includă și pauze la intervale regulate pentru a da posibilitatea cursanților și
formatorului să se odihnească și să servească bufetul/ masa de prânz, după cum e cazul.

3.3. Adaptarea cursului la contextul local
Programul de formare se bazează pe bune practici și cuprinde informații și materiale cu privire la
violența sexuală ce se pot oferi cursanților din diferite țări. Totuși, dacă toți cursanții sunt din aceeași
țară, e mai potrivit ca o parte din conținutul cursului să fie adaptat la situațiile și problemele existente
în acea țară, la nivel național sau local. Testarea acestui program de formare a arătat că este foarte
important ca formatorul să cunoască date statistice specifice și să poarte discuții despre aspecte
locale, pentru ca astfel participanții să poată aplica ceea ce au învățat la contextul local.
Există mai multe modalități și situații care fac posibilă adaptarea la contextul local în decursul
programului de instruire:
Atunci când cursanților li se comunică date statistice cu privire la violența sexuală
Există mai multe momente de-a lungul cursului când se invocă date statistice pentru a demonstra
dimensiunea și prevalența violenței sexuale. Dacă sunt disponibile date locale corecte, acestea pot
fi adăugate acolo unde se indică în secțiunile de curs sau folosite în alte locuri pe care formatorul
le consideră relevante. Este important de reţinut că statisticile de cele mai multe ori nu reflectă
adevărata incidență a actelor de violență sexuală.
Atunci când participanții află și discută despre definiția violenței sexuale
Materialul de curs are la bază definiția și accepțiunea OMS a violenței sexuale. Este esențial ca
această abordare unitară să fie adoptată pe întregul program de formare. Totuși, definiția și
înțelegerea fenomenului de violență sexuală pot fi diferite de la țară la țară, reflectate ca atare în
anumite competențe. Dacă formatorul le explică participanților nu numai definiția OMS, ci și ce
definiție se aplică în legislația țării respective, aceștia vor avea posibilitatea de a compara și confrunta
respectivele definiții.
Atunci când se folosesc exemple locale pentru a ilustra fenomenul de violență sexuală. Cel mai
bine este ca aceste exemple să fie folosite în termeni generali; de exemplu, care sunt barierele
cunoscute ca împiedicând femeile să raporteze un caz de agresiune
Nu se recomandă să faceți referiri la cazuri concrete decât dacă detaliile acestora sunt bine cunoscute
și au apărut în presă. Altfel, întotdeauna trebuie să folosiți studii de caz fictive, nu adevărate, pentru
a preveni o eventuală încălcare a dreptului victimei la confidențialitate. În unele țări, cum ar fi Marea
Britanie, este o încălcare a legii să dai numele sau să identifici în vreun fel victimele unui viol, sau
presupusele victime ale unui viol, cărora, conform legii, li se păstrează anonimitatea toată viața.
Atunci când sunt analizate practicile și modalitățile de lucru în colaborare aplicate în diferite
sectoare
De exemplu, ar fi util să informați cursanții cu privire la inițiativele de combatere a violenței sexuale
luate la nivel național sau local, și cum s-a procedat în cazul acestora, ca exemple de mod de lucru
intersectorial.

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

11

Informații și resurse privind violența sexuală
Există mai multe surse profesioniste de informare, inclusiv de date naționale, ce pot fi utile la curs.
Printre acestea se numără:
•

Proiectul COSAI www.cosai.eu În secțiunea Media Centre, la ‘Helpful links’, se află linkuri
la planuri și protocoale naționale și regionale, precum și alte surse de informare pe tema
agresiunii sexuale și a violenței împotriva femeii în Europa.

•
•

Organizația Mondială a Sănătății: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
WHO-EURO Violence Prevention: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/
disease-prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence-prevention/violenceagainst-women
European Institute for Gender Equality: http://www.eige.europa.eu/
Amnesty International: http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=10254
End Violence Against Women: http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/

•
•
•

3.4. Metode de formare și abordări interactive
Acest curs a fost creat pentru a da posibilitatea cursanților să învețe despre violența sexuală într-un
sistem bazat pe date, situații și dovezi concrete. Cursanții vor putea astfel să participe activ la cele
abordate în cadrul cursului și să facă observații în cunoștință de cauză, precum și să decidă care ar fi
cel mai eficient mod de aplicare în activitatea lor a celor învățate la curs.
3.4.1. Cum să fii un bun formator (sugestii)
Este absolut esențial să cunoașteți subiectul de discuție pentru a putea relaționa cu participanții
la curs și a-i motiva să se implice. În acest fel cursanții pot ține minte ceea ce au învățat și pot pune
cunoștințele lor în practică, cu toată încrederea.
Ghid de bună practică pentru susuţinerea unui curs
•
•
•

•

•
•
•
•
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Sosiți devreme și începeți imediat pregătirile. Salutați cursanții când intră în sală, dar nu
începeți să vorbiți despre curs înainte de a termina cu pregătirile necesare.
Familiarizați-vă cu planul sesiunii, asigurați-vă că înțelegeți conținutul, folosiți materiale
bazate pe dovezi, și abordați cele discutate cu seriozitate.
Mai întâi trebuie să stabiliți care sunt regulile de bază pentru cursanți și să clarificați aspectele
de ordin administrativ, de ex. spuneți-le cursanților unde se află toaleta, ce să facă în caz de
incendiu, și când sunt pauzele de cafea/ prânz.
Când începeți sesiunea de curs, spuneți-le cursanților care sunt obiectivele cursului și care
sunt rezultatele educaționale vizate. Puteți folosi și un diapozitiv PPT pe care sunt trecute
obiectivele cursului – puteți reveni la el la terminarea cursului pentru a determina dacă
participanții consideră că și-au dezvoltat bagajul de cunoștințe inițial.
Folosiți exerciții de spargere a gheții și începeți cu o activitate care îi relaxează pe cursanți și
îi încurajează să vorbească și să se implice.
Împărtășiți-le cursanților din cunoștințele și experiența voastră, nu le dictați ce să facă.
Folosiți-vă de diferite materiale vizuale în timp ce vorbiți pentru ca prezentările voastre să fie
mai interesante și mai captivante pentru grup.
Puneți întrebări simple, concise, și dați-le cursanților suficient timp să răspundă.
Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Daphne III (Just/2010/DAP3/AG/1395)

•
•
•

Înainte de curs, puneți-vă în locul cursanților și notați-vă câteva întrebări cheie pe care s-ar
putea să le pună ei. Pregătiți-vă răspunsul la aceste întrebări.
Reformulați întrebările cursanților în așa fel încât toată lumea să audă și să înțeleagă
întrebarea respectivă.
Exersați, studiați, repetați. Pregătiți-vă bine înainte de a ține cursul pentru a ști foarte clar
la fiecare 15 minute unde ați ajuns cu predarea. Asigurați-vă că există un ceas de perete în
sala de curs sau puneți-vă ceasul de mână undeva la vedere.

Abordări şi probleme relevante pentru acest curs:
Discutarea violenţei sexuale poate fi dificilă şi deranjantă pentru participanţi. Ca o consecinţă a
frecvenţei violenţei sexuale, aceştia pot fi afectaţi şi din cauza unei experienţe personale. Discuțiile
pe tema abuzului sexual pot fi dificile și personale, pentru că multe persoane fie au fost victime ale
violenței sexuale, fie știu pe cineva apropiat care a trecut printr-o astfel de experiență. Este important
ca aceste aspecte să fie admise şi recunoscute la debutul cursului în timpul atunc când sunt stabilite
regulile de desfăşurare a cursului. Este recomandat ca aceste aspecte să fie admise şi recunoscute
în cadrul instrucţiunilor/informaţiilor pe care participanţii le primesc înainte de debutul cursului dar
şi în timpul acestuia la momentul potrivit. Vezi Modulul 1 pentru mai multe informaţii cu privire la
regulile de desfăşurare a cursului.
•

•
•

•

•

O parte importantă a rolului formatorului este aceea de a asculta și de a crea un spațiu
propice discuțiilor, și în același timp de a fi receptiv la cursanți și la posibilele lor reacții față
de acest subiect delicat.
Dacă cineva se supără sau se enervează, trebuie să fiți pregătiți să reacționați în consecință:
de exemplu, permiteți respectivului cursant să ia o pauză să se liniștească.
E important să fiți pregătiți dacă sunt dezvăluite cazuri de abuz. Dacă aceasta se întâmplă,
formatorul s-ar putea să trebuiască să oprească sesiunea și să se retragă cu persoana în cauză
pentru a sta de vorbă. Formatorul trebuie să se asigure că dispune de informațiile necesare
pentru a îndruma persoana respectivă către serviciile care îi pot oferi sprijin într-o astfel
de situație. Dacă există doi formatori în respectiva sesiune, unul dintre ei poate continua
sesiunea cu ceilalți participanți.
Subiectul cursului poate provoca discuții aprinse în rândul unora dintre cursanți care ar
putea deveni defensivi sau combativi. Cel mai bun mod de rezolvare a unor astfel de situații
este să fiți stăpâni pe ceea ce știți și să prezentați calm date, cifre, fapte și dovezi care vin
în sprijinul aspectelor aflate în discuție, restabilind în același timp o atmosferă de respect
față de cei prezenți. Dacă vreunul dintre cursanți continuă să tulbure liniștea din sală sau
să deranjeze pe alți membri ai grupului, formatorul trebuie să ia în calcul varianta de a cere
participantului să părăsească sala, reamintind care sunt regulile de bază stabilite la început.
Majoritatea cursanților vor avea deja un anumit grad de experiență profesională vis-a-vis
de subiectul violenței sexuale, dar probabil că vor fi și diferențe de nivel de înțelegere și
atitudine în cadrul grupului. Este important ca formatorul să fie stăpân pe cunoștințele sale
despre violența sexuală, pentru a aborda subiectul într-un mod profesionist, pentru a putea
asculta, observa, și comunica cu participanții pe limba lor.
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•

•

Notați-vă dinainte informații despre organizațiile existente la nivel local sau național care
oferă servicii suport victimelor violenței sexuale și țineți-le la îndemână în caz că cineva are
nevoie de ele.
Țineți seamă de diferitele convingeri culturale care există cu privire la violența sexuală, și
deși acestea trebuie discutate cu respect, asigurați-vă că mesajele cheie ale cursului nu se
pierd din vedere.

3.4.2. Cum să vă pregătiți pentru curs
Grupurile țintă ale programului de formare sunt acelea de profesioniști din diferite sectoare, inclusiv
persoanele care lucrează direct cu beneficiarii și pacienții și cei care sunt implicați în formularea și
implementarea politicilor (de exemplu, reprezentanții departamentelor guvernamentale cu atribuții
în egalitatea de gen, sau responsabilii cu planificarea și implementarea serviciilor de sănătate).
În cazul celor din prima categorie (cum ar fi, medicii de familie, medicii ginecologi, asistenții sociali),
există probabilitatea ca, în activitatea lor zilnică, aceștia să vină în contact cu femei abuzate sexual,
în timp ce pentru cei din categoria a doua, cursul le poate fi util în elaborarea politicilor care
vizează îmbunătățirea intervențiilor și serviciilor adresate victimelor/supraviețuitorilor55, astfel încât
răspunsul profesionist de care beneficiază victimele să țină seama de nevoia acestora de siguranță,
bunăstare, abilitare și acces ușor la servicii. Este esențial ca toți participanții să învețe ce înseamnă
violența sexuală, care este prevalența acesteia, ce împiedică femeile să raporteze abuzul, care sunt
miturile și stereotipurile legate de violența sexuală, impactul pe termen lung asupra victimelor la
nivel psihologic, social și economic, și modul în care instituțiile guvernamentale și neguvernamentale
ar trebui să prevină și să combată violența. Este important și ca participanții să ajungă să realizeze
faptul că, pentru a interveni în sprijinul victimelor într-un mod integrat, este nevoie ca violența
sexuală să fie privită ca o problemă legată de egalitatea de gen și ca o încălcare a drepturilor omului6.
Obiectivele de curs specifice atât pentru cursanții din sectorul serviciilor directe, cât și pentru cei
implicați în formularea politicilor și în planificarea serviciilor, sunt abordate în module separate.
Foarte probabil, participanții vor avea pregătiri și experiențe profesionale diferite, precum și niveluri
diferite de cunoștințe vis-a-vis de violența sexuală. De aceea, ar fi util să încercați să determinați
dinainte care este bagajul de cunoștințe de care dispune grupul de cursanți. Puteți face aceasta
trimițând participanților un chestionar preliminar. Dacă aceasta nu este posibil sau fezabil, puteți
include în formularul de înscriere la curs o întrebare referitoare la ocupație, și astfel vă faceți o idee
destul de bună despre ce rol are fiecare la locul de muncă, putând mai apoi să împărțiți cursanții
pe grupuri de lucru la exercițiile pe sectoare (furnizorii de servicii/factorii implicați în formularea
politicilor).
Este important ca formatorul să-și planifice din timp orarul de curs și să-l respecte. Manualul de
față oferă durate aproximative pentru fiecare modul, pentru ca formatorul să-și planifice sesiunea în
mod corespunzător. Deși este foarte bine să existe interacțiuni și discuții, uneori discuțiile pot depăși
timpul alocat activității respective dintr-un modul sau altul; dacă se întâmplă așa, atunci formatorul
trebuie să oprească discuția, explicând că timpul alocat discuției s-a scurs, cursul trebuie reluat
pentru a fi dus la bun sfârșit, dar respectiva discuție ar putea continua într-o pauză.
5

Ambii termeni ‚victimă’ și ‚supraviețuitor’ sunt folosiți în acest document, în funcție de context. ‚Supraviețuitor’ este un termen pe care
adesea femeile care au fost abuzate sexual îl prefer celui de ‚victimă’, pentru că exprimă o reacție activă la abuz. Totuși, este important de
precizat că femeile sunt victime ale unor persoane care comit acte de violență sexuală.
6
Vezi, de exemplu, Coy, M. Lovett, J. And Kelly, L. (2008) Realising Rights, Fulfilling Obligations: A Template for an Integrated Strategy on
Violence Against Women for the UK. EVAW
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3.4.3. Metode folosite în cadrul acestui curs
Acest manual de curs utilizează diferite metode de instruire, cum ar fi prezentări, studii de caz,
discuții, exerciții scrise și jocul de roluri. În continuare, iată câteva sugestii de tehnici de instruire utile
pentru formator:
Prezentările formatorului
Toate sugestiile despre cum să fii un bun formator (secțiunea 3.3.1.) sunt menite să vă ajute să faceți
prezentări credibile și bazate pe dovezi. Rolul vostru este acela de a transmite informații și de a
facilita înțelegerea unei palete largi de aspecte legate de violența sexuală. Este foarte important să
aveți cunoștințe/experiență/expertiză în ce privește lucrul cu victimele violenței sexuale pentru a
putea să vă îndepliniți cu încredere acest rol și a ajuta cursanții să înțeleagă ce înseamnă violența
sexuală la un nivel la care să se poată implica în cunoștință de cauză în crearea și furnizarea unor
servicii suport adecvate.
Studii de caz
Studiile de caz sunt instrumente care ajută la analiza unor situații reale de viață în anumite contexte.
De multe ori, ele presupun ca participanții să facă legături între întâmplările/aspectele prezentate
și ceea ce știu ei din experiență sau din activitatea lor de zi cu zi. Este cel mai bine ca studiile de caz
să fie introduse după o intervenție prealabilă a formatorului. În acest fel, cursanții au răgazul de a
reflecta asupra celor prezentate și de a face observații pe marginea informațiilor primite la curs.
De obicei, un studiu de caz este urmat de câteva întrebări sau de un exercițiu. În acest mod, studiile
de caz pot fi folosite pentru a: sugera căi alternative de abordare a unei situații, analiza cauzele care
stau la baza unei probleme şi explora mai multe tipuri de abordări ale unei situații.
Cursanților li se prezintă un studiu de caz fie prin intermediul unor materiale tipărite, fie printr-o
prezentare powerpoint. Comunicați clar care este scopul acestui exercițiu.
•
•
•
•

Împărțiți participanții pe grupe (de maximum 6 persoane) și distribuiți-le studiul de caz
tipărit, explicându-le ce trebuie să facă (de ex. să răspundă la întrebări după ce îl citesc)
Încercați să vă asigurați că fiecare grup are o componenţă echilibrată de femei şi bărbaţi.
Rugați fiecare grup să desemneze o persoană care să raporteze asupra răspunsurilor date și
comentariilor principale făcute de grup.
Spuneți-le cursanților cât timp au la dispoziție pentru a citi și a discuta scenariul primit.

Discuții în grup
Discuția ajută cursanții să învețe prin schimbul de informații și idei petrecut într-un grup. Metoda
aceasta implică grupul în procese de gândire activă, de gândire critică. Discuțiile în grup sunt
potrivite după o intervenție prealabilă din partea formatorului. În acest fel, cursanții au răgazul de
a reflecta asupra celor prezentate și de a face observații pe marginea rezultatelor vizate prin acest
curs.
Pentru discuții de grup eficiente, formatorul ar trebui:
•

Să se asigure că există suficiente mese și scaune pentru împărțirea pe grupuri de maximum
6 persoane, grupuri cât mai eterogene ca vârstă, sex, pregătire profesională, etc.

•

Să explice clar care este scopul discuției în grup.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Să prezinte subiectul discuției trecându-l pe o foaie de flipchart, împreună cu aspectele
cheie ce urmează a fi discutate.
Să comunice cursanților cât timp au la dispoziție pentru discuție.
Să nu participe în grupurile de discuție, dar să se asigure că fiecare grup se concentrează pe
subiectul de discuție.
Să fie atent la dinamica grupurilor; de exemplu, dacă există una sau două persoane care
domină discuția, sau persoane care nu participă la discuție. În astfel de cazuri, poate
interveni pentru a-i întreba pe membrii mai tăcuți ai grupului ce părere au despre subiectul
pus în discuție. În orice situţaie, este important să nu presaţi pe cineva să vorbească dacă nu
doreşte să facă asta.
Când timpul alocat discuției s-a scurs, să roage fiecare grup să-și treacă concluziile principale
pe foi de flipchart.
Să roage persoana desemnată de fiecare grup să prezinte în plen rezumatul discuțiilor din
grupul său7.
Să invite celelalte grupuri să comenteze asupra concluziilor care li se prezintă și să-și pună
întrebări unii altora.
Să tragă o concluzie la sfârșitul exercițiului, constatând cum și dacă participanții au reflectat
și au aplicat în respectivele discuții cunoștințele dobândite până atunci la curs.

3.5. Evaluare și pași următori
Un formator bun evaluează cum a decurs instruirea pentru a îmbunătăți sesiunile viitoare. Aceasta
este valabil nu numai pentru materialul de curs, ci și pentru felul în care s-a descurcat formatorul. O
evaluare bună vă poate ajuta să răspundeți la următoarele întrebări:
•
•
•
•
•

Și-a atins cursul obiectivele?
S-au desfășurat activitățile conform planului? Dacă nu, de ce?
Ce a mers bine și ce nu a mers așa bine?
Ați reușit să vă transmiteți mesajele în rândul unui grup multisectorial sau al unui anumit
grup țintă?
Ce altceva ați aflat în urma evaluării? Ce altceva ați aflat cu privire la modul în care este
structurată sesiunea, la resursele folosite?

3.5.1 Metode de evaluare a cursului
1. O scurtă discuție în grup despre curs la sfârșitul zilei de curs
La sfârșitul sesiunii de curs, formatorul ar trebui să întrebe cursanții următoarele:
•
•
•

Există aspecte neclare sau este ceva ce nu am discutat și credeți că ar trebui inclus în curs?
Credeți că cele învățate la curs vă vor folosi în munca voastră?
Puteți spune concret cum veți aplica cele învățate în munca voastră? (dați fiecare câte un
exemplu)
Cel mai bine este să nu vă întindeți la vorbă pe această temă, pentru că participanții (și formatorul!)
sunt probabil obosiți după o zi de curs. Obiectivul principal urmărit prin acest exercițiu este acela de
7

Dacă timpul permite, puteți folosi și metoda feedback-ului pentru a da grupurilor ocazia de a raporta asupra discuțiilor pe care le-au
avut. Grupul este liber să-și aleagă persoana care va face prezentarea, dar, ca și mai înainte, trebuie să aveți grijă de dinamica de gen, nu
permiteți bărbaților să domine discuția și încurajați femeile să prezinte constatările grupului. Ideea este ca cel care prezintă să informeze
plenul cu privire la discuțiile și concluziile principale ale grupului pe care îl reprezintă. De asemenea, este bine să menționeze pe scurt dacă
au fost divergențe de opinie în grup și cum au fost ele rezolvate.
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a afla dacă participanții au atins rezultatele vizate, dacă le-a rămas ceva neclar, și cum vor aplica cele
învățate în activitatea lor.
2. Un chestionar de evaluare distribuit cursanților
A doua metodă de evaluare este printr-un chestionar de evaluare. Modelul de chestionar se găsește
în Anexa 1 la acest material. Chestionarele pot fi distribuite în timpul sau la sfârșitul cursului, dar
dacă timpul o permite, se recomandă să lăsați chestionarul pentru la sfârșit când participanții au
imaginea de ansamblu a întregului curs. Dacă un participant trebuie să plece înainte de încheierea
cursului, rugați-l să completeze mai întâi chestionarul.
Chestionarul permite participanților să redea puncte de vedere și răspunsuri pe care altfel poate nu
ar avea curajul să le exprime de față cu ceilalți cursanți. De asemenea, va oferi răspunsuri la întrebări
privind asimilarea de către cursanți a celor predate, care aspecte au fost considerate utile și care nu,
și dacă există subiecte care nu au fost abordate la curs și ar merita să fie introduse pe viitor. Rămâne
la latitudinea formatorului dacă adaugă întrebări suplimentare despre anumite aspecte ale cursului,
cum ar fi dacă cursul a fost adecvat pentru un anumit grup țintă.

3. Un chestionar de evaluare aplicat după o anumită perioadă de la încheierea cursului
Se poate aplica un chestionar de evaluare și la două, trei luni de la încheierea cursului, pentru a
afla dacă și în ce fel cursul le-a oferit participanților încrederea și abilitățile necesare desfășurării
activității lor cu mai mare eficiență. Prin urmare, este important ca fiecare cursant să-și lase numele
și datele de contact (prin email e mai simplu) pentru a înlesni comunicarea și după ce cursul a luat
sfârșit.
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Agenda programului de formare
Module de bază
Subiect

Timp alocat

I Introducere

30 minute

II Ce este violența sexuală

60 minute

III Cauzele violenței sexuale

30 minute

IV De ce le este greu femeilor să declare că au fost victime ale unei agresiuni
sexuale

30 minute

V Impactul actelor de violență sexuală

60 minute

VI Modele de intervenții în cazurile de violență sexuală

60 minute

VII Instrumentul COSAI de comparare și evaluare

60 minute

Concluzii și comentarii

15 minute

Module pe sectoare specifice
Subiect

Timp alocat

Modul pentru profesionişti I: Punerea întrebărilor adecvate

60 minute

Modul pentru profesionişti II: Cum reacționați când victima vă dezvăluie ce
i s-a întâmplat

60 minute

Modul pentru factorii implicați în formularea politicilor: Principii de lucru
colaborativ

90 minute

*Vă rugăm să țineți seama de faptul că, în afară de timpii alocați fiecărei sesiuni, formatorii trebuie
să includă în agenda de curs și timp suficient pentru pauzele de cafea și prânz. Într-o zi de curs,
recomandăm 2 pauze de cafea de câte 15 minute fiecare și o pauză mai lungă între ele pentru prânz.
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Modulul I: Introducere
Sarcini:






Bun venit
Prezentarea cursului: obiective și rezultate vizate
Aspecte administrative/de organizare
Participanții se prezintă – exerciţiu de spargere a gheţii
Stabilirea regulilor de bază

Instrumente necesare:
 Calculator și ecran pentru prezentare PPT
 Materialul de curs
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele 1-7)
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
 Tablă albă magnetică și carioci
Materiale pentru cursanți:
 Materialul de curs în format
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
Durată: Aproximativ 30 de minute
Informații pentru formator
Această sesiune oferă participanților posibilitatea de a face cunoștință unii cu alții, stabilind
în același timp și care sunt regulile de curs valabile pentru întregul curs. Sarcina principală a
formatorului este să creeze un spaţiu sigur pentru discuţii şi învăţare.

I Prezentarea modulului
Secțiune
Conținut
1. Să facem cunoștință Prezentați-vă, prezentați cursul
și invitați cursanții să se prezinte
fiecare.
2. Aspecte
Informații despre durata
administrative
sesiunilor, pauze, localizarea
toaletelor, etc.
3. Stabilirea regulilor Regulile de comportament în
de bază
cadrul acestei sesiuni și a tuturor
celorlalte sesiuni de curs
4. Prezentarea
Faceți o trecere în revistă a
programului de
programului de formare
formare
5. Exerciții de
Discuții unu la unu și apoi în grup
spargere a gheții
despre experiențe și așteptări

Resurse
Diapozitivul PPT nr. 2

Durată
10 minute

2 minute

10 minute

Diapozitivul PPT nr. 3
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3 minute

5 minute
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Ghid pas cu pas

Pasul 1: Bun venit.

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 1 şi 2.

Prezentați-vă ca persoana care va ține cursul.
Pasul 2: Introducere despre curs.

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 3-5.

Explicați pe scurt obiectivele cursului și rezultatele educaționale vizate:
Scopul cursului
•

Transferul către participanţi a cunoştinţelor şi instrumentelor pentru furnizarea intervenţiei
multisectoriale în agresiunile sexuale

Obiectivele cursului
•
•
•
•
•
•

Să definească ce este violența sexuală, prevalența, cauzele și consecințele acesteia
Să pună sub semnul întrebării miturile și stereotipurile care există vis-a-vis de violența
sexuală
Să analizeze factorii care împiedică femeile să dezvăluie și să raporteze actele de agresiune
sexuală
Să stabilească care sunt cele mai bune practici privind serviciile destinate victimelor violenței
sexuale
Să identifice politicile care pot favoriza aplicarea bunelor practici
Să examineze beneficiile implementării instrumentului COSAI de comparare și evaluare

Rezultatele vizate:
•
•
•

•
•
•
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Cursanții înțeleg ce este violența sexuală și care sunt prevalența, cauzele și efectele acesteia
Cursanții sunt conștienți de miturile și stereotipurile care există vis-a-vis de violența sexuală
Cursanții înțeleg care sunt factorii care împiedică femeile să dezvăluie și să raporteze actele
de agresiune sexuală asupra lor și ce anume le ajută să simtă că beneficiază de susținere și
protecție
Cursanții dovedesc angajament față de aplicarea celor mai bune practici în furnizarea
serviciilor directe adresate victimelor violenței sexuale
Cursanţii se angajează să promoveze şi implementeze instrumentul COSAI de comparare și
evaluare
Cursanții înțeleg care sunt politicile necesare aplicării și susținerii bunelor practici
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De comunicat grupului:
Sunteți aici pentru a urma un curs despre aspecte legate de violența sexuală și bunele practici
existente în materie de asistență acordată femeilor care au fost agresate sexual. Vom vorbi dspre
viol și agresiune sexuală, despre trafic de ființe umane, prostituție forțată și alte forme de violență
sexuală.
Recunoaștem că și bărbații și copiii sunt victime ale violenței sexuale; cu toate acestea, în acest
curs ne vom concentra în mod special asupra violenței sexuale din perspectiva femeilor abuzate
sexual, ceea ce reprezintă de altfel obiectivul proiectului COSAI.
În acest curs, vom vedea ce este violența sexuală, de ce există, și care este experiența femeilor care
i-au căzut victime. Vom continua prin a analiza sectorul serviciilor – ce împiedică accesul femeilor
la servicii și exemple de bună practică în asistența acordată femeilor care au fost sau sunt victime
ale violenței sexuale.
Date fiind subiectele delicate ce vor fi abordate în cadrul acestui curs, s-ar putea ca unii dintre voi
să se simtă tulburați sau supărați de exerciții și să aibă nevoie de o pauză pentru a se liniști. Nu
ezitați să faceți aceasta dacă simțiți că e nevoie.
Pasul 3: Aspecte administrative. Anunțați participanții la ce ora va începe sesiunea și când se
va termina; unde se află toaleta; că vor fi pauze la intervale regulate și care sunt ieșirile în caz de
incendiu.

Pasul 4: Cine este azi aici? Exerciţiu de spargere a gheţii.

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 6.

Rugați cursanții să se așeze lângă cineva pe care nu-l cunosc. Rugați-i să își spună unii altora:
•

Ce aștepări au de la această zi de curs

•

Ce experiență au în lucrul cu femei victime ale violenței sexuale

După câteva minute, rugați toți cursanții ca, pe rând, să spună ce își doresc de la acest curs și notați
dorințele lor pe flipchart. Rugați-i să ofere pe scurt câteva detalii despre experiența lor de lucru cu
femei care au fost agresate sexual. După ce toată lumea și-a exprimat așteptările, le puteți spune
care din ele au șanse să fie atinse în cadrul programului de formare. Explicați-le că participanții vor
avea ocazia la sfârșitul cursului să spună în ce fel așteptările le-au fost atinse.

Pasul 5: Stabilirea regulilor de bază.

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 7.

1.

Explicați participanților de ce este nevoie de un set de reguli de comportament.

2.

Întrebați grupul ce reguli consideră că ar trebui respectate la curs și subliniați faptul că
regulile trebuie agreate de întregul grup.

3.

Notați regulile agreate pe foaia de flipchart și țineți-le la vedere pe tot parcursul
programului de formare.

4.

Câteva reguli de bază importante sunt înşirate în diapozitivul 7. Acestea sunt:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Toată lumea trebuie să vină la timp. Cursul va începe la timp și se va termina la timp.
Nu întrerupeți când vorbește cineva.
Toată lumea trebuie și să asculte ce spun ceilalți, și să vorbească.
Păstrați confidențialitatea celor discutate.
Respectaţi-i pe ceilalţi şi experienţele lor.
Arătați respect față de ceilalți și față de experiența fiecăruia.
Nu vă exprimați cu agresivitate. Fără atacuri la persoană.
Nu exprimați păreri și nu folosiți un limbaj care să denote un comportament rasist,
misogin, homofob, sau care discriminează pe considerente de vârstă, apartenență
socială sau handicap.
Nu judecați alți colegi cursanți.
Fiți deschiși la idei noi.
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Modulul II: Ce este violența sexuală
Sarcini:
 De a discuta și clarifica ce este violența sexuală
 De a discuta și clarifica care este prevalența cazurilor de violență sexuală
Instrumente necesare:
 Tablă albă magnetică și carioci
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 4 și 5)
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
Materiale pentru cursanți:
 Materiale printate de distribuit: test și răspunsuri (Anexele 2 și 3)
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
 Hârtie de flipchart și carioci
Durată: Aproximativ o oră
Informații pentru formator
În urma acestei sesiuni, participanții ar trebui să înțeleagă ce este violența sexuală și sub ce forme
se manifestă, precum și cât este de frecventă.
Spuneți-le cursanților că este foarte important să existe o înțelegere comună a ceea ce înseamnă
violența sexuală și tipurile de violență considerate ca fiind acte de violență sexuală. Definițiile
juridice ale violenței sexuale diferă de la o țară la alta.
Pentru a înțelege același lucru când vorbim de violență sexuală, acest program are la bază definiția
violenței sexuale adoptate de OMS.

I Prezentarea modulului
Secțiune
1. Introducere
2. Discuții despre
definiția violenței
sexuale și ce
înseamnă aceasta

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii
Citiți cu voce tare definiția
violenței sexuale adoptate de
OMS pentru a stimula discuțiile de
grup.
Exercițiul constă în alcătuirea
unei liste a formelor de violență
sexuală
Puneți lista alcătuită de grup
lângă definiția OMS și discutați
despre formele diferite ale
violenței sexuale

Resurse
Diapozitivul PPT nr. 4

Durată
2 minute
10 minute

Flipchart/Tablă albă
magnetică

Diapozitivul PPT nr. 5
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10 minute
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3.Dimensiunea
și omniprezența
violenței sexuale

4. Concluzii și
întrebări

Participanții răspund la un test
scurt asupra prevalenței cazurilor
de violență sexuală
Reunire în plen pentru a discuta
despre răspunsurile de la test
Oferiți cursanților posibilitatea
să pună întrebări și comentarii la
final

Test (Anexa 2)

10 minute

Răspunsuri (Anexa 3)

20 minute
5 minute

II Informații generale pe tema sesiunii
Definiția violenței sexuale
Proiectul COSAI folosește definiția OMS a violenței sexuale:
„orice raport sexual, încercare de a forța un raport sexual, comentarii sau avansuri sexuale nedorite, act
de exploatare sexuală, sau orice act de constrângere sexuală îndreptat asupra unei persoane, de către
orice persoană, indiferent de relația acesteia cu victima, în orice context, inclusiv acasă și la locul de
muncă”.
Motivul principal pentru care se folosește această definiție este acela că ea face referire nu numai la
penetrarea (vaginală, orală, anală) prin constrângere, dar și la alte forme de violență sexuală, cum ar
fi violența sexuală în cadrul relațiilor de cuplu, care este o dimensiune a violenței în familie8.
Violență sexuală este și atunci când victima se află în imposibilitatea de a-și da consimțământul – de
exemplu, dacă e sub influența alcoolului, drogată, adormită sau în incapacitate mentală9.
Definițiile juridice ale violenței sexuale diferă de la o țară la alta, iar procedurile de justiție penală
urmează legile fiecărei țări. Cu toate acestea, pentru ca victimele să beneficieze de cele mai bune și
mai potrivite servicii de sprijin, este important să aveți o imagine mai largă a diferitelor definiții și
concepții asupra violenței sexuale, astfel încât formularea politicilor și proiectarea serviciilor adresate
victimelor să fie bine fundamentate.
Prevalența cazurilor de violență sexuală10
Agresiunea sexuală și alte forme de violență împotriva femeii sunt prevalente în societățile din
Europa. Totuși, dimensiunea reală a acestui fenomen rămâne încă o necunoscută, iar nivelul cazurilor
raportate atât în țările respective, cât și per total, depinde nu numai de cum definesc acestea
agresiunea sexuală, ci și de metodologia aplicată în raportarea prevalenței. Din orice perspectivă,
ratele raportate sunt o subestimare a cifrelor reale, pentru că multe cazuri de agresiune nu sunt
raportate, iar unele forme de violență sexuală, mai cu seamă cele care implică forța de altă natură
decât cea fizică sau înjosirea sexuală verbală, au rate mai ridicate de incidență, dar pot să nu fie
percepute de victime sau agresori ca fiind o infracțiune.
Prevalența se referă la procentul persoanelor care au fost agresate sexual, iar incidența se referă la
numărul de agresiuni sexuale petrecute într-un anumit interval de timp. La nivel național, aceste
8
Perrtu Sirkka, Verena Kaselitz 2005/2006. Addressing Intimate Partner Violence-Guidelines for Health Professionals in Maternity and
Child Health Care, University of Helsinki
9

WHO (2012) Understanding and Addressing Violence Against Women: Sexual Violence. Factsheet WHO/RHR/12.37

10

COSAI (2012) “Models of intervention for women who have been sexually assaulted in Europe: A review of the literature” disponibil pe
www.cosai.eu
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date se obțin prin efectuarea anchetelor de populație alcătuite pe bază de raportare individuală.
Se utilizează și statisticile oficiale privind criminalitatea, dar acestea nu înregistrează decât cazurile
raportate propriu-zis la poliție.
În plus, când se are în vedere dimensiunea fenomenului de agresiune sexuală, datele existente vin
în sprijinul teoriei că unele grupuri de populație sunt mai vulnerabile decât altele. Astfel de grupuri
sunt adolescenții, femeile tinere, persoanele cu dizabilități, cele fără adăpost, lucrătorii din industria
sexului, femeile cu venituri mici, femeile care au mai fost agresate sau abuzate sexual, lesbienele,
homosexualii, bisexualii, transsexualii, intersexuali.

Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 8.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.

Pasul 2: Definiţia violenţei sexuale

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 9.

Vă rugăm să deschideți diapozitivul PPT nr. 9 „Definiția violenței sexuale”. Aceasta este definiția OMS
ce cuprinde mai multe forme de violență sexuală.
Formatorul ar trebui să citească definiția cu voce tare:
„orice raport sexual, încercare de a forța un raport sexual, comentarii sau avansuri sexuale nedorite, act
de trafic de sex, sau orice act de constrângere sexuală îndreptat asupra unei persoane, de către orice
persoană, indiferent de relația acesteia cu victima, în orice context, inclusiv acasă și la locul de muncă”.

Pasul 3: Identificarea formelor de violență sexuală împotriva femeilor – exerciţiu

Utilizaţi

diapozitivul PPT nr. 10.
În această sesiune, participanții sunt rugați să indice toate formele de violență sexuală pe care le
cunosc, de care au auzit sau despre care au citit. Având în vedere că în grupul de cursanți vor fi
profesioniști din diferite domenii, foarte probabil că vor indica diferite forme de violență sexuală pe
care le-au întâlnit în profesia lor. Acest exercițiu/această discuție va ajuta întregul grup să înțeleagă
multitudinea și varietatea formelor de violență sexuală și că acestea vizează o gamă largă de
comportamente abuzive sexual. Este important de luat în considerare faptul că diferite persoane
pot defini diferit acelaşi lucru. De exemplu, nu există o definiţie universală pentru viol şi care să
fie aplicată peste tot în Europa. Femeile care au experimentat o agresiune sexuală pot să nu fie
conştiente ce constituie viol din punct de vedere al legislaţiei ţării sale.
Folosiți un flipchart sau o tablă albă magnetică pentru a scrie „Forme de violență sexuală”, rugați
participanții să dea exemple pe care formatorul le notează pe foaie sau tablă.
Notă pentru formator:
Este important să reamintiţi grupului regulile de bază stabilite pentru toată durata cursului şi să
va reasiguraţi că este menţinut un mediu sigur pentru învăţare. Înainte de debutul acestei sesiuni
participanţii trebuie informaţi că listele de lucru pot include termeni care pot cauza disconfort.
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Reconuaşterea acestora este importantă. Formatorul poate să întrebe „ce poate face ca aceste
lucruri să fie mai puţin dificil şi mai confortabil de vorbit despre ele?”
De asemenea, le puteți atrage atenția tuturor că poate fi dificil pentru unii din ei să audă sau să
rostească unele din cuvintele care descriu formele de violență sexuală. Aduceți-le aminte cât de
dificil, dacă nu chiar imposibil, le este multor femei să exprime în cuvinte trauma prin care au trecut.
Dacă grupul are ezitări, formatorul poate începe lista ca în exemplul de mai jos.
Această parte a modulului poate constitui situaţia în care participanţii realizează pentru prima oară
că au fost victime ale agresiunilor sexuale sau agresori. Formatorii trebuie să fie pregătiţi pentru o
astfel de situaţie.
Exemplu: Forme de violență sexuală împotriva femeii
•
•
•
•
•
•
•
•

Penetrarea forțată a vaginului cu penisul sau cu un obiect
Sexul oral fără consimțământ
Remarcile cu conotații sexuale din partea colegilor de la locul de muncă
Femeia e obligată să privească scene sau poze pornografice sau să facă ea însăși
pornografie sau să repete scene de sex văzute în filmele pornografice
Ciupitul sânilor/feselor
Traficul de sex/Exploatarea sexuală
Raportul sexual forțat de către partener atunci când femeia este obosită, bolnavă sau
reticentă
Raportul sexual atunci când femeia este băută sau doarme

Deschideți diapozitivul PPT nr. 11 „Forme de violență sexuală” (OMS). Spuneți-le participanților că
acestea sunt forme de violență sexuală identificate de OMS în Raportul despre violenţă şi sănătate,
capitolul 6. Este important de menţionat că lista nu este un finală.
Construirea subiectelor de discuţie
Lista întocmită de particpanţi pe coala de flipchart şi diapozitivul cu formele de violenţă sexuală
(OMS) pot fi utilizate pentru lansarea discuţiei. De exemplu:
Formele de violenţă sexuală împotriva femeilor pot fi luate în considerare în diferite moduri. Violenţa
sexuală poate fi recunoscută din punct de vedere al ameninţării cu violenţă, o intenţie violentă sau
actul violent în sine. Violenţa sexuală este prezentă de-a lungul vieţii, ea afectând sugari, copii, tineri,
adulţi sau persoane în vârstă. Violenţa sexuală are loc în diferite locaţii inclusiv la domiciliu, locul de
muncă, instituţii cum ar fi şcoli sau centre de îngrijire, şi în locuri şi spaţii publice.
Participanţii pot să aprecieze ce forme de violență sexuală sunt femeile mai înclinate să raporteze
sau în cazul căror forme de violență sunt femeile mai înclinate să ceară ajutor, și care din forme
sunt adesea nerecunoscute și/sau neconsiderate de victimă și/sau agresor ca fiind acte de agresiune
sexuală. Discuţia poate să includă de asemenea o trecere în revistă a diferitelor sectoare ce pot fi
implicate în identificarea şi abordarea problemei. Aceasta poate constitui fundaţia pentru restul
cursului.
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Pasul 4: Dimensiunea și omniprezența violenței sexuale

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 12.

Obiective
În timp ce prin exercițiul precedent s-a urmărit ca participanții să aprofundeze definiția violenței
sexuale și contextele în care aceasta se manifestă, exercițiul de față urmărește să scoată în evidență
dimensiunea fenomenului de violență sexuală, precum și care sunt grupurile mai predispuse
acesteia. Este important să subliniați faptul că există o mare probabilitate ca datele și statisticile
oficiale să reflecte fenomenul mult sub nivelul real, din cauza numărului redus de raportări și
condamnări în orice țară.
La începutul acestui exercițiu, cursanții au de răspuns în scris la câteva întrebări despre „Prevalența
cazurilor de violență sexuală” [Anexa 2]. Întrebările fac referire la prevalența violenței sexuale în
întreaga lume. Dacă dispuneți de date sigure și corecte, puteți adăuga în chestionar și câteva statistici
referitoare la situația din țara voastră.
Testul poate fi făcut individual, în perechi, sau în grupuri mai mici, depinzând de numărul total de
cursanți, de raportul de sex și de dinamica de grup.
Formatorul ar trebui să le acorde participanților aprox. 5 minute pentru a completa chestionarul
înainte de a trece să discute răspunsurile cu toată lumea. În felul acesta sunt stimulați să discute cu
accent nu pe câtă dreptate au sau nu au unele persoane dar despre ce au învăţat din exerciţiu. Foile
tipărite cu răspunsurile la întrebări [Anexa 3] pot fi apoi distribuite cursanților.

Pasul 5: Concluzii şi întrebări

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 13.

Încheiaţi modulul prin a întreba participanţii dacă au întrebări sau comentarii. Acest proces ar putea
fi facilitat prin a cere participanţilor să evalueze modului prin prisma următoarelor aspecte:
• Ce aţi învăţat?
• V-a suprins ceva?
• V-a îngrijorat ceva?
Diapozitivul PPT nr. 13 vă poate ajuta să sumarizaţi acest modul.
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Modulul III: Cauzele violenței sexuale
Sarcini:
 De a privi violența sexuală ca fiind o dimensiune a inegalității de gen
 De a identifica universul miturilor, percepției publice și atitudinilor de blamare a victimei visa-vis de violența sexuală
Instrumente necesare:
 Tablă albă magnetică/ flipchart și carioca
 Prezentare PPT (diapozitivele nr. 14-15)
Materiale pentru cursanți:
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
Durată: Aproximativ 30 de minute
Informaţii pentru formator
Obiectivul de învăţare ale acestei sesiuni este ca participanţii să înțeleagă violența sexuală într-un
context social de inegalitate. De asemenea, vor explora miturile și percepțiile care există vis-a-vis
de agresiunea sexuală.

Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii

Resurse

Durată
2 minute

2. Violența sexuală și
inegalitatea de gen

Exerciţii şi discuții despre cauzele
violenței sexuale și despre mituri
și percepția publică.

Flipchart

20 minute

3. Concluzii și
întrebări

Oferiți cursanților posibilitatea
să pună întrebări și comentarii la
final

5 minute

Informații generale pe tema sesiunii
Miturile despre viol și efectele lor
Există multe mituri despre violența sexuală conform cărora victima este cea învinovățită pentru actul
de violență. Femeile care au fost abuzate sexual sunt afectate de atitudinile sociale vis-a-vis de acest
tip de violență și multe pot avea convingeri care reflectă mituri larg răspândite.
Dacă convingerea este că viol este numai atunci când te atacă un străin pe o stradă întunecoasă, și
femeia e violată de un prieten sau partener la ea acasă, poate să nu își dea seama cu ușurință că ceea
ce s-a petrecut a fost un viol.
De multe ori femeile abuzate sexual își pun probleme de genul „Am acceptat să ies în oraș cu el....”, „Am
acceptat să mă ducă cu mașina acasă....”, „L-am invitat la mine la o cafea....” și ajung să creadă că a fost
vina lor; dar de când e un suc în oraș sau condusul acasă cu mașina o invitație la viol?
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Miturile despre viol și violența sexuală sunt folosite pentru a minimaliza, justifica sau nega actul
de violență sexuală. Dau vina pe victimă și găsesc scuze agresorului. De fapt, aceste mituri nu fac
decât să perpetueze violența sexuală pentru că joacă un rol foarte mare în determinarea reacțiilor
individuale, sociale și instituționale, și creează o scuză pentru lipsa de reacție față de realitatea
violenței sexuale.
Aceste mituri și atitudini de blamare a victimei sunt frecvente în rândul furnizorilor de servicii și
adâncesc trauma celor care supraviețuiesc unui viol. Aceasta se mai numește și „victimizare
secundară”11. Ca principiu de îngrijire și protecție a victimelor, profesioniștii din domeniul medical,
juridic și terapeutic trebuie să evite victimizarea secundară fie prin comportamentul lor or prin
tratarea victimelor cu nepăsare.
Condiționarea socială / puterea și controlul
Condiționarea socială este un factor care contribuie la structurile sociale în care puterea bărbaților
asupra femeilor este în mare parte tolerată și în multe cazuri chiar încurajată.
Cu toate acestea, întotdeauna bărbatul este cel responsabil pentru actul de violență sexuală.
Multe din încercările de a înțelege sau de a explica ce a provocat sau ce a condus la violența sexuală
nu confirmă că există această latură a responsabilității bărbatului pentru actele sale.
Bărbații care agresează sexual fac așa ceva pentru a obține controlul asupra femeii și a o domina.
Aceasta se poate întâmpla într-o relație (de la a susține cu autoritate că are „dreptul să facă sex” cu
partenera lui la o pedepsi pentru că „îndrăznește să îi țină piept”); violența sexuală poate fi un mijloc
de a controla și subjuga femeia în contextul prostituției și traficului de ființe umane/de sex; poate fi
pentru că se simte mai puternic dacă strigă pe geamul mașinii remarci de natură sexuală la adresa
unei femei de pe stradă; poate fi pentru că privește femeile ca pe un obiect de folosit și abuzat.
Actul de violență se petrece adesea într-un context în care cultura de masă încurajează dominația
masculină și ideea că sexul e un bun cuvenit al bărbatului, și ne bombardează cu imaginea și ideea
de femeie supusă/disponibilitate sexuală a femeii. În același timp, comunitățile și mass-media uneori
complotează în căutarea unor motive care să scuze agresorul și să blameze victima. În majoritatea
societăților, sunt puține sancțiuni pentru violența bărbatului, iar mecanismul de sprijin și protecție a
victimei este unul neadecvat.
Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 14.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.
Pasul 2: Violenţa sexuală şi inegalităţile de gen - cauzele violenței sexuale12

Utilizaţi

diapozitivele PPT nr. 15-16.
Din cauza potenţialului emotiv şi a naturii deranjante a acestui modul este importantă menţinerea
unui spaţiu sigur pentru învăţare. Din nou, formatorul poate întreba „ce poate face aceste lucruri mai
uşor de discutat şi mai confortabile?”
11

COSAI (2012) “Models of intervention for women who have been sexually assaulted in Europe: A review of the literature” disponibil pe
www.cosai.eu

12

Exercițiul 1 este adaptat după: ‘Understanding Gender Inequality and Violence against Women Training Pack’. Argyll and Bute
Community Planning Partnership / Women’s Support Project 2010
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Sunt două posibilităţi pentru derularea acestui exerciţiu.
Opţiunea A
Pregătiți dinainte sau scrieți pe loc pe o foaie de flipchart, cu spații dedesubt, următoarele:
De ce au loc acte de violență sexuală?
Justificarea comportamentului bărbatului
Blamarea femeii

Condiţionarea socială

Putere şi control

Toate formele de violenţă asupra femeilor sunt inacceptabile şi constituie o infracţiune!
Rugați cursanții să dea exemple de motive/cauze des invocate pentru a explica violența sexuală.
Încurajați grupul să spună atât cauzele în care cred ei, cât și cele în care cred alții de obicei. Formatorul
trebuie să noteze fiecare cauză/motiv în dreptul rubricii corespunzătoare (vezi sugestiile de mai jos)
și să încurajeze discuția acolo unde există diferențe de opinie sau neînțelegeri.
În tabelul de mai jos sunt trecute unele din cauzele care vor fi cel mai probabil enunțate la fiecare
categorie.
După ce exemplele se trec toate pe foaie, formatorul trebuie să le ia pe rând, începând cu exemplele
din categoriile Justificarea comportamentului bărbatului și Blamarea femeii. Precizați faptul că
deși unele persoane pot folosi acestea ca scuze pentru a justifica violența sexuală, ele nu reprezintă
nicidecum o explicație rezonabilă sau potrivită realității.
Exemplele din categoriile Condiționarea socială și Putere și control urmează apoi a fi discutate și ele
cu referire la informațiile generale despre tema sesiunii.
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De ce au loc acte de violență sexuală împotriva femeilor?
Justificarea comportamentului bărbatului
Consumul de alcool sau dependența de droguri
Stresul/sărăcia/persecuția
Nu se poate abține
Are o boală mintală
Testosteronul
Frustrarea sexuală
A interpretat greșit atitudinea femeii
A venit la mine acasă, înseamnă că vroia să facă sex
Femeile spun „nu” când de fapt vor să spună „da”
Motive pentru care femeile se blamează sigure
I-a dat impresia că vrea să-l seducă
Vroia sa-l facă gelos
Era beată
Era îmbrăcată provocator
Nu trebuia să meargă acasă singură pe întuneric
Condiționarea socială
Așteptările de tip „macho” din partea unui bărbat „adevărat”
Societatea permite bărbaților să creadă că femeile sunt disponibile sexual
Nu are respect pentru femei/ crede că toate femeile sunt târfe (misoginism)
Societatea susține violența sexuală prin pornografie și înfățișarea femeii ca pe un obiect sexual
Puterea și controlul
Pentru că a crezut că scapă nepedepsit
Ca să îi dea o lecție
„E prietena/nevasta mea, fac ce vreau”
Îi place să aibă control asupra femeilor
Persecuția femeilor prin comportamentul de grup (de la a striga după femei pe stradă la violul în
grup și crimă)
Aplicarea ineficientă a legii
Lipsa sancțiunilor / legislației (atât în societatea normală, în vreme de pace, cât și în situații de
război)
Toate formele de violenţă asupra femeilor sunt inacceptabile!
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Opţiunea B
Pregătiţi patru coli de flipchart. Scrieţi pe fiecare coală o categorie de motive/scuze după cum
urmează:
Justificarea comportamentului
bărbatului

Motive pentru care femeile se
blamează sigure

Condiționarea socială

Puterea și controlul

Aşezaţi hărtiile în colţurile sălii pe perete sau pe mese separate. Invitaţi participanţii să-ţi noteze
punctele de vedere pe hărtie. Această abordare are avantajul că obligă participanţii să se mişte prin
sala de curs. Ca alternativă, participanţii pot fi împărţiţi în patru grupuri. Fiecare grup va fi invitat să
lucreze pe una dintre coli.
Discuţiile şi comentariile vor avea loc în acelaşi mod descris şi pentru opţiunea A.
Pasul 3: Concluzii şi întrebări
Încheiaţi modului întrebând participanţii dacă au întrebări sau comentarii. Acest proces poate fi
ajutat prin a întreba participanţii să examineze care dintre aspecte, dacă a fost vreunul, a divizat
grupul. Dacă a fost cazul, dacă opiniile au fost reconciliate.
Este foarte important ca nici un mit sau scuză să fie perpetuate şi că participanţii înţeleg că toate
formele de violenţă împotriva femeilor sunt inacceptabile.
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Modulul IV: De ce le e greu femeilor să declare că au fost victime
ale unei agresiuni sexuale
Sarcini:
 De a înțelege de ce multe femei nu raportează abuzul sexual
Instrumente necesare:
 Tablă albă magnetică/ flipchart și carioci
 Material de distribuit: Anexa 4
Materiale pentru cursanți:
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
 Foi de flipchart și carioci
Durată: Aproximativ 30 de minute
Informații pentru formator
În urma acestei sesiuni, cursanții vor înțelege mai bine ce împiedică femeile să denunțe actul de
violență sexuală comis asupra lor.

Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere
2. De ce multe femei nu
dezvăluie/raportează
că au fost victimele
unui act de violență
sexuală

3. Concluzii și întrebări

Conținut
Resurse
Prezentați obiectivele sesiunii
Împărțirea în grupuri mici pentru
Flipchart
a discuta și a scrie pe o foaie
de flipchart care cred ei că sunt
factorii care împiedică femeile să
reclame la poliție sau să dezvăluie
altcuiva actul de violență sexuală
căreia i-au căzut victime, și care
cred ei că sunt factorii care le
încurajează să raporteze și să
dezvăluie actul.
Discuție în plen cu privire la factorii
identificați în grupurile de lucru și
la materialul distribuit.
Oferiți cursanților posibilitatea să
pună întrebări și comentarii la final

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

Durată
2 minute
10 minute

20 minute

5 minute
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Informații generale pe tema sesiunii
Nivelul scăzut de raportare a cazurilor de agresiune sexuală
Există multe motive pentru care femeile nu au curajul să raporteze cazurile de violență sexuală,
nu în ultimul rând pentru că le este teamă ca agresorul să nu se răzbune în vreun fel, și pentru că
sunt îngrijorate că tot ele vor fi blamate de familie și prieteni pentru ceea ce s-a întâmplat. Multe
din motive au la bază stigmatul și rușinea asociate violenței sexuale. Așa cum am văzut, miturile și
prejudecățile vis-a-vis de violența sexuală contribuie la sentimentul de rușine, teamă, confuzie și
umilință.
Multe femei ajung în situația de a trebui să se descurce singure nu numai cu consecințele de ordin
fizic, ci și cu sentimentele de izolare, spaimă, furie, vinovăție, și rușine, confruntându-se și cu miturile
și prejudecățile care neagă realitatea celor întâmplate. De aceea, decizia de a dezvălui cele petrecute
este foarte dificilă și complexă. Femeile iau în calcul factori precum stigmatul și dezonoarea ce vor
urma în cazul în care sunt crezute, și se gândesc cum vor fi tratate dacă apelează la instituțiile statului,
precum poliția, instanțele judecătorești și personalul medical13.
Adesea, prima persoană căreia femeia i se confesează este un membru al familiei sau un prieten de
încredere, astfel că decizia femeii de a depune sau nu o plângere formală depinde și de modul în care
această persoană reacționează. Dacă femeia raportează abuzul, are șanse mai mari să beneficieze
de îngrijirea medicală adecvată – studiile arată că de asistența medicală de specialitate ajung să
beneficieze peste jumătate din femeile care raporteazăabuzul, și doar ceva mai puțin de o cincime
din cele care nu au depus plângere la poliție14.
Există un consens general că secțiile de poliție nu reprezintă cel mai potrivit loc de abordare a
cazului de violență sexuală, și cu siguranță nu de colectare a probelor medico-legale15. Unele țări
din Europa au înființat centre specializate în acordarea de servicii medico-legale pentru victimele
unui viol sau unei agresiuni sexuale. De multe ori, aceste centre reprezintă o cale către alte servicii
de asistență, îndrumare și reabilitare a victimelor. Deși nu există dovezi clare care să susțină faptul
că numărul cazurilor de raportare a abuzurilor sexuale crește datorită existenței acestor servicii
specializate, se poate spune cu certitudine că specializarea în cazurile de agresiune sexuală, fie sub
forma serviciilor specializate, fie prin profesioniștii pregătiți în această direcție, crește șansele ca
victimele să beneficieze de o îngrijire atentă. Modelele de servicii specializate sunt nalizate mai în
detaliu în modulul VIII.
Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 17.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.

13

Kelly, L (2005) Promising Practices addressing sexual violence. Expert Paper delivered by Professor Kelly, Child and Woman Abuse
Studies Unit, London Metropolitan University,at: “Violence against women: Good practices in combating and eliminating violence against
women” Expert Group Meeting Organized by: UN Division for the Advancement of Women in collaboration with UN Office on Drugs and
Crime

14

Rennison, C, 2002, ’Rape and sexual assault: reporting to the police and medical attention, 1992-2000’ Bureau of Justice Statistics:
Selected Findings, August, Washington DC, US Department of Justice.

15

Kelly, L (2005) Promising Practices addressing sexual violence.
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Pasul 2: De ce le e greu femeilor să declare că au fost victime ale unei agresiuni sexuale
Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 18.
Rugați grupul de cursanți să se împartă în grupuri mai mici de 5-6 persoane. Spuneți-le tuturor că
datele statistice arată că majoritatea femeilor nu raportează niciodată la poliție abuzul sexual16.
Factori care descurajează
femeile să declare sau să
raporteze o agresiune sexuală

Factori care încurajează femeile
să declare sau să raporteze o
agresiune sexuală

Fiecare grup va trece apoi la a discuta și nota pe o foaie de flipchart care cred ei că sunt factorii care
împiedică femeia să depună plângere la poliție în cazul unui abuz sexual, sau să dezvăluie abuzul
altcuiva, și care factori cred ei că le încurajează să raporteze/dezvăluie abuzul. Acordați grupurilor 10
minute pentru acest exercițiu.
Rugați apoi persoana desemnată de fiecare grup să raporteze în plen să citească răspunsurile
grupului pe care-l reprezintă.
Concluziile grupurilor ar trebui mai apoi discutate în plen, făcând referire la informațiile din Anexa 4
pe care ar trebui să o distribuiți fiecărui cursant, dar folosind și informațiile generale pe tema sesiunii.
•
•

•

Este important să se facă distincţia între a discuta cu un prieten sau un membru al familiei
despre ce s-a întâmpla şi a raporta poliţiei acest fapt.
Unii factori s-ar putea regăsi în ambele liste. De exemplu, implicarea poliţiei poate fi
percepută de către unele persoane ca o barieră în declararea faptei în timp ce alte persoane
pot considera acest lucru ca un factor pozitiv.
Unii factori care descurazează femeile să declare sau raporteze o agresiune sexuală sunt
direct legaţi de scuzele care încearcă să justifice violenţa sexuală şi/sau acuzele aduse
femeilor. Aceste aspecte trebuie clar identificate a factori care perpetuează miturile şi
reconcepţiile greşite despre violenţa sexuală asupra femeilor.

Pasul 3: Concluzii şi întrebări
Discutaţi pe scurt factorii idetificaţi de grup, făcând referire la dispozitiv (Anexa 4).

16

Este un fapt dovedit că multe femei nu denunță abuzul la poliție niciodată (OMS 2012). Studiile arată că deși există un număr redus
de femei care depun plângere oficială, majoritatea (72%) se confesează unor prieteni și multe se adresează familiei (41%) și altor surse
informale de sprijin (Brennan& Taylor-Butts 2008). În cazul Marii Britanii, datele arată o tendință similară (Smith et al., 2011 in Chaplin et
al. 2011). Aceste date pot diferi de la o țară la alta și în cadrul țării respective, în funcție de convingerile culturale, rolul sexelor în societate,
și nivelul de încredere în organele de poliție.
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Modulul V: Impactul actelor de violență sexuală
Sarcini:
De a explora impactul actelor de violență sexuală asupra femeilor care au experimentat aceasta,
asupra familiei şi prietenilor acestora, asupra comunităţii şi societăţii.
Instrumente necesare:
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 19-28)
 Anexa 5: Impactul actelor de violenţă sexuală
 Anexa 6: Studiu de caz despre impactul actelor de violenţă sexuală
Materiale pentru cursanți:
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
 Hârtie de flipchart și carioci
Durată: Aproximativ o oră
Informații pentru formator
Prin această sesiune se așteaptă ca participanții să înțeleagă mai bine diferitele efecte pe care
abuzul sexual îl poate avea asupra victimei, familiei acesteia și comunității.
Astfel de cunoștințe sunt importante pentru că sunt utile în procesul de planificare a resurselor
necesare unei intervenții corespunzătoare în cazurile de violență sexuală. Astfel de informații ajută
profesioniștii să recunoască o posibilă victimă a unui abuz sexual și să acorde asistența adecvată la
momentul potrivit. Sunt utile și pentru factorii implicați în elaborarea politicilor și în planificarea
serviciilor, aceștia putând proiecta pe baza lor serviciile suport de care e nevoie.

Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii

2.Impactul violenței
sexuale asupra
femeilor care au fost
agresate sexual

Prezentaţi posibilele simptomele
asupra sănătăţii fizice şi mintale
imediate și pe termen mediu
şi lung provocate de actele de
violență sexuală

3. Impactul general
al violenței sexuale
asupra familiei
şi prietenilor,
comunităţiii şi
societăţii
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Resurse
Diapozitivele PPT nr.
19-20
Diapozitivele PPT nr.
21-26

Durată
2 minute
10 minute

Studiu de caz

Diapozitivul PPT nr. 27 30 minute

Discuții în plen cu privire la
impactul general al violenţei
sexuale

Flipchart

10 minute

Diapozitivul PPT nr. 28

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

5. Concluzii și
întrebări

Oferiți cursanților posibilitatea
să pună întrebări și comentarii la
final

Anexele 5 şi 6

8 minute

Informații generale pe tema sesiunii
Tipuri de impact și indicii ale violenței sexuale
Nu există reacții „tipice” vis-a-vis de un act de violență sexuală, dar există o paletă largă de efecte pe
care victima le poate resimți atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
Un viol sau act de agresiune sexuală lasă multe urme asupra femeii, afectându-i sănătatea fizică prin
provocarea de leziuni corporale, complicații ginecologice (de ex. dureri cronice pelviene, sângerări
vaginale, infecții ale tractului urinar), infecții cu transmitere sexuală (ITS), HIV/SIDA și sarcini nedorite.
Leziunile fizice pot fi deosebit de grave, uneori chiar punând în pericol viața femeii, dar aceste cazuri
sunt rare și majoritatea leziunilor fizice trec în câteva zile.
Supraviețuitoarele unei agresiuni sexuale pot suferi o serie întreagă de probleme de sănătate fizică
și mentală. Consecința psihologică cel mai des întâlnită în cazul victimelor este tulburarea de stres
post-traumatic (TSPT) asociată unei palete largi de simptome, printre care se numără tulburări
ale somnului, apetitul scăzut, amintirile involuntare, sentimentele de amorțeală emoțională, furie,
rușine și negare, atitudinea de evitare, și probleme în relațiile sexuale și de cuplu. În cele mai grave
cazuri, depresia a dus uneori la contemplarea sinuciderii și la sinuciderea propriu-zisă.
Abilitatea unei instituții de îngrijire medicală de a identifica semnele unui abuz, inclusiv sexual,
împotriva femeii, este unul din mijloacele importante de intervenție în astfel de cazuri de sănătate
publică. Personalul medico-sanitar se află într-o poziție unică ce îi permite să identifice victimele
unui abuz, nu numai pentru că s-a constatat că victimele unei agresiuni sexuale apelează la serviciile
medicale mai des, dar și pentru că lor li se adresează în primul rând femeile care nu declară că au fost
victime ale unui act de violență. Supraviețuitoarele unui abuz sexual se adresează mult mai probabil
medicului lor de familie sau unui alt medic (de pildă, medicul ginecolog) decât unităților specializate
în acordarea de servicii în cazuri de violență sexuală sau de alt gen, mai cu seamă dacă nu suferă
leziuni corporale.
Semnele care indică un abuz sexual sunt de regulă descrise în protocoalele de identificare a tuturor
formelor de violență împotriva femeii și includ tipuri de leziuni provocate, probleme de sănătate (de
ex. dureri cronice cervicale, pelviene și lombare, complicații digestive și sindromul colonului iritabil)
și probleme psihologice (de ex. depresia, neliniștea, TSPT, și nivelul scăzut al respectului de sine).
Femeile pot fi victime ale unui abuz sexual recent sau care s-a petrecut în trecut și în urma căruia
încă mai suferă de efectele sale pe termen-lung. Protocolul general dictează efectuarea de evaluări
clinice prin care fie să se confirme, fie să se elimine victimizarea prezentă sau trecută, precum și
luarea de măsuri în vederea tratării efectelor imediate și pe termen lung17.
Victimele agresiunii sexuale au nevoie de servicii medicale cuprinzătoare, sensibile la dimensiunea
de gen, care să le ajute să facă față consecințelor provocate de abuz asupra sănătății lor fizice și
mentale și să depășească trauma suferită. Printre astfel de servicii se numără testul de sarcină,
17

COSAI (2012) “Models of intervention for women who have been sexually assaulted in Europe: A review of the literature” disponibil pe
www.cosai.eu

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

37

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 plângere18. Informațiile cu privire la organizațiile și serviciile care
oferă asistență 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.
Este vital ca profesioniștii din domeniul medico-sanitar și cei din alte domenii care vin în contact
cu femei ce prezintă semnele unui abuz sexual sau care dezvăluie abuzul, să respecte dorințele
femeii și dreptul acesteia de a hotărî dacă depune sau nu plângere la poliție, și să aibă la îndemână
informațiile necesare pentru a îndruma persoana respectivă către serviciile care îi pot oferi mai mult
sprijin. Cum să creați mediul potrivit de sprijin și încurajare a femeii și care sunt reacțiile adecvate în
cazul în care femeia dezvăluie experiența sa puteți afla în Modulul VIII.
Mai mult, efectele agresiunii sexuale nu se rezumă la sănătatea și starea de bine a supraviețuitoarei
abuzului. Consecințele agresiunii sexuale pot avea un impact negativ considerabil și asupra
prietenilor și familiei victimei. Studiile arată că efortul confruntării cu consecințele unui viol poate
provoca un grad ridicat de stres în rândul familiei, prietenilor și celor apropiați supraviețuitorilor unei
agresiuni sexuale. Dacă înțeleg aceste efecte, profesioniștii pot planifica sistemul de sprijin necesar
și pot realiza ce sectoare trebuie implicate în intervenția în astfel de cazuri și în general vis-a-vis de
alte aspecte ale fenomenului de violență sexuală.

Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 19-20.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.

Pasul 2: Impactul violenței sexuale asupra victimelor care au fost victimele agresiunilor
sexuale
Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 21-27.
Diapozitivul PPT nr. 21. Impactul violenței sexuale asupra victimelor care au fost victimele
agresiunilor sexuale
Studiile arată că mai puţin de jumătate dintre victimele agresiunilor sexuale prezintă leziuni şi doar
22.8% dintre victime au leziuni ano-genitale. Leziunile genitale apar de trei ori mai frecvent la femei

18

WHO (2003) Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence
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în urma unei agresiuni sexuale decât în urma unui act sexual consimţit19,20. Violul anal poate provoca
fisuri sau laceraţii profunde în zona perianală dar acestea pot apare şi fără leziuni persistente2,21 .
Diapozitivul PPT nr. 22. Leziunile acute
Descrierea medico-legală corectă a leziunilor poate indica caluzele posibile şi prin urmare poate
fi legată de descrierea agresiunii şi utilizată în procesul legal ulterior. Este important de evaluat
localizarea şi severitatea leziunilor. Loviturile de pumn, picior, strangularea şi strângerea puternică
pot fiecare să cauzeze tipuri distincte de leziune.
Diapozitivul PPT nr. 23. Consecinţele pe termen mediu
Diapozitivul PPT nr. 24. Consecinţele pe termen lung
Diapozitivul PPT nr. 25. Consecinţele asupra sănătăţii mintale
Reacţiile acute din cauza traumei sunt reacţiile de şoc, care pot dura de la câteva ore până la câteva
zile. Aceste reacţii pot apărea după una până la trei zile după traumă şi pot dura de la câteva zile
până la patru-şase săptămâni. Reacţiile acute din cauza traumei sunt reacţii normale în urma unui
eveniment traumatic.
Diapozitivul PPT nr. 26. Consecinţele pe termen lung asupra sănătăţii mintale
Studiu de caz

Diapozitivul PPT nr. 27.

Scopul exerciţiului este de a consolida şi discuta informaţiile furnizate de diapozitiv.
Rugați cursanții să se împartă pe grupe de câte 5-6 persoane şi distribuiţi studiul de caz: Cazul Suzanei.
Rugaţi fiecare grup să citească informaţia distribuită şi să se gândească la următoarele întrebări:
1. Care sunt îngrijorările imediate ale Suzanei?
2. Ce tipuri de leziuni este posibil să prezinte?
3. Care sunt problemele care trebuie adresate pe termen scurt şi mediu?
4. Care ar putea fi consecinţele pe termen lung asupra Suzanei?
După 15-20 minute rugaţi fiecare grup să sumarizeze răspunsurile lor la fiecare întrebare şi notaţi pe
flipchart constatările principale.

Pasul 3: Impactul general al violenței sexuale asupra familiei şi prietenilor, comunităţiii şi
societăţii
Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 28.
Rugaţi participanţii să identifice exemple ce arată impactul violenţei sexuale asupra familiei şi
prietenilor, comunităţii şi societăţii şi notaţi-le pe o coală de flipchart. Scopul exerciţiului este de a
identifica rapid diverşi factori.

19

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)

20

Slaughter L, Brown RV, Crowley S & Peck R “Patterns of genital injury in female sexual assault victims” 1997 Am J Obstet Gynecol March

21

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
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Pasul 4: Concluzii şi întrebări
Facilitaţi o discuţie scurtă despre problemele identificate în timpul acestui modul. Puteţi pune
următoarele întrebări:
•
•

Sunt aspecte care nu sunt clarificate sau care nu au fost discutate şi care ar fi trebuit incluse?
Credeţi că ceea ce aţi învăţat vă va fi folositor în munca de zi cu zi? Poate cineva să ne dea
un exemplu?
Furnizaţi Anexa 6.
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Modulul VI: Modele de intervenții în cazurile de agresiune
sexuală
Sarcini:
 De a prezenta câteva modele de abordare coordonată/integrată a furnizării de servicii
 De a explora traseul beneficiarului folosind modelul SARC din Marea Britanie
 De a compara pe scurt Modelul SARC cu alte modele aplicate în Australia și în țările scandinave
Instrumente necesare:
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 29-48)
 Studiu de caz (Anexa 7)
Durată: Aproximativ 1 oră
Informații pentru formator
În acest modul, participanților li se prezintă modele de abordări coordonate a serviciilor acordate
în cazurile de agresiune sexuală, cum funcționează acestea și cum arată traseul beneficiarului întrun astfel de model.
Studiul de caz va arăta paleta de servicii și instituții implicate în sprijinul acordat victimelor
violenței sexuale, ce pot oferi acestea, și care ar fi limitările sau lipsurile abordărilor sectoriale și
naționale pentru a asigura un sistem complex de asistență a victimelor.

Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii.

2. Prezentarea
modelelor de
intervenție în cazurile
de agresiune sexuală

Prezentarea se referă la serviciile
necesare, trecerea la abordarea
coordonată şi exemplul modelului
SARC și al traseului beneficiarului
în Marea Britanie.
Alte modele aplicate în țările
scandinave și în Australia sunt
trecute în revistă.
Studiul de caz va facilita
identificarea instituţiilor cu rol
în asistarea femeilor care au fost
agresate sexual.
Discuții privind serviciile necesare,
traseul beneficiarului, lipsuri și
limitări şi aspecte de îmbunătățit.

3. Identificarea
serviciilor acordate în
cazurile de agresiune
sexuală

Resurse
Diapozitivul PPT
nr. 29
Diapozitivele PPT
nr. 30-41

Durată
2 minute
25 minute

Diapozitivele PPT
nr. 42-45
Material de
distribuit - studiu
de caz (Anexa 7)

10 minute

Diapozitivele PPT
nr. 46-48

18 minute
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4. Concluzii și
întrebări

Cum poate informaţiile din acest
modul să acopere practica locală
sau naţională specifică ţării.

5 minute

Informații generale pe tema sesiunii
Victimele agresiunii sexuale pot fi copleșite de stres emoțional atunci când povestesc prin ce au
trecut, iar de felul în care reacționează furnizorii de servicii depinde într-o foarte mare măsură
calitatea asistenței pe care o va primi victima și gradul de adaptare și recuperare ulterioară a acesteia.
Pentru a reduce impactul pe care îl presupune accesarea a diferite servicii în diferite locuri, Statele
Unite au început în anii ’70 să facă o trecere către un model centralizat de gestionare a serviciilor, unde
profesioniști din diferite domenii își ofereau serviciile în cadrul aceleiași unități. Obiectivul era nu
numai să asigure o coordonare unitară a serviciilor de asistență reunite sub același acoperiș, dar și să
determine profesioniștii implicați în furnizarea, elaborarea și finanțarea programelor și intervențiilor
în caz de agresiune sexuală să realizeze că este nevoie de un cadru multidimensional de asistență.
Acest model coordonat/integrat de asistență a ajuns ulterior să fie replicat la nivel international.
Modelele de abordări coordonate ce urmează a fi prezentate în cadrul sesiunii au la bază fie intervenții
structurale, în care guvernul sprijină și direcționează implementarea intervențiilor în cazurile de
agresiune sexuală, fie alte intervenții de tip comunitar.

Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 29.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.

Pasul 2: Prezentarea modelelor de intervenție în cazurile de agresiune sexuală

Utilizaţi

diapozitivele PPT nr. 30-45.
Treceţi prin fiecare diapozitiv şi furnizaţi materiale pentru fiecare.
Diapozitivul nr. 30: Începeți sesiunea prin identifica serviciile de care ar avea nevoie/la care ar
apela o femeie care a fost victima unei agresiuni sexuale.
•
•
•
•

Servicii medico-legale – prelevarea de probe pentru examenul ADN și consemnarea
leziunilor traumatice
Servicii medicale – tratarea leziunilor corporale, prevenirea sarcinii prin contracepția de
urgență, profilaxia pentru ITS și urmărirea activă pentru depistarea ITS
Servicii psihosociale – Rape Crisis Centre (Centrul de urgență pentru victimele violului):
consiliere, sprijin și îndrumare; referirea către alte organizații/serviciile sociale
Servicii de cercetare și urmărire penală – aplicarea legii, de ex. identificarea agresorilor;
protecția drepturilor victimelor, asigurarea siguranței acestora și referirea lor către serviciile
adecvate

Diapozitivul nr. 31: Prezentați ideea de coordonare a serviciilor.
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Asistența coordonată este sistemul prin care serviciile (medico-legale, medicale, psihosociale și de
cercetare/urmărire penală) destinate victimelor agresiunii sexuale sunt acordate într-o manieră
coordonată/integrată, adesea în cadrul aceleiași unități. Acest model de asistență a fost conceput
prima oară în SUA în anii ’70 și în prezent este replicat în numeroase țări, inclusiv în Europa.
Diapozitivul nr. 32-33: Modelul Centrului de referire a cazurilor de agresiune sexuală (SARC) din
Marea Britanie.
Primul Centru de referire a cazurilor de agresiune sexuală a fost inaugurat în Marea Britanie în 1986.
Acesta fusese înființat pentru a oferi victimelor violenței sexuale un mediu mai propice raportării
cazurilor lor.
SARC-urile pot fi văzute ca unități medicale dedicate victimelor. Centrele vizează să coordoneze și
să simplifice traseul victimelor agresiunii sexuale, să îmbunătățească asistența de urgență, să ajute
în procesul de recuperare și să sporească ratele de condamnare a agresorilor prin sprijinul acordat
victimelor în procesul de urmărire penală. În 2012, în Anglia și Țara Galilor se înregistrau în total 40 de
SARC-uri. Structura SARC-urilor și modul lor de furnizare a serviciilor variază, deși de regulă serviciile
sunt acordate de o serie de furnizori din sectorul public, independent și terțiar în locații deținute de
poliție sau de NHS (Serviciul Național de Sănătate) în zonele urbane cu densitate mare a populației.
Conducerea SARC-urilor la nivel regional este asigurată de grupuri locale de coordonare care se
subordonează unui grup național de coordonare.
Diapozivitul 33 arată localizarea oraţului Liverpool în Marea Britanie şi teritoriul pe care îl acoperă
serviciile SafePlace.
Diapozitivul nr. 34: Studiu de caz - SafePlace Merseyside.
Liverpool găzduiește unul din cele 40 de SARC-uri din Marea Britanie, numit SafePlace Merseyside.
Aflat în centrul orașului, SafePlace Merseyside s-a înființat în 2008 și deservește o populație de
aproape 1.3 milioane de locuitori din zona metropolitană/județul Merseyside.
SafePlace Merseyside este parte dintr-un model de abordare coordonată a serviciilor destinate
victimelor agresiunii sexuale, care cuprinde servicii medico-legale și medicale și subcontractează
serviciile psihosociale locale ale Consilierilor independenți pe probleme de violență sexuală (CIVS)
Diapozitivele nr. 35-37: Traseul beneficiarului.
Parcurgeți împreună cu participanții traseul beneficiarului, folosind diapozitivele date. Acest traseu
are la bază modelul SARC din Marea Britanie și folosește SARC-ul din Merseyside ca exemplu.
Dacă o persoană raportează un act de agresiune sexuală la poliție, la serviciile de sănătate sau alte
servicii sociale din județul Merseyside, aceasta va fi îndrumată către SafePlace Merseyside – un Centru
de referire a cazurilor de agresiune sexuală din orașul Liverpool. Beneficiarii se pot adresa și singuri
acestui centru. Un manager sau administrator al acestui centru va fi acolo pentru a răspunde apelurilor
telefonice în timpul programului de lucru, iar în afara orelor de lucru, apelanții vor fi puși în legătură
cu un operator care va ruga un consilier de criza (Crisis Worker - CC) să revină cu un telefon în cel mai
scurt timp posibil. CC trebuie să urmeze o procedură strictă atunci când preiau apeluri din partea
persoanelor care sună la Centru din inițiativă proprie și nu ca urmare a unei referiri, și fac aceasta în
baza unui Îndrumar pentru consilierii de criză (un dosar cu informații relevante despre salvgardare,
evaluarea capacităților mentale, serviciile suport suplimentare, transportul beneficiarului, lucrul pe
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cont propriu, soluționarea conflictelor și auto-referirile) și a unei fișe de înregistrare a apelului. CC va
întreba beneficiarul cu ce îi poate fi de folos, explicând totodată care sunt limitele confidențialității,
mai ales în ce privește aspectele legate de salvgardare.
Dacă o persoană raportează un act de agresiune sexuală la poliție, va fi dus la SafePlace Merseyside
de către un polițist cu pregătire în astfel de cazuri, numit Ofițer de legătură pe probleme de
infracțiuni sexuale (Sexual Offences Liaison Officer - SOLO). SOLO înregistrează o scurtă declarație
asupra incidentului (inclusiv detalii de genul cine, ce, unde și când) și informează doctorul de la
SafePlace Merseyside înainte ca acesta să examineze victima. Două-trei zile mai târziu, victima va
da poliției un interviu amănunțit asupra celor întâmplate, interviu ce va fi filmat și va avea loc într-o
casă deținută de poliție într-un loc cu totul diferit de cel în care domiciliază victima, din motive de
păstrare a confidențialității. Persoanele care ajung la SafePlace Merseyside în urma referirilor făcute
de alte agenții, sau din inițiativă proprie, au de ales dacă doresc sau nu să raporteze incidentul la
poliție.
Când ajunge la SafePlace Merseyside, beneficiara este întâmpinat de Consilierul de criză (CC) care îi
asigură un suport emoțional, confidențial, și practic de specialitate și care acționează ca susținător
al femeii pe tot parcursul prezenței sale la centru. CC trebuie să se asigure că beneficiara înțelege
și vorbește limba engleză suficient de bine pentru a fi în cunoștință de cauză atunci când își dă
acordul să fie examinată medical; în caz contrar, trebuie solicitat un traducător. CC va completa și un
formular de salvgardare în beneficiul victimei și e posibil să trebuiască să contacteze Safeguarding
Adults Team (Echipa de salvgardare a adulților) din cadrul NHS.
Într-un birou special amenajat, CC îi va face cunoștință beneficiarei cu doctorul care va efectua
examenul medico-legal. Examinarea are loc în altă încăpere special amenajată în acest scop și
este efectuată de către medici specialiști (medic legist - ML) care pot administra și contracepția
de urgență, pot face vaccinări, și pot asigura profilaxia post-expunere la HIV în urma unui contact
sexual (PEPSE)22 și referirea către clinicile de sănătate sexuală. Odată ce ML îi explică beneficiarei
ce presupune examenul medico-legal, CC va nota istoricul medical al acesteia și va obține acordul
scris pentru efectuarea examinării medico-legale. Beneficiara va intra apoi în camera de examinare
împreună cu ML, CC și alt personal suport necesar. Dacă beneficiara a fost trimisă la centru de către
poliție, va fi prezent și SOLO în camera de examinare pentru a se asigura că se respectă protocolul de
colectare a probelor și integritarea acestora, dar va rămâne în spatele unei perdele pe toată durata
examinării. În timpul examinării, ML va examina tot corpul beneficiarei și va preleva probe (de urină,
sânge, etc). Beneficiara va fi rugată să îi dea ML detalii mai precise cu privire la incident pentru ca
acesta să determine riscul de auto-vătămare.
La încheierea examinării, beneficiara părăsește camera și are posibilitatea de a face un duș și a-și
schimba hainele. În camera în care se merge după examinarea medico-legală, CC, ML, și beneficiara
iau loc și discută opțiunile de contracepție și alte tratamente medicale de tipul PEPSE și vaccinării
contra virusului hepatic B. CC îi va cere beneficiarei acordul scris pentru referirea către Consilierul
independent pe probleme de violență sexuală (CIVS) care să îi ofere sprijinul și îndrumarea necesare
în continuare. CIVS trebuie să contacteze beneficiara în termen de 24 de ore de la prezența acesteia la
SARC (excluzând sărbătorile publice). Pentru depistarea și tratarea ITS, beneficiarele sunt îndrumate
către o clinică locală de medicină genito-urinară (Genitourinary Medicine - GUM) pentru investigații
suplimentare, deoarece infecțiile pot să nu fie depistate mai devreme de 14 zile de la incident.
22

PEPSE în cazul contaminării cu virusul HIV este încercarea de a îndepărta virusul din organism prin intermediul unei terapii intensive.
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Beneficiarelor li se va asigura transport corespunzător atunci când pleacă de la SARC către casă.
Diapozitivul nr. 38-40: Fotografii din SafePlace, Liverpool.
Diapozitivul nr. 41: Prezentați participanților rolul unui CIVS.
După ce a fost examinată medico-legal și a plecat de la centru, victima beneficiază de servicii
psihosociale și practice acordate de un Consilier independent pe probleme de violență sexuală (CIVS),
cu care intră în legătură prin intermediul SARC. CIVS sunt susținători ai victimelor și sunt finanțați
pentru a lucra cu victime care au suferit un abuz sexual recent sau care au un istoric de abuz sexual,
pe care le ajută să acceseze serviciile de care au nevoie, în funcție de circumstanțele și cerințele
individuale ale victimei. Adesea, CIVS sunt angajați ai Centrelor de urgență pentru victimele violului
(Rape Crisis Centres). În baza unui formular standard de raportare, CIVS evaluează riscul de autovătămare, simptomele Tulburării de stres post-traumatic (TSPT), simptomele depresiei, semnele
agitației și respectului de sine scăzut, determină dacă este nevoie de un refugiu sau o locuință care
să ofere siguranță, și dacă e nevoie de servicii de îngrijire a copilului sau de implicarea serviciilorde
asistență socială. Informațiile obținute sunt folosite la crearea unui plan personalizat de asistență a
beneficiarei.
Relația beneficiarei cu consilierul său poate continua săptămâni sau luni după incidentul de agresiune,
victimele putând beneficia de sprijin pe o perioadă de până la 18 luni, mai cu seamă atunci când
se desfășoară și demersurile de urmărire penală. Rolul unui CIVS este foarte complex și presupune
furnizarea de informații privind sistemul de justiție penală, sprijin și susținere în timpul procesului
de urmărire penală, informare și consiliere cu privire la opțiunile medicale, suport emoțional și/sau
sprijinul necesar prezentării la diferitele programări, și referirea către alte servicii sau agenții.
Diapozitivele nr. 42-45: Servicii în cazurile de agresiune sexuală (SAS) – Australia / Centre de
excelență (CE) – țările scandinave
Folosiți ultimele diapozitive pentru a prezenta pe scurt alte modele de abordare coordonată a
serviciilor, comparându-le cu modelul SARC din Marea Britanie, acolo unde este cazul.
Posibile teme de discuție – Care sunt implicațiile pentru utilizatorii serviciilor?
•
•
•

Sprijin pentru familie și prieteni apropiați
Vizibilitate (atunci când așteaptă la spital)
Asistență pe termen mai lung (de la criză încolo); absența apatiei datorată apelării la un CIVS?

Pasul 3: Organisme implicate în acordarea de sprijin femeilor agresate sexual

Utilizaţi

diapozitivele PPT nr. 46-47.
Un studiu de caz va ajuta participanţii să identifice diferite tipuri de servicii/instituţii implicate în
acordarea de sprijin femeilor agresate sexual.
Rugați cursanții să se împartă în grupuri de câte 5-6, distribuiți-le studiile de caz și rugați fiecare grup
să citească câte un studiu de caz și să se gândească la întrebările de la sfârșit (Anexa 7). Studiul de
caz şi întrebările sunt prezentate în diapozitivele 47-48.
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Rugați fiecare grup să facă comentarii în plen. Discuția de grup ar trebui să vizeze sectoarele care
ar putea fi implicate, cum ar putea arăta traseul beneficiarei din punct de vedere al serviciilor
disponibile la nivel local sau național, lipsurile și limitările furnizării de servicii, și ce schimbări s-ar
putea face pentru a îmbunătăți serviciile și rezultatele obținute de victime.

Pasul 4: Concluzii şi întrebări
Organisme implicate în acordarea de sprijin femeilor agresate sexual

Utilizaţi diapozitivele

PPT nr. 46-47.
Participanţii trebuie încurajaţi să identifice în ce fel informaţiile din acest modul au reflectat situaţia
de la nivel naţional. De exemplu, formatorul poate întreba ce au învăţat participanţii din acest modul
şi ce va fi folositor în viitor? Ce a lipsit şi ce ar trebui abordat diferit?
Colectarea de date şi monitorizarea, cercetarea şi evaluarea sunt aspecte ce trebuie avute în vedere
la începutul dezvoltării unui sistem de servicii.
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Modulul VII: Instrumentul COSAI de comparare și evaluare
Sarcini:
 Prezentarea scopului Instrumentului de comparare și evaluare și a rolului acestuia în programul
de formare
 Analiza structurii, conținutului și metodologiei Instrumentului de comparare
 Identificarea modului de aplicare a Instrumentului de comparare în contexte diferite și de către
diferite grupuri de profesioniști
Instrumente necesare:
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 49-61)
 Flipchart și carioci
 Copii după materialul referitor la Instrumentul de comparare și evaluare (disponibil separat
în variantă .pdf)
Durată: Aproximativ o oră
Informații pentru formator
Scopul acestui modul este acela de a oferi formatorilor informații și materiale cu privire la
Instrumentul de comparare și evaluare astfel încât să ajungă să stăpânească subiectul și să îl predea
cursanților pentru ca aceștia să știe la rândul lor cum trebuie să procedeze ca să implementeze și/
sau să promoveze utilizarea acestui Instrument.
În urma participării la acest modul, cursanții vor:
Avea:
•

Suficiente informații despre Instrument pentru a-l folosi și/sau promova utilizarea sa în
contextul activității lor profesionale sau în mediul inter-sectorial.

•

Care sunt avantajele și rezultatele utilizării Instrumentului

•

Modul în care utilizarea Intrumentului va contribui la atingerea obiectivelor COSAI

•

Cum să utilizeze Instrumentul în activitatea lor profesională

•

Unde și când poate fi folosit Instrumentul

•

Cine poate și ar trebui să utilizeze Instrumentul

•

Care sunt limitele utilizării Instrumentului.

Ști:

Putea:
•

Să aplice elementele Instrumentului

•

Să explice celorlați colegi din același domeniu și celor din sectoare diferite care este scopul
Instrumentului

•

Să descrie modul în care Instrumentul va ajuta la identificarea acțiunilor de dezvoltare/
îmbunătățire a serviciilor.

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

47

Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere

Conținut
Prezențați obiectivele sesiunii.

2. De ce comparare?

Explicați pe scurt principiile,
rolurile și utilizările tehnicilor de
comparare.

3. Prezentarea
Instrumentului COSAI
de comparare.

4. Testarea
Instrumentului

Oferiți cursanților posibilitate de
a menționa dacă deja utilizează
metoda de comparare și în ce
context (este important să vă
dați seama de cunoștințele
și experiența lor în această
privință).
Prezentarea furnizează
informaţii despre cercetare/
dovezi de fond, scopul
instrumentului, structura și
conținutul instrumentului şi
recomandări cu privire la: cine
ar trebui să-l utilizeze, când şi
cum se utilizează.
Activitate în grupuri mici

Resurse
Diapozitivul PPT
nr. 49
Flipchart

Durată
3 minute
5 minute

Diapozitivele PPT
nr. 50-51

Diapozitivele PPT
nr. 52-53

15 minute

Copii după
Instrument sau
secțiuni ale
acestuia.

25 minute

Foi de flipchart și
pixuri

5. Promovarea
utilizării
Instrumentului
6. Concluzii și
întrebări

Activitate în plen: brainstorming
– ce avantaje ale utilizării
Instrumentului ar convinge
colegii lor de valoarea acestuia?
Întrebări și comentarii.

Diapozitivul PPT
nr. 60
Flipchart

10 minute

Diapozitivul PPT
nr. 61
5 minute

Informații generale pe tema sesiunii
Compararea (benchmarking în original)
O definiție utilă a metodei de comparare este cea adoptată de Programul NHS de comparare (Anglia):
„Compararea este utilizarea unor comparații structurate în sprijinul identificării și implementării de
bune practici” (www.nhsbenchmarking.nhs.uk).
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Procesele de comparare sunt utilizate de mulți ani ca mijloc de îmbunătățire a calității și practicilor
organizaționale în general. De regulă, instrumentele/sistemele de comparare vizează:
•

Performanța: aici punctul de interes îl reprezintă cel mai probabil parametrii (cost, timp,
productivitate, etc) care indică performanța unei organizații prin comparație cu cele mai
ridicate standarde sau cu liderii în domeniul respectiv
• Cea mai bună practică: aici obiectul de interes îl reprezintă mai probabil identificarea
strategiilor, politicilor, și proceselor care sunt pe același palier cu practicile unor organizații
mai eficiente.
În toate cazurile, compararea presupune măsurarea, pe bază de date sau opinii subiective (dar
fundamentate), a calității unui aspect al serviciilor, produselor sau procedurilor de operare ale unei
organizații sau ale unui sistem. Rezultatul unui proces de comparare ar trebui să inclusă:
•
•
•

Identificarea sectorului care necesită îmbunătățiri
Analiza modului în care poate fi îmbunătățită performanța
O formă sau alta de plan de schimbare.

Instrumentul COSAI de comparare și evaluare
Elaborarea Instrumentului COSAI de comparare și evaluare (denumit în continuare Instrumentul) a
avut la bază rezultatele cercetării efectuate în prima etapă a proiectului Compararea intervențiilor în
cazurile de agresiune sexuală: și anume, o analiză a literaturii de specialitate23 cu privire la modelele
de intervenție în cazurile de agresiune sexuală și la dovezile existente cu privire la eficacitatea
serviciilor; un studiu de mapare24 care colectează date cu privire la politicile și planurile de servicii
acordate în cazurile de agresiune sexuală în țările din Europa; și interviuri telefonice25 cu furnizori
de servicii adresate victimelor agresiunii sexuale cu privire la disponibilitatea, eficiența și adecvarea
respectivelor servicii în diferite țări. Cercetarea arată că dovezile existente nu oferă indicatori stabiliți
de comun acord care să măsoare eficiența și accesibilitatea serviciilor. Cu toate acestea, rezultatele
cercetării au oferit posibilitatea de a identifica o serie de aspecte de bune practici/practici adecvate
recomandat a fi integrate în activitățile de proiectare și implementare a serviciilor de către factorii
implicați în formularea politicilor și de către furnizorii de servicii. Instrumentul a fost creat în vederea
evaluării actualelor practici în raport cu aspectele recomandate la capitolul furnizare de servicii,
pentru ca în final femeile care accesează serviciile acordate în cazurile de agresiune sexuală să
beneficieze de un sistem complex de servicii de îngrijire și sprijin și de un tratament pozitiv.
Instrumentul nu este prevăzut a fi un comparator internațional. Este, în schimb, un instrument de
autoreflecție care urmărește să ajute furnizorii de servicii, sau pe cei care le planifică, să-și evalueze
modul de lucru și să pună la punct schimbările necesare conform standardelor recomandate.
Scopul instrumentului este acela de a identifica acele mecanisme de intervenție în cazurile de
agresiune sexuală care ar trebui să existe în fiecare serviciu, în contextul local. Fiecare tabel oferă un
set de standarde în raport cu care se evaluează ceea ce există ca și planificare și furnizare de servicii.
Analiza identifică punctele tari și punctele slabe în actualul sistem de furnizare de servicii, ajutând
astfel la completarea sau îmbunătățirea serviciilor existente și la planificarea și furnizarea de servicii
adecvate pentru femeile care au fost agresate sexual.
23

www.cosai.eu

24

Ibid

25

Ibid
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Instrumentul poate fi aplicat pentru evaluări la diferite niveluri: un serviciu individual, sau toate
serviciile furnizate la nivel local, sau situația la nivel național din punct de vedere al furnizării de
servicii în cazurile de agresiune sexuală și al standardelor și practicilor folosite. Prin urmare,
instrumentul poate fi utilizat atât de către furnizorii de servicii individuale, cât și de factori implicați
în elaborarea de politici locale sau naționale care doresc să revizuiască sau sa proiecteze servicii
destinate victimelor agresiunii sexuale.
Întrebările de evaluare se bazează pe abordarea multisectorială necesară în acordarea de sprijin și
asistență pe termen scurt, mediu și lung femeilor victime ale unei agresiuni sexuale. Astfel, sunt
necesare:
•
•
•
•

Servicii medico-legale de colectare a probelor necesare urmăririi agresorului în justiție în
cazul în care femeia dorește să depună plângere la poliție;
Servicii medicale de îngrijire a leziunilor corporale, prevenire a unei sarcini și profilaxie
pentru ITS;
Servicii de asistență psihosocială și practică ce vizează sănătatea mentală și starea de bine a
victimei (de ex. consiliere, grupuri de sprijin, locuință, îngrijire copii, etc.); și
Servicii de justiție penală ce urmăresc aplicarea legii și protecția drepturilor femeilor.

Instrumentul este susținut de o serie de factori. În primul rând, dovezile arată faptul că persistă
miturile și stigmatele care influențează felul în care furnizorii de servicii, lumea în general și chiar
victimele însele percep agresiunea sexuală, și că acestea pot avea efecte negative asupra experienței
victimei în procesul de raportare a cazurilor și de accesare a serviciilor. Principiul care stă la baza
proiectului COSAI este acela de a veni în sprijinul furnizării acelor servicii și intervenții care pun pe
primul plan drepturile și nevoile femeii, adică acele servicii care tratează femeia cu respect și atenție,
care îi garantează confidențialitatea și siguranța, și care îi pot oferi un plan de acțiune care să o ajute
să-și rezolve toate nevoile. În acest sens, dovezile arată că un serviciu specializat pentru cazurile de
agresiune sexuală, sub forma unui serviciu dedicat sau profesionist specializat, este mai în măsură
să asigure victimei asistența potrivită și să reducă impactul negativ pe care agresiunea sexuală îl
are asupra ei. În al doilea rând, dat fiind cadrul multidimensional necesar asistenței și intervențiilor
în cazurile de agresiune sexuală, se recomandă coordonarea între diferitele sectoare și servicii. În
al treilea rând, cercetările au constatat că multe țări au adoptat strategii naționale și au elaborat
protocoale dedicate fenomenului de agresiune sexuală. Deși aceasta demonstrează o recunoaștere
a problemei de către decidenții politici, simpla existență a unei strategii nu rezolvă problema. Este
imperativ ca strategiile și protocoalele respective să fie implementate prin măsuri concrete, inclusiv
la nivelul furnizorilor de servicii din fiecare sector.
Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 49.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.
Pasul 2: De ce comparare?

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 50-51.

Iniţiaţi o discuţie scurtă pentru a evalua experienţa participanţilor de a utiliza instrumente de
evaluare şi comparare. Rugaţi participanţii să spună dacă au utilizat înainte de curs un astfel de
instrument.
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Pasul 3: Prezentarea Instrumentului COSAI de comparare

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 52-59.

Diapozitivele nr. 52-53: Studii și dovezi
•

•

•

Instrumentul de comparare și evaluare (Instrumentul) are la bază rezultatele activităților
de cercetare efectuate în prima etapă a proiectului Compararea intervențiilor în cazurile de
agresiune sexuală: analiza literaturii de specialitate, interviuri telefonice și studiu de mapare
cu privire la politicile și practicile aplicate la nivel european și internațional (disponibile aici:
www.cosai.eu).
Dovezile existente nu oferă indicatori stabiliți de comun acord care să măsoare eficiența și
accesibilitatea serviciilor. Cu toate acestea, rezultatele cercetării au oferit posibilitatea de a
identifica o serie de aspecte de bune practici/practici adecvate recomandat a fi integrate
în activitățile de proiectare și implementare a serviciilor de către factorii implicați în
formularea politicilor și de către furnizorii de servicii. Agresiunea sexuală necesită un răspuns
multisectorial: medicina legală, medical, asistență psihosocială și practică, și justiție penală.
Principiul care stă la baza proiectului COSAI este acela de a veni în sprijinul furnizării acelor
servicii și intervenții care pun pe primul plan drepturile și nevoile femeii, ceea ce înseamnă:
 Furnizarea de servicii specializate pentru cazurile de agresiune sexuală, sub forma unui
serviciu dedicat sau profesionist specializat; și
 Asigurarea unei coordonări între sectoare și servicii pentru a oferi cadrul multidimensional
necesar asistenței și intervențiilor în cazurile de agresiune sexuală.

Diapozitivul nr. 54: Scopul Instrumentului
•

•
•

•

Să evalueze actualele practici utilizate în furnizarea de servicii în cazurile de agresiune
sexuală în raport cu aspectele/standardele recomandate la acest capitol, pentru ca în final
femeile care accesează astfel de servicii să beneficieze de un sistem complex de servicii de
îngrijire și sprijin și de un tratament pozitiv.
Instrumentul ajută la identificarea acelor mecanisme de intervenție în cazurile de agresiune
sexuală ce ar trebui să existe în fiecare serviciu, în contextul local.
Este un instrument de autoreflecție care urmărește să ajute furnizorii de servicii, sau pe cei
care le planifică, să-și evalueze modul de lucru și să pună la punct schimbările necesare
conform standardelor recomandate.
Instrumentul poate fi aplicat pentru evaluări la diferite niveluri: un serviciu individual, sau
toate serviciile furnizate la nivel local, sau situația la nivel național din punct de vedere al
furnizării de servicii în cazurile de agresiune sexuală și al standardelor și practicilor folosite.

Diapozitivul nr. 55: Structura și conținutul instrumentului
•

•

•

Instrumentul este structurat pe tabele care inventariază responsabilitățile și activitățile
fiecărui sector implicat în acordarea de servicii în cazurile de agresiune sexuală, inclusiv
acelea coordonate de către mai multe sectoare.
În fiecare sector, responsabilitățile sunt clasificate în funcție de prevederile/dispozițiile
administrative și de intervenție ale serviciului respectiv. Prevederile administrative se referă
mai mult la organizație, decât la activitate.
Există o secțiune cu întrebări referitoare la percepția personalului asupra modului în care
sunt furnizate serviciile și aspectele care necesită îmbunătățiri.
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•

La sfârșitul fiecărei secțiuni se află o grilă de evaluare și pași următori pe baza căreia utilizatorii
instrumentului pot începe să planifice categoriile de acțiuni de dezvoltare și resursele
necesare implementării acestora (de ex. costuri de personal, achiziționarea de materiale,
organizarea de întâlniri sau cursuri de instruire, etc.).

Diapozitivele nr. 56-59: Recomandări cu privire la utilizarea Instrumentului
•
•
•

•

Cine ar trebui să-l utilizeze: toți cei implicați în furnizarea sau planificarea de servicii pentru
cazurile de agresiune sexuală.
Când se utilizează: instrumentul poate fi aplicat oricând pentru a evalua performanța unui
serviciu și cum îndeplinește acesta standardele de bună practică.
Se recomandă ca exercițiul de comparare să fie efectuat o dată pentru a analiza situația
actuală și apoi cel puțin o dată pe an pentru a determina progresele, eventualele nevoi de
îmbunătățire sau provocări.
Cum se utilizează: iInstrumentul se poate pune în practică în scris sau sub forma unui interviu
verbal cu furnizorii de servicii.
Toți cei care acordă servicii trebuie să completeze Secțiunea 1, care se referă la eforturile de
coordonare, dar și secțiunea/secțiunile referitoare la tipul de serviciu furnizat.
Respondenții trebuie să indice dacă serviciul lor asigură/dispune de elementele din listă sau
nu, bifând căsuța corespunzătoare.
Există și opțiunea în curs de dezvoltare/există sau se asigură parțial, care se referă la acele
elemente ale furnizării unui serviciu care există, dar care au anumite limitări (de ex. un
protocol care există, dar nu se aplică în practică) sau care sunt în curs de a fi implementate.
Secțiunea de comentarii oferă respondenților posibilitatea de a face precizări cu privire la
anumite aspecte ale furnizării de servicii, inclusiv care sunt punctele tari și punctele slabe;
sau de a explica orice altă caracteristică a serviciului respectiv care e diferită de cele propuse
în listă.
Rezultatele ar trebui să vizeze gradul de conformare a serviciului la standardele de bună
practică propuse ca răspuns la cazurile de agresiune sexuală. Aspectele/elementele existente
trebuie să reflecte punctele tari, iar cele care lipsesc reprezintă potențiale minusuri ale
furnizării serviciului.
Răspunsurile negative la întrebarea referitoare la existența/aplicarea standardelor ar trebuie
văzute ca un semn că trebuie schimbate unele lucruri în furnizarea serviciului pentru ca
victimele agresiunii sexuale să beneficieze de o asistență mai bună.
Lista de standarde propuse în cadrul Instrumentului nu este exhaustivă. În contextul în care se
utilizează Instrumentul, evaluarea și recomandările trebuie să urmărească orice caracteristici
distincte ale furnizării serviciilor sau orice minusuri raportat la întrebări de genul celor de
mai jos:
−
−
−
−
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Ce este și ce nu este esențial la serviciul vostru?
Care sunt prioritățile, ce ar trebui rezolvat în primul rând, și ce ar trebui să urmeze?
Ce se poate realiza pe termen scurt și ce nu poate fi realizat decât pe termen lung?
Ce este și ce nu este fezabil în contextul capacității și resurselor existente?
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Pasul 4: Testarea instrumentului

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 60.

Împărțiți cursanții în grupuri de câte 2-4 persoane.
Este important de precizat faptul că sesiunea nu vizează completarea tuturor componentelor
Instrumentului, ci are scopul de a oferi cursanților posibilitatea de a cunoaşte structura și conținutul
acestuia. Prin urmare, la această etapă este mai important să se lucreze rapid, nu complet.
Distribuiți fiecărui grup câte o copie a Instrumentului. Rugați-i să se concentreze pe acele secțiuni ale
Instrumentului pe care doriți să le testeze. Se recomandă să arunce o privire la Secțiunile Introductive
A, B, C.
Mai apoi, grupurile ar trebui să parcurgă rapid Secțiunea 1 și/sau o secțiune referitoare la un serviciu
specific, în funcție de profilul cursului.
Grupurile ar trebui încurajate să ajungă la secțiunea care vizează identificarea planurilor de
dezvoltare, cu accent pe primele 2 coloane.
Reuniți cursanții în plen. Rugați grupurile să spună cum s-au descurcat. Important este cum li s-a
părut experiența în sine, ce a mers bine/ușor și ce nu a mers așa bine, mai degrabă decât detaliile
evaluărilor făcute.
Rezumați comentariile pe flipchart.

Pasul 4: Promovarea utilizării instrumentului

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 61.

Discutaţi în grup despre cine ar putea promova instrumentul de evaluare şi comparare către factorii
de decizie.
Înapoi în plen, folosind metoda brainstorming-ului, notați pe flipchart o listă de motive bune pentru
care cineva ar folosi Instrumentul, și relevanța lor în promovarea utilizării Instrumentului în rândul
diferitelor sectoare și diferiților factori de elaborare a politicilor sau profesioniști. Ce i-ar convinge pe
colegi de avantajele utilizării Instrumentului?

Pasul 5: Concluzii şi întrebări
Daţi ocazia participanţilor să facă comentarii sau să pună întrebări.
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Module pe sectoare specifice
Subiect

Timp alocat

Modul pentru profesionişti I: Punerea întrebărilor adecvate

60 minute

Modul pentru profesionişti II: Cum reacționați când victima vă
dezvăluie ce i s-a întâmplat

60 minute

Modul pentru factorii implicați în formularea politicilor: Principii de
lucru colaborativ

90 minute

Notă pentru formator:
Următoarele module vizează în mod specific sectorul profesioniștilor și cel al factorilor de elaborare
a politicilor, de planificare și gestionare a serviciilor. Dacă grupul de cursanți este alcătuit din
reprezentanți ai ambelor sectoare, participanții ar trebui împărțiți în două grupuri în funcție de
rolurile lor profesionale.
Cursul cuprinde două module pentru profesioniștii care în activitatea lor ar putea veni în contact
direct cu victime ale violenței sexuale (de ex. medici ginecologi, asistenți sociali, personal medicosanitar, reprezentanți ai ONG-urilor). Aceste module vizează dezvoltarea acelor abilități care le vor
fi necesare atunci când vor intra în contact cu victimele și nevoilor lor.
Modulul pentru factorii implicați în elaborarea politicilor, în planificarea și gestionarea serviciilor,
se adresează responsabililor de proiectarea și planificarea serviciilor acordate în cazurile de
agresiune sexuală. Modulul prezintă caracteristicile sistemului de lucru bazat pe colaborare
eficientă (intersectorială) și instrumentele ce pot fi utilizate pentru a evalua modalitățile/acordurile
de cooperare existente și a planifica dezvoltarea acestora.
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Modul pentru profesioniști I: Punerea întrebărilor adecvate
Sarcini:
 De a oferi cursanților încrederea necesară punerii întrebărilor cu privire la actele de agresiune
sexuală
Instrumente necesare:
 Tablă albă magnetică/ flipchart și carioci
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 63-74)
 Exercițiul Jocul de roluri (Anexa 8)
Materiale pentru cursanți:
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
 Hârtie de flipchart și carioca
Durată: Aproximativ 70 minute
Informații pentru formator
Obiectivul acestui modul este ca participanții să se pună în situația unor profesioniști din diferite
instituții confruntați cu sarcina de a pune întrebări beneficiarilor sau pacienților cu privire la o
posibilă agresiune sexuală, și să exerseze punerea de întrebări.
Sesiunea presupune o comunicare directă furnizori de servicii – victime ale agresiunii sexuale.
În decursul sesiunii, ne vom concentra asupra factorilor necesari creării unui mediu de siguranță
în care femeile să poată vorbi despre ce li s-a întâmplat, și asupra abilităților necesare punerii de
întrebări cu privire la actul de violență sexuală. Cursanții vor avea ocazia de a pune în aplicare cele
învățate în cadrul unor jocuri de roluri.

Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere
2. Posibile semne ale
violenţei sexuale

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii
Discuții în plen privind semnele
unui abuz sexual asupra femeii

2. Punerea
întrebărilor adecvate

Prezentați care sunt principiile de
avut în vedere atunci când se pun
întrebări privitoare la agresiunea
sexuală
Exemple de întrebări inițiale și de
investigare
Joc de roluri în grupuri de câte trei
persoane
Reunire în plen și parcurgerea
întrebărilor pentru discuții

3. Jocul de roluri

Resurse
Durată
Diapozitivul PPT nr. 63 2 minute
Flipchart
10 minute
Diapozitivul PPT nr. 64
Diapozitivele PPT nr.
10 minute
65-66

Diapozitivele PPT nr.
67-71
Scenarii (Anexa 8)

10 minute

Diapozitivele PPT nr.
72-74

20 minute
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4. Concluzii și
întrebări

Recapitulare principii, apoi
întrebări și comentarii

10 minute

Informații generale pe tema sesiunii
Victimele agresiunii sexuale pot fi copleșite de stres emoțional atunci când povestesc prin ce au
trecut, studiile de specialitate arătând că de felul în care reacționează furnizorii de servicii depinde
într-o foarte mare măsură calitatea asistenței pe care o va primi victima și gradul de adaptare și
recuperare ulterioară a acesteia.
Este important ca femeia să știe încă de la începutul discuției care îi sunt opțiunile și ce proceduri
urmează, pentru a putea face o alegere informată cu privire la modul în care dorește să procedeze
în continuare. Trebuie să afle inclusiv despre limitele confidențialității, de exemplu, în cazul în care
vă spune că un copil este abuzat.
Unii își fac probleme că femeia ar putea deveni furioasă dacă i se pun întrebări personale. De cele
mai multe ori însă, femeia își dă seama de ce puneți aceste întrebări și nu o ia ca pe o jignire. Riscul
de a ofensa femeia punând întrebări este cu mult depășit de riscul de a spori sentimentul de izolare
al femeii nepunând întrebările. Dacă femeia se simte ofensată sau supărată, îi puteți spune:
Riscul de a supăra pe cineva prin a pune întrebări este de departe mult mai redus decât riscul de
a contribui la izolarea acelei persoane prin a nu întreba. Dacă o femeie este supărată sau furioasă
puteţi să spuneţi: „Știm că multe femei au trăit experiența unei agresiuni sexuale – 1 din 3 femei sunt
victime ale violenței în familie, violului, sau au copii abuzați sexual. Dacă și dumneavoastră treceți
prin așa ceva, e important să îmi spuneți ca să vă pot oferi opțiunile/serviciile care vă pot ajuta cel
mai bine”.
Nu toate femeile vor dezvălui ce li s-a întâmplat. Poate că nu e momentul potrivit sau poate că
obstacolele cu care se confruntă sunt prea mari. În astfel de cazuri, e mai bine să nu insistați, dar să
lăsați totuși o ușă deschisă în cazul în care vor dori să revină. Dacă e cazul, oferiți-le câteva materiale
informative pe care să se uite sau pe care să le ia acasă.
Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 63.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.

Pasul 2: Posibile semne ale violenţei sexuale

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 64.

Rugați cursanții să dea exemple de semne pe care le-ar putea întâlni în munca lor ce ar indica o
posibilă victimă a unei agresiuni sexuale. Notați exemplele pe flipchart pe măsură ce sunt date.
Diapozitivul PPT nr. 64. Asigurați-vă că lista cuprinde și următoarele26:
•
•

Programări frecvente pentru probleme descrise vag
Prezentare repetată la UPU sau la alte puncte de îngrijire medicală, acuzând simptome
neclare sau dureri abdominale/pelviene

26

Unele dintre aceste informații 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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•
•
•
•
•
•
•
•

Programări la medic ratate
Leziuni corporale
Istoric de avorturi spontane, întreruperi de sarcină sau sarcini multiple
Pare speriată, neliniștită, deprimată sau stresată
Îi e teamă de partener, sau e tăcută în prezența acestuia
Partenerul pare agresiv, deține controlul și vorbește în numele femeii
Nu are deloc sau foarte puțin acces la bani
Abuz de alcool sau substanțe

E important ca participanţii să înţeleagă că lista prezentată conţine indicii ale violenţei sexuale, nu
probe ale acesteia.

Pasul 3: Punerea întrebărilor adecvate

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 65-71.

Diapozitivele nr. 65-66: Principii de avut în vedere când puneți întrebări legate de violența sexuală
Explicaţi participanţilor că în calitate de furnizori de servicii, vor veni în contact cu victime ale unei
agresiuni sexuale provenite din medii foarte diferite și care au suferit diferite tipuri de traume. În
oricare din cazuri, atunci când vor sta de vorbă despre un act de violență sexuală, trebuie să țină
seamă de câteva principii importante. Acestea sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

Purtați-vă cu profesionalism și rămâneți calm.
Ascultați ce vi se spune.
Nu puneți întrebări care blamează victima (de ex. „de ce ai făcut asta?”) și nu o forțați să fie
de acord cu voi.
Puneți numai întrebări la modul general (de ex. „Poți să-mi spui puțin mai multe despre
asta?”)
Nu insistați să continue și nu îi cereți mai multe detalii decât e pregătită ea să vă ofere.
Nu puneți întrebări care să o streseze și mai tare, și nu vă așteptați ca ea să recunoască ceva
ce vine din partea voastră, nu a ei (cuvinte, păreri sau concepte).
Spuneți-i, încă de la începutul discuției, ce opțiuni are și ce proceduri urmează, pentru a
putea face o alegere informată cu privire la modul în care dorește să procedeze în continuare.

Diapozitivul nr. 67: Întrebări inițiale
În timpul unei discuții cu o femeie care bănuiți că este victima unui act de violență sexuală, este
important ca femeia să simtă că este în siguranță și poate vorbi fără griji. Nu deschideți niciodată
subiectul când mai sunt și alte persoane de față; invitați femeia să vă urmeze într-o încăpere separată
unde puteți vorbi în liniște și intimitate.
Ar trebui să începeți cu întrebări deschise, neamenințătoare:
•
•

Cum vă mai simțiți, în general?
Doriți să vorbim și despre altceva astăzi?

Este important să reamintiţi că nu toate femeile vor recunoaşte ce li s-a întâmplat. Momentul poate
fi potrivit sau o barieră în acest sens. În aceste situaţii este nepotrivit să insistaţi pe acest subiect,
este mai important să daţi de înţeles că poate oricând să se întoarcă dacă simte acest lucru.
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Diapozitivul nr. 68: Întrebări de investigare dacă sunt indicii evidente că femeia a fost agresată
sexual
Exemple de întrebări de investigare a agresiunii sexuale:
•
•

Observ că aveți câteva vânătăi/zgârieturi, ce s-a întâmplat?
V-a lovit cineva?

Diapozitivul nr. 69: Întrebări de investigare dacă explicaţiile sunt vagi sau par neadevărate
Dacă explicaţiile femeii sunt fagi sau par neadevărate este important să nu presăm femeia cerând
detalii pe care nu este pregătită să le dea. Dacă este cazul ca următoarele să fie adresate, acest lucru
trebuie făcut într-o manieră adecvată şi sensibilă. Exemplele sunt următoarele:
•
•
•

Vă temeți de partener, fostul partener, sau de o persoană apropriată?
Multe femei care au venit la noi au fost abuzate sau vătămate într-un fel sau altul. Treceți și
dumneavoastră prin ceva similar?
V-a forțat sau presat partenerul actual, fostul partener, sau altcineva să întrețineți în vreun
fel relații sexuale?

Diapozitivul nr. 70: Întrebare de investigare în situația în care există bănuiala de abuz de substanțe
•

Multe femei apelează la droguri sau alcool ca un mijloc de a face față unor situații din viața
lor. Multe din situațiile respective sunt greu de povestit altcuiva, cum ar fi agresiunea sexuală
sau abuzul domestic. Ai avut și tu astfel de experiențe?

Diapozitivul nr. 71: Întrebare de investigare referitoare la starea de sănătate, inclusiv cea mintală
•

Sănătatea cuiva poate fi afectată de multe lucruri. Un lucru care are un impact foarte mare
asupra vieții multor femei este acela de a fi fost victimele unui abuz sau ale unui act de
violență. Noi le întrebăm pe toate femeile care vin la noi dacă lor li s-a întâmplat vreodată
așa ceva. Puteți să-mi spuneți care este experiența dumneavoastră?

Pasul 3: Punerea întrebărilor adecvate

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 72-74.

Diapozitivul nr. 72:
Joc de roluri
Jocul de rol oferă o experienţă de învăţare activă în care aspecte importante pot fi explorate întrun mediu sigur. Intenţia acestei sesiuni este ca participanţii să recapituleze ceea ce au învăţat prin
a fi implicaţi într-un scenariu şi să aplice ce au învăţat despre provocările ce pot apărea în munca
de zi cu zi. Jocul de rol trebuie utilizat după de formatorul va face câteva comentarii şi va avertiza
participanţii despre ce va urma. Obiectivele jocului de rol sunt de a:
•
•
•

Ajuta la o înţelegere mai bună a situaţiei prin care trece o femeie abuzată sexual
Dezvolta abilităţile profesioniştilor în a se adresa femeilor abuzate sexual
Dezvolta capacităţi de decizie profesioniştilor din serviciile de urgenţă şi cele mai potrivite
metode de lucru cu victimele agresiunilor sexuale

Unii participanţi ar putea fi deranjaţi să ia parte la jocul de rol. Dacă este un caz izolat, participantul
poate să primească un rol de observator în jocul de rol. Vezi paragraful 1 de mai jos. Din contră, dacă
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formatorul simte că majoritatea celor din grup se simt deranjaţi să ia partea la jocul de rol, sesiunea
poate fi organizată ca studiu de caz. Vezi pagina 15 a manualului.
Jocul de rol trebuie organizat astfel:
1. Cursanții vor fi împărţiţi în grupuri de trei personae iar unul din cursanți va juca rolul
beneficiarei unui serviciu, unul va juca rolul profesionistului care acordă serviciul respectiv
iar ultimul va juca rolul observatorului. Rolul observatorului este de a nota ce se întâmplă ăn
timpul jocului de rol şi de prezenta la final către grup comentariile. Rolul de observator este
creat de asemenea pentru persoanele care nu se simt confortabil să joace un rol.
2. Daţi fiecărui grup unul dintre scenariile din Anexa 8.
3. Reamintiţi grupului că scopul jocului de roluri este de a oferi posibilitatea furnizorului de
servicii să pună întrebările adecvate în cazul în care bănuiește că femeia din fața lor a fost
victima unei agresiuni sexuale. Acordați-le cursanților 10 minute să joace rolurile.
Este important să reamintiţi participanţilor de regulile de bază stabilite la începutul cursului
şi să vă asiguraţi că este menţinut un mediu sigur pentru învăţare. Înainte de începerea
acestui modul participanţii trebuie să fie avertizaţi că jocul de rol poate provoca disconfort.
Formatorul ar putea întreba: „ce poate face acest modul mai puţin dificil şi mai confortabil
pentru voi?” Este de asemenea important să menţionaţi că scopul nu este doar să arate cât
sunt de buni în a pune întrebări dar şi să înveţe ceva din această sarcină.
4. Invitaţi toţi participanţii să se reunească în plen şi initiate o discuţie plenară (20 minute).
Întrebările pentru discuţie sunt prezentate în diapozitivele nr. 73-74.
Pentru participanții care au jucat rolul victimei agresiunii sexuale:
•
•
•
•

Ce așteptări ați avut din partea furnizorului de servicii?
Au fost atinse așteptările voastre?
Ați putut avea încedere în cel cu care ați stat de vorbă? Dacă da, de ce? Dacă nu, de
ce?
Ați întâmpinat vreun obstacol/a lipsit ceva/v-a deranjat ceva?

Pentru participanții care au jucat rolul profesionistului:
•
•
•
•

Ce v-a făcut să bănuiți că femeia era o victimă a unei agresiuni sexuale?
Cum ați procedat pentru a vă apropia de ea și a-i pune întrebări despre ce a pățit?
Ce probleme ați avut în timpul discuției?
Credeți că un curs suplimentar sau o aprofundare a abilităților necesare v-ar ajuta să
practicați serviciile într-un mod mai eficient?

Pasul 4: Concluzii şi întrebări
Daţi ocazia participanţilor să facă comentarii sau să pună întrebări. Formatorul poate să pună
următoarele întrebări:
•
•

Este ceva ce nu a fost înţeles să nu a fost discutat şi ar fi trebuit inclus?
Credeţi că ceea ce aţi învăţat din acest exerciţiu practic vă va ajuta în munca de zi cu zi?
Poate da cineva un exemplu?
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Modul pentru profesioniști II: Cum reacționați când victima vă
dezvăluie ce i s-a întâmplat
Sarcini:
 De a da posibilitatea cursanților să capete încrederea că știu cum să reacționeze adecvat
atunci când o femeie le dezvăluie că au fost abuzate sexual
Instrumente necesare:
 Tablă albă magnetică / flipchart și carioca
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 75-)
 Exerciții cu jocul de roluri
Materiale pentru cursanți:
 Pixuri și foi de hârtie pentru notițe
 Hârtie de flipchart și carioci
 Fișe de lucru: Anexa 9
 Fișa informativă: Reacţia în faţa dezvăluirii situaţiei Anexa 10
 Scenarii: Anexa 11
Durată: Aproximativ 80 minute
Informații pentru formator
Obiectivul acestui modul este acela de a da posibilitatea cursanților să capete încredere că știu
cum să reacționeze în situația în care o femeie le dezvăluie că a fost agresată sexual și cum să
procedeze cu cei care întâmpină obstacole în accesarea serviciilor.
I Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere
2. Acutizarea
crizei și sprijinul
comprehensiv

3. Reacţia în faţa
dezvăluirii situaţiei

4. Jocul de roluri

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii
Factorii care duc la acutizarea
crizei și cu cei care reprezintă
sprijinul comprehensiv în situațiile
în care femeia dezvăluie că a fost
victima unei agresiuni sexuale.
Informațiile generale pe tema
sesiunii

Joc de roluri

Resurse
Durată
Diapozitivul PPT nr. 75 5 minute
Diapozitivele PPT nr.
20 minute
76-77
Fişa de lucru - Anexa 9

Material de distribuit Anexa 10

10 minute

Diapozitivele PPT nr.
78-79
Diapozitivul PPT nr. 80 10 minute
Scenarii - Anexa 11

Reunire în plen și parcurgerea
întrebărilor pentru discuții
Discutați procedurile aplicate în
fiecare scenariu
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15 minute
15 minute
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4. Concluzii și
întrebări

Oferiți cursanților posibilitatea
să pună întrebări și comentarii la
final.

5 minute

Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 75.

Explicați pe scurt obiectivele modulului.

Pasul 2: Acutizarea crizei și sprijinul comprehensiv

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 76-77.

Împărţiţi cursanţii în grupuri de câte 6-8 persoane.
Explicaţi faptul că va trebui să identifice factorii care pot acutiza criza şi factorii ce pot contribui la
sprijinul comprehensiv. Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 76-77.
Distribuiţi fiecărui grup câte o coală de flipchart cu tabelul de mai jos şi fişele de lucru. Rugați
cursanții să completeze exemple pentru fiecare titlu şi să le noteze.
Acceptarea victimizării

Factorii care pot acutiza criza
Violarea confidenţialităţii

Ingnorarea nevoii de siguranţă Nerespectarea victimei

Banalizarea şi subestimarea
traumelor

Blamarea victimei

Factorii ce pot contribui la sprijinul comprehensiv
Promovarea accesului la
Confidenţialitatea
A crede şi valida experienţa
serviciile disponibile

Respectarea nevoii de
protecţie pe viitor

Respectarea victimei

Recunoaşterea nedreptăţii

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

61

Acordați-le 10 minute să termine de completat, apoi distribuiți-le fișele cu răspunsurile tipărite
(Anexa 9). Alocați aprox. 10 minute pentru a discuta răspunsurile împreună cu grupul.

Pasul 3: Cum reacționați când victima vă dezvăluie ce i s-a întâmplat
PPT nr. 78-79.

Utilizaţi diapozitivele

Distribuiţi şi discutaţi fișa informativă „Cum reacționați când victima vă povestește ce i s-a întâmplat”
(Anexa 11).
Diapozitivul PPT nr. 78. Reacţia în faţa dezvăluirii
Diapozitivul PPT nr. 79. Întrebări ce pot fi utilizate în momentul dezvăluirii

Pasul 4: Jocuri de rol: reacția când victima vă dezvăluie ce i s-a întâmplat
PPT nr. 81-83.

Utilizaţi diapozitivele

Revedeţi informaţiile despre jocurile de rol – pagina 63.
1. Cursanții vor fi împărţiţi în grupuri de trei personae iar unul din cursanți va juca rolul
beneficiarei unui serviciu, unul va juca rolul profesionistului care acordă serviciul respectiv
iar ultimul va juca rolul observatorului. Rolul observatorului este de a nota ce se întâmplă ăn
timpul jocului de rol şi de prezenta la final către grup comentariile. Rolul de observator este
creat de asemenea pentru persoanele care nu se simt confortabil să joace un rol.
2. Distribuiţi fiecărui grup scenarii din Anexa 11.
3. Reamintiţi grupurilor că scopul jocului de rol este ca profesioniştii să pună întrebările
adecvate atunci când au suspiciunea că o femeie a fost abuzată sexual. Acordaţi 10 minute
pentru activitate.
Este important să reamintiţi participanţilor de regulile de bază stabilite la începutul cursului
şi să vă asiguraţi că este menţinut un mediu sigur pentru învăţare. Înainte de începerea
acestui modul participanţii trebuie să fie avertizaţi că jocul de rol poate provoca disconfort.
Formatorul ar putea întreba: „ce poate face acest modul mai puţin dificil şi mai confortabil
pentru voi?” Este de asemenea important să menţionaţi că scopul nu este doar să arate cât
sunt de buni în a pune întrebări dar şi să înveţe ceva din această sarcină.
4. Invitaţi toţi participanţii să se reunească în plen şi initiate o discuţie plenară (20 minute).
Întrebările pentru discuţie sunt prezentate în diapozitivele nr. 73-74.
Pentru participanții care au jucat rolul victimei agresiunii sexuale:
•
•
•
•

Ce așteptări ați avut din partea furnizorului de servicii?
Au fost atinse așteptările voastre?
Ați putut avea încedere în cel cu care ați stat de vorbă? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
Ați întâmpinat vreun obstacol/a lipsit ceva/v-a deranjat ceva?
Pentru participanții care au jucat rolul profesionistului:

•
•
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Ce v-a făcut să bănuiți că femeia era o victimă a unei agresiuni sexuale?
Cum ați procedat pentru a vă apropia de ea și a-i pune întrebări despre ce a pățit?
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•
•

Ce probleme ați avut în timpul discuției?
Credeți că un curs suplimentar sau o aprofundare a abilităților necesare v-ar ajuta să practicați
serviciile într-un mod mai eficient?

5. Recapitulați concluziile acestui exercițiu, și, dacă este cazul, scoateți în evidență principiile
amintite mai înainte cu privire la reacția adecvată în situația în care victima dezvăluie ce a
pățit. Apoi parcurgeți următoarele informații cu privire la modul în care trebuie procedat:
Intervenții în cazul Scenariului Unu
•
•

Asigurați-o pe Margareta că nu are de ce să se simtă vinovată că v-a spus ce a făcut fratele
ei.
Spuneți-i Margaretei că va trebui să vorbiți cu cineva de încredere de la centru (un alt
membru al personalului pe care să-l cunoască și să-l placă) , pentru că ceea ce a făcut
fratele ei este un lucru greșit.

Intervenții în cazul Scenariului Doi
•
•
•
•
•
•

Contracepția de urgență
Discuții cu superiorii/personalul de salvgardare, cu privire la situația copilului
Vrea femeia să depună plângere la poliție/ să se adreseze centrului de referire a victimelor
agresiunii sexuale (SARC) din localitate?
Investigații suplimentare privind sănătatea sexuală a femeii
Servicii locale destinate victimelor violenței în familie
Realizarea unui dosar al cazului/strângerea de probe

Notă pentru formator: Violul în cadrul căsătoriei este considerat ilegal în Marea Britanie de peste 20
de ani, este ilegal în multe alte țări, dar în unele încă rămâne legal sau este tolerat.
Intervenții în cazul Scenariului Trei
•
•
•
•
•

•
•
•

Stați de vorbă cu Suzana separat, fără să fie prezent soțul său sau altă rudă.
Încercați să găsiți un traducător profesionist dacă Suzana nu poate să se exprime bine în
limba română.
Sfătuiți-vă cu un superior.
Confirmați sarcina și strângeți probe cu privire la leziunile existente.
Aflați cum dorește femeia să procedeze – dar aveți în vedere că s-ar putea să trebuiască să-i
încălcați dreptul la confidențialitate (dacă sunteți sfătuit în acest sens) pentru a informa
poliția și a-i asigura siguranța.
Stabiliți o programare la o sesiune de consiliere pentru a discuta despre întreruperea
sarcinii, dacă femeia decide să facă acest pas.
Dacă dorește să păstreze sarcina, implicați personalul de asistență prenatală și moașa.
Implicați echipa de salvgardare a copiilor (fiind vorba de o femeie sub 18 ani cu o sarcină)

Notă pentru formator: mai multe informații puteți găsi pe www.forcedmarriage.net
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Pasul 5: Concluzii şi întrebări
Daţi ocazia participanţilor să facă comentarii sau să pună întrebări. Formatorul poate să pună
următoarele întrebări:
•
•
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Este ceva ce nu a fost înţeles să nu a fost discutat şi ar fi trebuit inclus?
Credeţi că ceea ce aţi învăţat din acest exerciţiu practic vă va ajuta în munca de zi cu zi?
Poate da cineva un exemplu?
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Modul pentru factorii implicați în formularea politicilor: Principii de lucru
colaborativ
Sarcini:
 De a prezenta caracteristicile sistemului de lucru bazat pe colaborare eficientă (intersectorială)
 De a prezenta instrumentele ce pot fi utilizate pentru a evalua modalitățile de cooperare existente
și a planifica dezvoltarea/schimbarea lor
Instrumente necesare:
 Prezentare PowerPoint (diapozitivele nr. 83-85)
 Flipchart și carioci
 Instrumente de colaborare (Anexele 12-15)
Durată: Aproximativ 90 de minute
Informații pentru formator
Scopul acestui modul este acela de a oferi formatorilor informații și materiale cu privire la sistemul
de lucru bazat pe colaborarea eficientă (intersectorială), astfel încât să ajungă să stăpânească
subiectul și să îl predea cursanților pentru ca aceștia la rândul lor să știe ce înseamnă colaborare
eficientă. Conținutul acestui modul se adresează factorilor implicați în formularea politicilor și
managementul serviciilor.
În urma participării la acest modul, cursanții vor:
Ști:
•

Care sunt criteriile unui mod de lucru bazat pe colaborare sau parteneriat

•

Cum să utilizeze și să prezinte instrumentele de evaluare și dezvoltare

•

Cum pot aplica aceste instrumente în activitatea lor profesională

Putea:
•

Să descrie caracteristicile modului de lucru bazat pe colaborare eficientă

•

Să explice colegilor din branșă și celor din alte sectoare care este scopul instrumentelor
de evaluare

•

Să descrie cum vor ajuta instrumentele la identificarea acțiunilor de dezvoltare
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Prezentarea sesiunii
Secțiune
1. Introducere

Conținut
Prezentați obiectivele sesiunii.

2. Cum se ajunge Participanţii vor identifica care sunt,
la o colaborare
după părerea lor, cerințele ce trebuie
de succes?
îndeplinite pentru a avea un mod de
lucru colaborativ de succes. Notați
sugestiile pe flipchart.
Prezentați conceptul de lucru în
colaborare ca fiind un proces care
evoluează.
3. Planificarea
Cursanții vor explora actualele lor
acțiunilor de
modalități de colaborare folosind un
dezvoltare/
set de instrumente.
schimbare
Discutarea avantajelor și oprtunităților
oferite de instrumente în vederea
îmbunătățirii modalităților lor de
colaborare.
4. Concluzii și
Oferiți cursanților posibilitatea să
întrebări
pună întrebări și comentarii la final.

Resurse
Durată
Diapozitivul PPT nr. 83 3 - 4 minute
Flipchart
Diapozitivul PPT nr. 84 20 minute
Flipchart

Diapozitivul PPT nr. 85 5 minute
Anexa 12
Copii ale
instrumentelor
privind colaborarea
(Anexele 13, 14, 15)

30 minute
(5-10
minute per
instrument)
20 minute

10 minute

Informații generale pe tema sesiunii
Lucrul în colaborare/parteneriat
Inițiativa COSAI se bazează pe recunoașterea faptului că abordarea și intervenția în cazurile de
agresiune sexuală presupune implicarea unei multitudini de organisme și servicii, cum ar fi:
•
•
•
•

Servicii medico-legale de colectare a probelor în cazul în care femeia dorește să urmărească
agresorul în justiție;
Servicii medicale de îngrijire a leziunilor corporale, prevenire a unei sarcini și profilaxie
pentru ITS;
Servicii de asistență psihosocială și practică ce vizează sănătatea mentală și starea de bine a
victimei (de ex. consiliere, grupuri de sprijin, locuință, îngrijire copii, etc.); și
Servicii de urmărire penală ce vizează aplicarea legii și protecția drepturilor femeilor.

Studiile de specialitate arată că un serviciu specializat pentru cazurile de agresiune sexuală, sub
forma unui serviciu dedicat sau profesionist specializat, este mai în măsură să asigure victimei
asistența potrivită și să reducă impactul negativ pe care agresiunea sexuală îl are asupra ei. În plus,
dat fiind cadrul multidimensional necesar asistenței și intervențiilor în cazurile de agresiune sexuală,
se recomandă și o coordonare între diferitele sectoare și servicii.
Instrumentul de comparare și evaluare din cadrul proiectului COSAI examinează cât de bine sunt
coordonate serviciile din punct de vedere tehnic. Dar coordonarea eforturilor depinde și de eficiența

66

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

cu care este abordat lucrul în parteneriat: un parteneriat și o colaborare de succes nu se obțin
din întâmplare. Această sesiune adresată factorilor implicați în formularea politicilor și celor care
planifică/coordonează servicii este concepută să îi ajute pe aceștia să identifice în ce măsură există
bazele unui lucru colaborativ și dacă acestea necesită îmbunătățiri.
În timp ce se pleacă de la premiza că lucrul în parteneriat este valoros, este important de subliniat
și principiul beneficiului colaborării. O abordare multisectorială a activității costă timp și efort.
Prin urmare, este esențial să rezulte beneficii reale în urma investiției realizate. Avantajele pentru
beneficiari sau pentru furnizorii de servicii trebuie înțelese și precizate clar.
În această sesiune, cursanții sunt solicitați să-și expună părerile și să discute cu privire la caracteristicile
unei colaborări eficiente. Caracteristicile şi bazele unui mod de lucru colaborativ eficient sunt
cuprinse în tabelul de pe fiţa de lucru.
Sesiunea prezintă și o serie de instrumente ce pot fi utilizate de cursanți în activitatea lor profesională
pentru a determina cât de eficiente sunt modalitățile lor de lucru în parteneriat și care sunt
oportunitățile de îmbunătățire a acestora. În urma sesiunii, cursanții ar trebui să poată:
•
•
•

Să identifice aspectele ce necesită îmbunătățiri.
Să analizeze cum poate fi îmbunătățită colaborarea.
Să elaboreze un plan de schimbare.

Ghid pas cu pas
Pasul 1: Introducere

Utilizaţi diapozitivul PPT nr. 83.

Explicați pe scurt obiectivele modulului. Explicaţi legăturile şi relaţia dintre sesiunea despre
instrumentul de comparare şi evaluare şi această sesiune cu accent pe cerinţele colarorării eficiente.

Pasul 2: Cum se ajunge la o colaborare de succes?

Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 84-85.

Discuții de grup sau în grupuri mai mici de câte 3-5, în funcție de numărul de cursanți, rugați
participanții să identifice care sunt, după părerea lor, cerințele ce trebuie îndeplinite pentru a avea
un mod de lucru colaborativ de succes. Notați sugestiile pe flipchart. Alocaţi 10 minute pentru
exerciţiu.
Diapozitivul nr. 84: Caracteristicile modului de lucru bazat pe colaborare, care sunt prezentate şi
mai jos. Bifaţi cu cursanţii caracteristicile identificate şi faceţi referire la cele indicate în diapozitiv.
Caracteristicile și bazele unui mod de lucru colaborativ eficient
Scopuri și obiective strategice
comune

Mecanisme de guvernare
Responsabilități stabilite clar
necesare planificării și evaluării
comune

Conducere și angajament
eficiente

Mecanisme de comunicare
stabilite

Schimb de informații

Respect reciproc

Nivel ridicat de încredere

Implicarea părților interesate

Crearea unei culturi a schimbului de cunoștințe

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

67

Arătaţi
Diapozitivul nr. 85: conceptul de lucru în colaborare ca fiind un proces care evoluează
(Anexa 12).
Diagrama de mai jos (arătaţi şi fişa de lucru) 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 reciprocavantajoasă: planificare
comună care aduce
beneficii și clientului 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’.

Pasul 3: Planificarea acțiunilor de dezvoltare/îmbunătățire
Explicați cursanților că următoarea parte a sesiunii îi va îndemna să-și analizeze propriile modalități
de colaborare, cu ajutorul unor instrumente. Aceste instrumente sunt concepute pentru a-i ajuta să
determine cât de bune sunt actualele modalități de lucru în colaborare, precum și să identifice acele
aspecte care ar mai trebui dezvoltate sau îmbunătățite în contextul profesional, fie în interiorul unei
organizații, fie într-un grup multisectorial.
Împărțiți cursanții în grupuri mai mici de câte 3-4. Distribuiți fiecărui grup un set de instrumente
(Anexele 13-15). Încurajați grupurile să încerce să completeze pe scurt fiecare instrument – 5-10

68

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

minute per instrument (30 minute în total). O modalitate de a ajuta cursanţii să facă acest exerciţiu
este să le cereţi să ia în considerare pentru fiecare instrument următorii factori:
•
•
•

Instrumentul este relevant pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare?
Instrumentul este util pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare?
Este fezabilă utilizarea instrumentelor pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare? Dacă
nu, ce condiţii sau schimbări sunt necesare pentru a face acest lucru posibil?

În plen discutaţi punctele tari şi oportunităţile pe care aceste instrumente le pot furniza pentru
îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare.

Pasul 5: Concluzii şi întrebări
Participanţi trebuie încurajaţi să sumarizeze ce din ceea ce au învăţat în acest modul va contribui la
îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare. Formatorul poate să pună următoarele întrebări: „Credeţi că
ceea ce aţi învăţat din acest exerciţiu practic vă va ajuta în munca de zi cu zi? Poate da cineva un
exemplu?”
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Evaluarea și încheierea cursului
Utilizaţi diapozitivele PPT nr. 86-87.
Întrebați grupul următoarele:
•
•
•

Există aspecte neclare sau este ceva ce nu am discutat și credeți că ar trebui inclus în curs?
Credeți că cele învățate la curs vă vor folosi în activitatea voastră profesională?
Puteți spune concret cum veți aplica cele învățate în activitatea voastră profesională? (dați
fiecare câte un exemplu)

Cel mai bine este să nu vă întindeți la vorbă pe această temă, pentru că participanții (și formatorul!)
sunt probabil obosiți după o zi de curs. Obiectivul principal urmărit prin acest exercițiu este acela de
a afla dacă participanții au atins rezultatele educaționale vizate, dacă le-a rămas ceva neclar, și cum
vor aplica cele învățate în activitatea lor profesională.
Distribuiți cursanților fișele de evaluare [Anexa 1] și rugați-i să le completeze înainte de a pleca.
Dacă v-ați propus ca după un timp să efectuați o evaluare post-instruire, asigurați-vă că aveți
adresele de email ale cursanților (vezi secțiunea 3.4 pentru mai multe informații despre metodele
de evaluare).
La final, mulțumiți-le cursanților pentru participare și asigurați-vă că au cum să ia legătura cu voi (o
adresă de email) în eventualitatea că vor mai avea întrebări sau vor mai fi alte demersuri de făcut cu
privire la curs.
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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.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
5.

Ce este procentul de femei din Europa care au fost victime ale violenței sexuale din partea
partenerului lor?
Sub 10%
10-40%
Peste 40%
Câți dintre autorii agresiunilor sexuale grave din Europa sunt de regulă persoane cunoscute
victimelor?
Sub 25%
25-50%
51-75%
Peste 75%
Femeile din care grupă de vârstă sunt de obicei mai expuse riscului de a fi victimele unui viol
în Europa?
15-24 ani
25-30 ani
30-40 ani
40 și peste
Care este proporţia victimelor adulte ale agresiunilor sexuale care raportează incidentul
poliţiei?
Sub 15%
15-30%
Peste 30%

a)
b)
c)
d)

Care este proporţia femeilor traficate în Europa Occidentală în fiecare an în scopul exploatării
sexuale?
Sub 25%
25-50%
51-75%
Peste 75%

6.
a)
b)
c)
d)

Câte dintre femeile care solicită azil în Marea Britanie au fost agresate sexual?
Sub 25%
25-50%
51-75%
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 şi nu sunt uşor de comparat între ţările membre
UE. Totuşi, 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 şi/sau a altei persoane în
Republica Cehă a fost estimată la 35%, la 28% în Danemarca, la 13% în Germania şi 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 şi 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 cunoşteau agresorul33. În
Anglia şi 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 şi Ţara Galilor tinerele prezintă un risc crescut de a fi agresate sexual având anul trecut
o prevalenţă de 7,9% la fetele între 16 şi 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 şi 56,2%
în Suedia dintre fete au spus că au fost atinse într-un mod indecent. Acelaşi 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 şi 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 şi Centrală în timp ce Suedia înregistrează cea mai ridicată rată de
raportare. În Anglia şi 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
•

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)

Factorii care încurajează / susțin
denunțul
•

dorința de siguranță personală

•

accesul la mecanismele de justiție

•

încurajarea
familiei

•

dorința de a împiedica agresorul
să
mai
(asupra sa

din

partea

repete
sau a

prietenilor/

agresiunea
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 şi 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 şi 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 şi 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 şi pe termen lung.
Leziunile acute
Descrierea medico-legală corectă a leziunilor poate indica caluzele posibile şi prin urmare poate
fi legată de descrierea agresiunii şi utilizată în procesul legal ulterior. Este important de evaluat
localizarea şi severitatea leziunilor. Loviturile de pumn, picior, strangularea şi 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 şi zgârieturi (de formă liniară)
laceraţii (pierderi de piele cauzate de traumatism contondent), incizii (rană cauzată de
muchii ascuțite sau lamă)
muşcături, 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 gastrointestinale
TSPT uneori duce la deteriorarea relațiilor personale și poate crea probleme la locul de
muncă.

Asigurarea îngrijirii şi 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 medicolegală 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 şi 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 şi 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 şi-l aminteşte Suzana este că s-a
trezit într-un pat gol, cu dureri în zona genitală şi anală și a observat pete de sânge pe cearceaf.
Nu era nimeni altcineva în apartament, astfel că şi-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:
•
•
•
•
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Care sunt îngrijorările imediate ale Suzanei?
Ce tipuri de leziuni este posibil să prezinte?
Care sunt problemele care trebuie adresate pe termen scurt şi 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
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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
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.

ÎI VIOLAȚI DREPTUL LA
CONFIDENȚIALITATE

TRIVIALIZAȚI ȘI
SUBESTIMAȚI ABUZUL

Realizați interviul în prezența
Arătați toleranță/ găsiți scuze
familiei, a colegilor. Le povestiți pentru fapta comisă de agresor
colegilor (jurnaliști, prieteni,
(era băut, stresat, furios,
vecini, rude, etc.) aspecte
incapabil să-și controleze
discutate în confidență fără a
nevoile sexuale, etc). Nu luați
avea consimțământul victimei
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

ÎI RESPECTAȚI DREPTUL LA
CONFIDENȚIALITATE

O CREDEȚI ȘI ÎI VALIDAȚI
EXPERIENȚA

(ONG-uri, instituții publice)
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
Ascultați-o și credeți-o. Arătați
discuțiile și interviurile să aibă înțelegere față de sentimentele
loc în particular, fără ca alți
ei și asigurați-o că nu e singură.
membri ai familiei/prieteni/
Spuneți-i că multe femei au
colegi să fie prezenți. Aceasta
trăit astfel de experiențe.
este un lucru esențial în a-i
obține încrederea și a-i asigura
protecția.

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

Arătați-i că o credeți că a fost

Violența comisă asupra ei

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?

agresată sexual. Spuneți-i că
ceea ce simte cu privire la
cele întâmplate este o reacție
normală la un eveniment
traumatizant.

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.
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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

51

Unele 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
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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
Caracteristică
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

0

1

2

3

4

5

6

Funcționează bine
întotdeauna
7
8
9
10

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

Scăzută

Rivali

Aliaţi

Adversari

Tovarăşi

Scăzut

Mare

Acord cu privire la obiectivul urmărit

Provocare
Mare

Minoră

În defensivă

Însuşire
cunoştinţe

Static

Confortabil

Puțin

Mult

Sprijin
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Angajament
Înalt

Redus

Spectator

Câştigători

‘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 multisectorial 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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