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Proiectul European “RESPONSE – O abordare integrată în raportarea violenței de
gen în cadrul serviciilor de sănătate a mamei (Multi-Agency Response for Reporting
on Gender-Based Violence in Maternal Health Services)”
Studiile arată că victimele violenței de gen accesează serviciile medicale mai frecvent decât femeile care nu sunt
expuse acestui fenomen. De asemenea, victimele violenței de gen au încrederea cea mai mare în cadrele medicale
în a mărturisi abuzul suferit.1 De aceea, consultațiile medicale prenatale de rutină oferă o oportunitate crucială în
identificarea, construirea unui plan de siguranță, referirea și raportarea situațiilor de violență de gen în rândul
femeilor însărcinate, aflate la risc în această perioadă vulnerabilă. Din nefericire, aceste aptitudini în identificarea,
construirea unui plan de siguranță, referirea și raportarea situațiilor de violență în rândul femeilor însărcinate,
lipsesc din pregătirea medicală.
RESPONSE, un proiect cu o durata de 2 ani, cofinanțat de către Comisia Europeană prin programul de finanțare
european DAPHNE, abordează această problemă. Proiectul RESPONSE este implementat în următoarele cinci
țări din Uniunea Europeană: Austria, Germania, Franța, România şi Spania. Proiectul este coordonat de către
Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, cu sprijinul cercetătorilor din domeniul violenței de gen şi a
experților în politici publice din cadrul University of Bristol, Marea Britanie, având ca obiectiv principal
dezvoltarea capacității de acțiune în identificarea și referirea victimelor violenței de gen în cadrul serviciilor de
sănătate a mamei. Se va utiliza o abordare bazată pe dovezi, construită pe drepturile pacienților, ținând cont de
diferențele de gen, și de nevoile femeilor care au supraviețuit violenței de gen.
Un manual de instruire RESPONSE va fi dezvoltat pentru a pregăti personalul medical din cadrul serviciilor de
sănătate a mamei, mai specific, clinicile de obstetrică și ginecologie. Manualul va fi disponibil pe site-ul proiectului
începând din septembrie 2017 în cinci limbi diferite: engleză, franceză, germană, spaniolă şi română. Manualul de
instruire RESPONSE va fi utilizat în fiecare țară parteneră cu scopul de a forma traineri: trei profesioniști în
sănătatea mamei și a copilului, care își desfășoară activitatea în clinicile de obstetrică și ginecologie, alături de trei
asistenți sociali care activează în sistemul medical. Trainerii vor furniza seminarii de dezvoltare și informare în
cadrul serviciului medical în care activează, pentru 30 de cadre medicale şi asistenți sociali, pentru a îmbunătății
identificarea, construirea unui plan de siguranță, referirea și raportarea situațiilor de violență pentru aproximativ
1,000 de femei în fiecare țară (un total de 5,000 de femei).
La 12 luni după desfășurarea seminariilor de dezvoltare, RESPONSE își propune ca echipele formate în fiecare
țară parteneră să aibă o creștere de 25% în ceea ce privește identificarea, construirea unui plan de siguranță şi
referirea victimelor violenței de gen. Partenerii proiectului RESPONSE vor desfășura de asemenea activități de
creștere a nivelului de conștientizare prin pilotarea unui Grup de Suport al Victimelor în cadrul clinicilor de
ginecologie și obstetrică, un grup multi-sectorial și multi-disciplinar, pentru a îmbunătăți răspunsul sectorului
medical în adresarea problemei violenței de gen în rândul femeilor însărcinate. De asemenea, RESPONSE îşi
propune să promoveze și să integreze un curs pe tematica prevenirii violenței de gen și rolul cadrelor medicale în
cadrul programelor de licență ale facultăților de medicină.

Persoane de contact în rândul Partenerilor RESPONSE:
Diana Dulf, Universitatea Babeș –Bolyai (Romania): diana.dulf@publichealth.ro
Ulrike Janz, GESINE (Germania): janz@gesine-intervention.de
Medina Johnson, University of Bristol (Marea Britanie): medina.johnson@nextlinkhousing.co.uk
Milagro Rodríguez Marin, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (Spania): comision@malostratos.org
Maria Rösslhumer, Austrian Women’s Shelter Network (Austria): maria.roesslhumer@aoef.at
Mathilde Sengölge, Psytel (Franța): mathilde.sengoelge@moresafety.org
Site-ul Proiectului RESPONSE: www.gbv-response.eu
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