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Prefaţă 

Acest material de instruire a fost realizat în cadrul Proiectului DAPHNE PROTECT II (număr 

de referinţă JLS/2009-2010/DAP/AG/ 1253). Proiectul a fost finanţat de către Comisia 

Europeană şi co-finanţat de Ministerul Federal pentru Muncă, Asistenţă Socială şi Protecţia 

Consumatorului din Austria, precum şi de Primăria Viena, Departamentul pentru Drepturile 

Femeilor şi Departamentul pentru Diversitate şi Integrare.  

Proiectul a fost implemetat de către experţi din optsprezece ţări partenere ((Austria, Bulgaria, 

Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Slovacia, Spania, 

Suedia, Marea Britanie), alături de opt experţi academici care au constituit un comitet 

consultativ (menţionaţi mai jos).  

Mulţumim tuturor celor implicaţi în realizarea proiectului pentru aportul lor.  

O listă completă a experţilor şi organizaţiilor partenere se regăseşte la finalul acestui 

material.  

 

Comitet consultativ PROTECT II 

 Sonia Chirinos Rivera, Judecător, Tribunalul special pentru violenţa de gen, Spania  

 Daniela Gloor, Social Insight, Elveţia 

 Carol Hagemann-White, Universitatea Osnabrück, Germania 

 Birgitt Haller, Institutul pentru cercetări privind conflictele, Viena, Austria 

 Marianne Hester, Universitatea Bristol, Marea Britanie  

 Amanda Robinson, Universitatea Cardiff, Marea Britanie 

 Renée Römkens, Universitatea Tilburg, Olanda 

 Sylvia Walby, Universitatea Lancaster, Marea Britanie  
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Cum se utilizează acest material de formare  

Pentru a spori accesibilitatea acestui material în ţări de pe tot cuprinsul Europei, a fost 

evitată orice referire la anumite regiuni sau ţări. Recunoaştem faptul că prevederile legale 

pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice împotriva femeilor variază ca formă, 

dezvoltare şi implementare. Lăsăm aşadar în seama utilizatorului individual sau a 

formatorului care utilizează acest material să ţină cont de circumstanţele specifice ale unei 

anumite ţări şi de contextul în care se abordează  temele de mai jos.  

Structură și conţinut 

Acest material poate fi utilizat şi de către participanţi individuali care descarcă material de pe 

site-ul reţelei WAVE. Scopul lui principal, însă, este ca resursă pentru formatori pentru 

explorarea posibilităţilor şi beneficiilor conlucrării în parteneriat atunci când avem de-a face 

cu cazuri de violenţă domestică cu risc ridicat. 

Modulul 1 examinează motivaţiile puternice din spatele pledoariei pentru intervenţia în 

parteneriat în sprijinul victimelor în situaţii unde există un risc ridicat de vătămare prin 

violenţă domestică. Va fi cu precădere util când se lucrează cu grupuri sau persoane care 

încă nu sunt convinse de aceste beneficii sau unde se întâmpină încă un anumit nivel de 

reticenţă la această abordare. Acest modul trece în revistă beneficiile intervenţiei în 

parteneriat şi prezintă primii paşi cheie pentru dezvoltarea metodei conferinţelor de caz multi-

instituţionale.  

Modulul 2 abordează în mod specific conlucrarea inter-instituţională în identificarea, 

evaluarea şi managementul cazurilor de violenţă domestică cu risc ridicat de vătămare, 

prezentând metoda conferinţelor de caz multi-instituţionale, cele mai bune practici şi oferind 

îndrumare în realizarea primilor paşi în implementare.  

Dacă aveţi pentru prima oară în faţă acest material, vă recomandăm să îl parcurgeţi în ordine 

secvenţială. Apoi veţi putea dori să recitiţi anumite secţiuni sau, pentru pregătirea unor 

sesiuni de formare (dacă este cazul), puteţi considera că anumite secţiuni şi exerciţii sunt 

mai utile decât altele pentru grupul dvs. țintă. De exemplu, dacă formaţi diferite grupuri de 

specialişti care au o experienţă limitată de conlucrare, atunci Modulul 1 este cel mai bun 

punct de pornire. Este important să fixaţi principiile şi conceptele de bază înainte de a trece 

la Modulul 2. (Vezi Figura 0.1, Trei modalităţi diferite pentru utilizarea acestui material ) 
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Dacă formaţi un grup de specialişti care au deja experienţă şi angajament pentru intervenţia 

în parteneriat pentru situaţiile de violenţă domestic cu risc ridicat, atunci puteţi începe cu 

Modulul 2. Acest modul se axează strict pe aspectele practice legate de identificarea riscului, 

conferinţele de caz şi abordările în parteneriat ale planificării siguranţei. Poate fi util să folosiţi 

parte din activităţile pe tema parteneriatului de la Secțiunea 1.4 pentru a stabili tipul, nivelul şi 

eficacitatea protocoalelor de parteneriat local împreună cu participanţii înainte de a decide 

care sunt cele mai relevante secţiuni de abordat din Modulele 1 și 2. 

Modulele sunt împărţite în secţiuni. Asta înseamnă că formatorii pot să se concentreze pe 

acele secţiuni dintr-un modul care au cea mai mare relevanţă pentru participanţi şi că fiecare 

secţiune poate fi descărcată şi imprimată separat. Fiecare secţiune începe cu o introducere 

şi o trecere în revistă a subiectului abordat. Aici sunt incluse detalii privind principalele 

mesaje şi obiectivele de învăţare.  

Veţi găsi detalii despre cercetări şi bibliografie suplimentară care vin să susţină un anumit 

subiect. Acestea vin în sprijinul formatorilor când prezintă materialul participanţilor, ajutându-i 

să aibă mai multă siguranţă de sine odată ce s-au documentat temeinic şi au luat în calcul 

posibilele reacţii ale participanţilor.  

Fiecare secţiune include cel puţin o activitate care să faciliteze învăţarea. Aceasta include 

detalii pe scurt despre resursele practice necesare, scopul activităţii, timpul necesar, fişele 

de lucru ce se imprimă pentru participanţi şi instrucţiunile pentru aceştia.  

Nota formatorului  

Pentru a vă uşura munca de pregătire a sesiunilor de formare veţi găsi o anexă 

suplimentară la acest material pe pagina web WAVE, care propune un set de slide-uri 

de prezentare şi fişele de lucru incluse aici.  

O recomandare pentru formatori este să se documenteze parcurgând resurse specifice 

ţării respective, informaţii şi date care să susţină principalele obiective de învăţare din 

fiecare secţiune de modul. Sublinierea relevanţei pentru contextul național, regional 

sau local va spori credibilitatea formării furnizate.  
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Figura 0.1, Trei modalităţi diferite pentru utilizarea acestui material  

 

Este disponibil şi un ghid pentru răspunsuri la nevoie. Acesta este special destinat celor care 

folosesc materialul pentru a furniza altora sesiuni de formare. Dacă parcurgeţi materialul ca 

utilizator individual, citiţi răsunsurile doar după ce aţi efectuat activitatea respectivă pe cont 

propriu măcar o dată. Apoi vă puteţi verifica cu ghidul pentru a vedea dacă există aspecte 

suplimentare la care nu v-aţi gândit inițial.  

Seminarul de formare a formatorilor 

Un seminar de formare de formatori a avut loc în Suedia în mai 2012 ca parte a proiectului 

Protect II, urmat de patru evenimente regionale. Participanţii au fost formaţi pentru a putea 

furniza sesiuni de formare similare în ţările lor.   

Cerinţele pentru a deveni formator sunt: 

 Cel puţin doi ani de experienţă de lucru cu femei victime ale violenţei. 

 O înţelegere a perspectivei de gen şi centrate pe femeie. 

Modulul 1 Modulul 2 

Modulul 2 

Modulul 1 

Modulul 2 

Conştientizare 

de bază   

Activitatea 

1.4 

A) Studierea în ordinea dată a Modulului 1, urmat de Modulul 2. 

B) Participanţii parcurg o conştientizare de bază înainte de a studia  Modulul 2 

C) Începeţi cu Activitatea 1.4 (din cadrul Modulului 1), apoi treceţi direct 

fie la studierea Modului 1 în întregime, fie direct la Modulul 2.  
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 Experienţă în munca de grup şi, dacă este posibil, în activităţi de formare.  

Implicarea practicienilor cu experienţă din organizaţiile specializate în sprijinirea femeilor 

victime ale violenţei va fi foarte utilă în orice demers de extindere a sesiunilor de formare. 

Acest material scoate în evidenţă faptul că implicarea liderilor instituţiilor ca primi participanţi 

la sesiunile de formare se va dovedi extrem de necesară în stabilirea unui cadru de politici 

publice care să susţină dezvoltarea celor mai bune practici.  

Acest material este disponibil pe site-ul WAVE: www.wave-network.org. Există deja traduceri 

în mai multe limbi: bulgară, cehă, engleză, franceză, germană, italiană, poloneză, slovacă, 

spaniolă şi suedeză.   

Pentru orice solicitări vă invităm să vă adresaţi către: 

WAVE (Women Against Violence Europe) 

European Network and European Info Centre Against Violence  

Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria 

http://www.wave-network.org/
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Protect II Glosar de termeni 

Violenţă domestică, violenţă împotriva femeilor şi copiilor lor, violenţă de gen 

Această resursă de formare abordează violenţa bărbaţilor împotriva femeilor şi 

copiilor lor şi, în special, incidenţa sa în cadrul sferei domestice. Fără a nega 

experienţele altor victime, femeile sunt în mod disproporţionat afectate de violenţa 

domestică. Violenţa are impact totodată asupra copiilor, fie direct sau indirect. 

Violenţa în acest context se referă la toate formele de violenţă fizică, sexuală şi 

psihologică, aşa cum sunt ele definite în convenţiile şi rezoluţiile internaţionale (vezi 

secţiunea Introducere – Definiţii, pagina 17).  

Victimă, supravieţuitoare, femeie  

Deşi termenii de victimă, supravieţuitoare şi femeie sunt adesea utilizaţi alternativ în 

materialele noastre, există totuşi nişte diferenţe de nuanţă. Termenul “victimă” este în 

general utilizat mai degrabă în contexte ce ţin de legislaţie şi drepturi, pentru a 

recunoaşte faptul că femeile şi copiii afectaţi de violenţă au suferit o nedreptate şi au 

dreptul la justiţie, protecţie şi măsuri compensatorii. Termenul “supravieţuitoare” este 

folosit în legătură cu experienţa de violenţă pentru a conferi recunoaştere faptului că 

femeile nu doar “îndură” violenţa, ci şi încearcă în mod activ să o prevină, să îi reziste 

şi să îi facă faţă. Termenul “femeie” este folosit în contextul capacitării şi încurajării 

pentru a exprima limpede faptul că femeile au un rol activ în procesul de prevenire şi 

intervenţie şi nu constituie doar obiectul unui proces, ci sunt “experţii prin experienţă”.      

Centrat pe victimă  

Aceste materiale plasează nevoile şi drepturile victimelor ca priorităţi centrale.  

Ele susţin furnizarea către victimă a unor servicii bazate pe o abordare de gen, care 

conferă recunoaştere faptului că violenţa împotriva femeilor în sfera domestică este 

foarte diferită de alte forme de violenţă.  

Serviciile de asistenţă pentru femei  

Termenul “servicii de asistenţă pentru femei” acoperă o gamă largă de servicii 

specializate care urmăresc să ofere sprijin femeilor supravieţuitoare ale violenţei şi 

copiilor lor, cum ar fi adăposturile pentru femei, liniile telefonice de urgenţă pentru 
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femei, centrele de consiliere destinate femeilor, centrele de criză pentru viol şi 

centrele de sprijin în caz de agresiuni sexuale, serviciile specializate pentru femei 

migrante şi aparţinând etniilor minoritare, liniile telefonice naţionale pentru femei, 

serviciile de asistenţă directă în comunităţi locale, serviciile de advocacy independent 

privind violenţa domestică, centrele de intervenţie şi altele. Ceea ce au în comun 

aceste servciii este aplicarea unei abordări de gen în ţintirea cauzelor violenţei. Ele 

urmăresc să aplice totodată standardele de calitate care au fost dezvoltate în 

domeniu în ultimele decenii.1 Serviciile de asistenţă pentru femei ar trebui în mod 

ideal să fie derulate de către organizaţii neguvernamentale independente ale femeilor 

(ONGuri). Principiul independenţei este important pentru a garanta că femeile victime 

ale violenţei şi copiii lor se află în centrul activităţilor. Organizaţiile ar trebui să fie 

dedicate exclusiv drepturilor şi sprijinirii victimelor şi să nu fie influenţate sau ghidate 

de niciun partid politic, grup religios, autoritate de stat sau orice alt tip de instituţie. 

Recunoaştem însă că alte tipuri de organizaţii, cum ar fi agenţiile de stat şi cele 

generale de asistenţă socială sau medicală, pot contribui în mod semnificativ la 

sprijinirea femeilor victime ale violenţei domestice şi copiilor lor. În anumite ţări acest 

angajament este foarte bine dezvoltat şi chiar consfinţit prin lege. 

Femicid 

Femicidul se referă la actul de ucidere a femeilor de către bărbaţi şi, în particular, de 

către bărbaţi parteneri sau  foşti parteneri.   

Risc 

Riscul se referă la orice potenţială vătămare a victimelor în contextul violenţei 

domestice împotriva femeilor şi copiilor lor.   

Risc ridicat  

Termenul de risc ridicat este utilizat în legătură cu situaţii în care femeile şi copiilor lor 

riscă să sufere forme severe de violare a dreptului lor la viaţă, sănătate şi libertate, 

 

1
  A se vedea WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a Women’s Refuge. Vienna: 

WAVE.  

 Consiliul Europei,(2008) Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence 
(EG-TFV)-Final Activity Report. Strasbourg: Council of Europe.  

 Kelly, L., and Dubois, L., London Metropolitan University (2008) Setting the standard: A study on and proposals for minimum 
standards for violence against women support services. Strasbourg: Council of Europe.   

 WAVE (2010) WAVE Country Report. A Reality check on European services for women and children survivors of violence. 
Vienna: WAVE. 
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cum ar fi: femicid/omucidere, tentativă de femicid/omucidere, violenţă prin folosirea 

unor obiecte periculoase, violenţă ce cauzează rănire gravă ce necesită tratament 

medical de urgenţă, violenţă ce cauzează răniri repetate, ameninţări cu moartea, 

coerciţie şi control sever şi persistent, viol, urmărire, privare de libertate, forme de 

sclavie şi tortură.  

Riscul ridicat nu este o caracteristică a victimei, ci mai degrabă un nivel de 

periculozitate al agresorului. Vctimele nu pot fi împărţite în grupuri fixe în funcţie de 

nivelul de risc, pentru că riscul este un concept dinamic şi se modifică; fiecare victimă 

a violenţei poate trece prin situaţii ce conduc la o creştere sau la o diminuare a 

nivelului de risc.  

Evaluarea riscului 

Evaluarea riscului se referă la procesul identificării şi estimării nivelului de risc într-o 

situaţie specifică, utilizând o abordare sistematică ce examinează o serie de factori 

de risc, ce poate fi realizată cu ajutorul unui instrument de evaluare a riscului. 

Evaluările de risc ar trebui revizuite la interval regulate şi realizate de către practicieni 

formaţi, împreună cu supravieţuitoarele violenţei ca experţi prin experienţă.   

Managementul siguranţei şi managementul riscului  

Managementul siguranţei şi managementul riscului sunt termeni utilizaţi alternativ, 

interschimbabil, în materialele noastre, şi au de a face cu abordările centrate pe 

victimă şi cu măsurile ce urmăresc să ţintească şi să reducă riscul. Într-un context 

mai larg, în afara obiectului materialelor noastre, termenul de management de risc 

este adesea folosit pentru a desemna măsuri preventive destinate în special 

comportamentului şi circumstanţelor agresorului. Nu toate măsurile sunt clar 

diferenţiabile, iar în abordarea şi reducerea riscului ambele tipuri de măsuri sunt 

necesare.  

Aprecierea specialistului  

În Secțiunea 2.2 şi Secțiunea 2.3 a acestui material se foloseşte termenul de 

“aprecierea specialistului”. Ne dăm seama că cuvântul “apreciere” poate avea o serie 

de conotaţii diferite în ţări diferite. În scopul acestui material de formare, termenul 

“aprecierea specialistului” este definit drept procesul prin care specialiştii îşi folosesc 

cunoştinţele, experienţa şi expertiza pentru a lua o decizie legată de risc. Aceste 

decizii întrunesc calificativul de “profesioniste” doar dacă sunt bazate pe o cunoaştere 
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cât mai precisă a celor mai relevanţi factori de risc prezenţi, formată prin tehnici bune 

de intervievare şi culegere de informaţii şi completată de îndrumare şi formare 

profesionistă. Aprecierile şi deciziile care sunt luate pe baza prejudecăţilor, 

stereotipurilor, credinţelor greşite, pe o cunoaştere şubredă a situaţiei şi pe informaţii 

care nu mai sunt de actualitate, nu constituie o apreciere profesionistă. 

Conlucrarea/parteneriatul multi-instituţional  

Termenii de conlucrare multi-instituţională şi paterteneriat multi-instituţional se 

folosesc interschimbabil. Se referă la procesul şi rezultatele ce decurg din 

angajamentul diferitelor instituţii şi organizaţii preocupate de problema violenţei 

domestice împotriva femeilor şi copiilor, de a lucra împreună pentru a îmbunătăţi 

eficacitatea combaterii violenţei în general.     

Termenul de parteneriat sugerează că toate instituţiile ar avea roluri egale, ceea ce 

desigur nu este cazul. Instituţiile diferă ca mărime, putere, statut, structură, resurse şi 

atribuţii. Materialul de faţă subliniază faptul că este important să acordăm atenţie 

acestor diferenţe, să le echilibrăm acolo unde este posibil şi să luăm în calcul 

impactul lor asupra conlucrării.   

Conferinţele de caz multi-instituţionale  

Conferinţele de caz multi-instituţionale reprezintă o formă specifică de conlucrare 

multi-instituţională folosind metode speciale ce presupun schimbul de date personale 

despre supravieţuitoare pentru a îmbunătăţi sprijinul, protecţia şi capacitarea 

victimelor şi pentru a reduce riscul de vătămare. 
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Introducere 

Scopurile şi obiectivele proiectului PROTECT II 

Politicile sociale şi cercetările internaţionale2 evidenţiază faptul că femeile sunt în mod 

disproporţionat afectate de violenţa domestică iniţiată de partener. Violenţa domestică 

afectează totodată copiii, fie direct sau indirect, ca martori ai violenţei (Consiliul Europei 

2011)3. Materialul de faţă se axează pe protejarea şi sprijinirea acestor două grupuri. Cu 

toate acestea, metodele şi măsurle propuse pot fi aplicate şi altor victime ale violenţei 

domestice.  

Numărul femeilor ucise de partenerii lor sau de foştii parteneri este extrem de mare. Un 

proiect Daphne de cercetare realizat în 2006 a estimat că 1.400 de femei au fost ucise de 

actualul sau fostul partener în decursul a 12 luni în 27 de state membre UE.4 În 2010 WAVE 

a realizat un sondaj în nouă state partenere, axat pe siguranţa şi protecţia victimelor aflate în 

situaţii de risc ridicat de violenţă din partea unui partener intim.5 Rezultatele proiectului au 

ilustrat clar că în toate ţările în care s-a realizat studiul existau deficienţe în sistemele de 

protejare a femeilor şi copiilor împotriva violenţei. Cu precădere îngrijorătoare au fost 

următoarele: 

 Măsurile de siguranţă folosite nu au fost întotdeauna suficiente pentru a proteja femeia şi 

copilul/ii. De exemplu, măsurile legale de evacuarea agresorului (acolo unde sunt 

disponibile) nu erau suficiente pentru a garanta siguranţa femeii şi copilului/iilor în situaţii 

de risc ridicat. În anumite situaţii această măsură poate să pună femeia în şi mai mare 

pericol.  

 Severitatea cazurilor în care există un risc ridicat de violenţă domestică nu a reieşit a fi 

întotdeauna corect apreciată sau luată în serios de către oamenii legii în unele state 

europene.  

 Procesele de evaluare a riscului, dacă erau aplicate, erau efectuate inconsecvent şi 

nesistematic. Adesea, femeia nu era implicată în proces. 

 
2
  Consiliul Europei (2011) Convenţia pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice. 

Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.  
3
  Ibid. 

4
  WAVE country report (2010): http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, p.5, citation: 

http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf. 
5
  WAVE Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview: 

http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf p63.  

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf%20p63
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PROTECT II este un proiect de continuare a unui demers anterior, finanţat de Comisia 

Europeană. Scopul său este de a oferi practicienilor şi managerilor instituţiilor care lucrează 

cu victimele în situaţii în care există un risc ridicat de vătămare prin violenţă domestică 

instrumente de lucru care să îi ajute în întărirea capacităţii pentru evaluarea riscului şi 

managementul siguranţei pentru a proteja aceste victime şi copiii lor. Materialele de formare 

Protect II au la bază cunoştinţele şi experienţa ONGurilor pentru drepturile femeilor care 

lucrează în combaterea violenţei împotriva femeilor în statele partenere europene, o serie de 

cercetări academice şi bazate pe experienţă practică, precum şi munca instituţiilor 

guvernamentale şi de stat.   

Partenerii europeni care au participat în cadrul proiectului încorporează o gamă diversă de 

puncte de pornire şi abordări diferite pentru această problemă. Materialul de faţă merge 

dincolo de informarea şi conştientizarea de bază promovate în documente WAVE anterioare 

pentru a examina modelele de bune practici şi paşii efectivi pentru implmentare. 

Acest material promovează întărirea capacităţii în evaluarea riscului şi managementul 

siguranţei sub forma unei abordări în parteneriat între ONGurile pentru drepturile femeilor şi 

instituţiile guvernamentale. Scopul unui astfel de parteneriat este prevenirea violenţei 

împotriva femeilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru fiecare femeie. Materialul de faţă a 

fost realizat ca un proiect în colaborare de către personalul WAVE, Universitatea De Montfort 

şi CAADA în parteneriat cu colegii din Europa enumeraţi mai sus. Sperăm să le găsiţi utile, 

uşor de folosit şi cu un conţinut informativ de calitate.  

Privire de ansamblu: contextul european şi obligaţiile internaţionale pentru 

prevenirea violenţei împotriva femeilor şi copiii lor  

Prin legislaţia naţională şi tratatele şi convenţiile internaţionale, statele îşi asumă obligaţia de 

a preveni violenţa împotriva femeilor şi copiilor şi de a proteja victimele. Paşi importanţi în 

recunoaşterea acestei probleme mondiale de către comunitatea internaţională au fost făcuţi 

prin Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului din 1993 de la Viena. Cu această 

ocazie, violenţa împotriva femeilor a fost prima data recunoscută ca o încălcare a drepturilor 

omului.6 De atunci au fost stabilite drepturi cheie pentru victime şi obligaţii pentru state şi 

insituţiile guvernamentale, precum: 

 
6
  Organizaţia Naţiunilor Unite (1993) Declaraţia de la Viena. Document ONU A/CONF.157/DC/1/Add.1. 
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 Convenţia Naţiunilor Unite pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor (CEDAW) – Recomandarea Generală 1992 – afirmă că violenţa împotriva 

femeilor este o formă de discriminare şi intră astfel în sfera convenţiei.7  

 Comisia CEDAW s-a ocupat de mai multe cazuri de violenţă împotriva femeilor şi a 

subliniat faptul că statele au o obligaţie pozitivă de a proteja femeile de violenţă şi că 

drepturile agresorului nu pot fi superioare drepturilor femeilor la viaţă şi integritate fizică şi 

mentală.8  

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Kontrova v. Slovakia 2007, Tomasic v. Croatia 

2009, Opuz v. Turkey 2009). Curtea a susţinut că autorităţile statului au o obligaţie 

pozitivă de a lua măsuri de prevenire pentru a proteja un individ a cărui viaţă este expusă 

riscului. Această obligaţie pozitivă intervine atunci când ‘autorităţile aveau cunoştinţă sau 

ar fi trebuit să fi avut la timpul respectiv de existenţa unui risc real şi imediat la adresa 

vieţii unui individ identificat de a fi ţinta actelor criminale ale unei terţe părţi şi că au omis 

să ia măsuri în conformitate cu atribuţiile cu care sunt investite care, la o apreciere 

rezonabilă, ar fi fost de aşteptat pentru a evita acel risc ’.9 

 Convenţia Consiiului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 

femeilor şi violenţei domestice10 urmăreşte să întărească eforturile de prevenire a 

violenţei asupra femeilor şi conţine prevederi detaliate pentru prevenirea şi judecarea  

tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor. 

Convenţia intră în vigoare în toată comunitatea europeană odată cu semnarea şi ratificarea 

sa de către zece state membre. La data realizării materialului de faţă, în februarie 2012, 

optsprezece state semnaseră convenţia.11 

Convenţia Consiliului Europei mai conţine următoarea prevedere:  

Statele au obligaţia de a ‘include o perspectivă de gen în implementarea şi evaluarea 

impactului prevederilor acestei Convenţii’ (Articolul 6). 

Ca parte a acestei obligaţii: 

 
7
  Comitetul Naţiunilor Unite pentru Eliminarea Discriminării Împotriva Femeilor (CEDAW). (1992) Recomandarea Generală Nr. 

19 privind Violenţa impotriva Femeilor. New York. 
8
  Comitetul Naţiunilor Unite pentru Eliminarea Discriminării Împotriva Femeilor (CEDAW) (2007) Perspective asupra 

comunicării Nr. 6/2005, CEDAW/C/39/D/6/2005, New York, para 12.1.5. 
9
  Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2009) Sentinţa în cazul Tomasic şi alţii v. Croatia. Plângerea nr. 46598/06, 

Strasbourg. 
10

 Counsiliul Europei (2011) Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice. 

Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.  
11

 Ibid. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm


Introducere modulul 1 

P 16 | PROTECT II | Întărirea capacităţii în evaluarea riscului şi managementul siguranţei pentru a proteja femeile 
victime ale violenţei domestice aflate în situaţie de risc ridicat 

Statele vor “adopta şi implementa la nivel de stat politici eficace, cuprinzătoare şi 

coordonate” şi vor “oferi un răspuns holistic la violenţa împotriva femeilor” (Articlolul 7). 

Statele au obligaţia să ”aloce resursele financiare şi umane corespunzătoare pentru 

implementarea adecvată a politicilor, măsurilor şi programelor integrate pentru 

prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a 

prezentei Convenţii, inclusiv acelea desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale şi 

de societatea civilă” (Articolul 8).  

Statele au obligaţia să protejeze victimele şi să “ia măsurile legislative şi alte măsuri 

necesare pentru a exercita diligenţa cuvenită pentru a preveni, investiga, pedepsi şi a 

furniza despăgubiri pentru actele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei 

Convenţii, care sunt săvârşite de actori non-statali.” (Articolul 5).  

Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului12 (1989) a stabilit de asemenea 

principii importante pentru protejarea copiilor de violenţă: 

Articolul 19 stabileşte că: “Statele semnatare vor lua toate măsurile corespunzătoare 

legislative, administrative, sociale şi educative pentru a proteja copiii de toate formele 

de violenţă fizică sau mentală, vătămare sau abuz, neglijare sau rele tratamente şi 

exploatare, inclusiv abuz sexual, în timp ce se află în grija părinţilor, a tutorilor legali 

sau a altor persoane care au copilul în grijă.”   

Fiecare copil are dreptul de a trăi fără violenţă. Acesta este un drept fundamental superior 

drepturilor de vizitare şi custodie (a se vedea şi Secțiunea 2.4.1 ‘Siguranţa şi protecţia 

copiilor’ din materialul de faţă).  

Convenţia acordă o atenţie specială riscului de vătămare şi importanţei evaluării de risc şi 

managementului riscului:  

Articlolul 51 – Evaluarea de risc şi managementul riscului  

‘Părţile vor lua măsurile necesare legislative sau alte măsuri pentru a asigura că se 

efectuează o evaluare a riscului de letalitate, a gravităţii situaţiei şi a riscului de  

 
12

 Organizaţia Naţiunilor Unite (1989) Convenţia pentru drepturile copilului. http://www.unicef.org/crc/.  

http://www.unicef.org/crc/


PROTECT II  

P 17  

violenţă repetată de către toate autorităţile relevante pentru a gestiona şi pentru a 

furniza un efort coordonat pentru siguranţă şi asistenţă’ 

Măsuri importante pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor au fost luate şi de către 

Uniunea Europeană. Spre exemplu, începând de la sfârşitul anului 2011 Parlamentul 

European şi Consiliul Uniunii Europene au lucrat la elaborarea Ordinului de Protecţie 

European (EPO) pentru a asigura protecţia victimelor violenţei atunci când se deplasează 

dintr-un stat membru în altul.  

Măsurile de prevenire a violenţei împotriva femeilor fac parte şi din politica de egalitate de 

gen a Uniunii Europene (a se vedea Road map on gender equality 2010-2015)13, iar 

Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluţii privind prevenirea violenţei împotriva 

femeilor. În rezoluţia din aprilie 2011 parlamentarii subliniază următoarele: 

“.. importanţa formării adecvate pentru toţi cei care lucrează cu femei victime ale 

violenţei bazate pe gen, mai ales a celor care reprezintă sistemul juridic şi de aplicare a 

legii, cu referire specială la poliţişti, judecători, asistenţi sociali şi personali din domeniul 

sănătăţii.” (rezoluţia Parlamentului European privind priorităţile şi structura unui nou 

cadru de politici europene pentru combaterea violenţei împotriva femeilor) 

(Aprilie 2010, 2010/2209 (INI), Articolul 8). 

Definiţii 

Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea violenţei împotriva femeilor prevede: 

“Termenul de ‘violenţă împotriva femeilor’ va însemna orice act de violenţă bazată pe 

gen din care rezultă sau este probabil să rezulte vătămare sau suferinţă fizică, sexuală 

sau psihologică, inclusiv ameninţarea cu astfel de acte, constrângere sau privare 

arbitrară de libertate, indifferent dacă survine în viaţa publică sau privată … .”.  

Înţelesul termenului de violenţa împotriva femeilor va cuprinde, dar nu va fi limitat la 

următoarele:  

 
13

 Comisia Europeană (2010) Strategia pentru egalitate între femei şi bărbaţi (2010-2015), 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/177_empl_equality_strategy_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/177_empl_equality_strategy_en.pdf
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(a) Violență fizică, sexuală și psihologică ce se petrece în cadrul familiei, inclusiv 

bătaie, abuz sexual asupra copiilor de sex feminin care locuiesc cu familia, violență 

legată de zestre, viol marital, mutilarea genitală a femeilor și alte practici tradiționale 

vătămătoare pentru femei, violența din partea altor persoane decât partenerul și 

violența legată de exploatare;  

(b) Violență fizică, sexuală și psihologică ce se petrece în comunitate, inclusiv viol, 

abuz sexual, hărțuire sexuală și intimidare la locul de muncă, în instituții de învățământ 

sau în alte contexte, traficarea femeilor și prostituarea forțată;  

(c) Violență fizică, sexuală și psihologică comisă sau tolerată de agenți ai statului, 

oriunde s-ar petrece.  

(Declarația Națiunilor Unite privind eliminarea violenței împotriva femeilor, 1993).14  

În plus: 

Violenţa împotriva femeilor este definită drept “violenţă bazată pe gen, adică violenţă 

direcţionată împotriva unei femei pentru că este femeie sau care afectează femeile în 

mod disproporţionat.”  

(Comisia Naţiunilor Unite privind Eliminarea Discriminării Împotriva Femeilor (1992) 

Recomandarea Generală Nr. 19 privind viiolenţa împotriva femeilor, New York, para 6).  

În prima decadă a acestui secol mai multe state au efectuat studii despre prevalenţa violenţei 

împotriva femeilor. O atenţie specială a fost acordată în aceste studii violenţei partenerului 

intim. Rezultatele indică faptul că aproximativ 20% până la 25% dintre toate femeile au 

suferit violenţă fizică pe parcursul vieţii ca adult.15   

Violenţa domestică împotriva femeilor şi fetelor poate lua forme grave cum ar fi: 

 Vătămare corporală gravă. 

 Privare de libertate (ţinerea victimei încuiată timp de zile, iar în unele cazuri timp de ani 

de zile). 

 
14

 Organizaţia Naţiunilor Unite (1993) Declaraţia pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. New York. 
15

 Ministerul Federal pentru Familie, Vârstnici, Femei şi Tineret (2004). Sănătatea, bunăstarea şi siguranţa personală a femeilor 

in Germania. Studiu reprezentativ privind violenţa împotriva femeilor în Germania – Rezumatul rezultatelor principale ale 
cercetării. Berlin. 
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 Tentativă de crimă şi crimă. 

Aceste crime par să fie motivate primordial de concepte de putere şi control (exprimate într-o 

varietate de forme cum ar fi: gelozie extremă, posesivitate, acuzaţii de dezonorare a familiei). 

Abordarea în parteneriat promovată prin materialul de faţă poate prezenta unele dificultăţi în 

ţările fără o istorie de conlucrare în acest mod, dar totodată şi o oportunitate de a dezvolta şi 

îmbunătăţi evaluarea de risc şi managementul siguranţei victimelor cu risc ridicat de 

vătămare prin violenţa domestică. Aceste materiale pot fi în special adresate la început 

persoanelor cu rol de conducere, care sunt într-o poziţie de decizie, pentru a stabili 

parteneriate cu alte instituţii, precum şi cu atribuţii de elaborare de politici publice şi furnizare 

de servicii în domeniul violenţei domestice.  

Acest material recunoaşte importanţa răspunsului coordonat în parteneriat către victime în 

situaţiile în care există un risc grav de vătămare, cum ar fi moarte sau rănire severă. Cu 

toate că accentul în materialul de faţă este pe femeile şi copiii aflaţi în situaţii de risc ridicat 

de violenţă domestică, nu negăm nevoile altor victime. Răspunsul către alte victime rămâne 

extrem de important, întrucât fiecare victimă are dreptul la protecţie şi sprijin. Riscul este 

totodată un fenomen dinamic care suportă modificări în timp. Pot interveni evenimente şi 

modificări care să conducă la un risc sporit pentru victime aflate iniţial în situaţie de risc 

redus şi vice versa.  
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Principii cheie  

Acest material are la bază următoarele principii:   

 Toate intervenţiile trebuie să fie centrate pe victimă.  

 Accentul se pune pe îmbunătăţirea serviciilor şi pe asigurarea unei experienţe sigure 

şi pozitive pentru femeile şi copiii pentru care se intervine. 

 Parteneriatul şi cooperarea între instituţii poate fi o modalitate eficace de a sprijini 

femeile aflate în situaţii de risc ridicat de violenţă şi vătămare.  

 Intervenţiile şi serviciile ar trebui să fie nediscriminatorii şi să evite orice formă de 

blamare a victimei. 

 Fiecare femeie trebuie să aibă dreptul de a fi reprezentată de un serviciu 

independent de asistenţă pentru femei în cadrul unui parteneriat şi al unor 

conferinţe de caz multi-insituţionale, pentru a-şi putea face auzite nevoile şi 

interesele.  

 Acţiuni independente de advocacy ar trebui întreprinse pentru copii pentru a le 

asigura drepturile. 

 Intervenţiile şi serviciile trebuie să afirme dreptul femeilor la o viaţă fără violenţă, 

dreptul la capacitare şi auto-determinare şi dreptul la confidenţialitate.  

 Violenţa nu este o chestiune privată, ci una de interes public; aşadar violenţa în sfera 

privată nu trebuie tratată ca mai puţin gravă decât alte forme de violenţă. 

 Victimele nu ar trebui niciodată să fie făcute să se simtă responsabile pentru violenţa 

pe care au suferit-o; nu există scuze pentru violenţă; comportamentul abuziv trebuie 

oprit şi agresorii traşi la răspundere.  

Aceste principii ar trebui să stea la baza oricărei acţiuni întreprinse de o instituţie sau 

organizaţie care urmăreşte prevenirea violenţei împotriva femeilor. În această privinţă, cel 

mai important mesaj pentru toate părţile implicate este următorul:  

A trăi o viaţă fără violenţă este un drept primordial al omului, nu un privilegiu. 
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MODULUL 1 

1.1  De unde începem? 

Obiective 

Această secţiune propune pentru formatori o metodă de introducere în subiect, urmărind să 

încurajeze participanţii să reflecte asupra propriilor puncte de pornire, pentru a putea apoi 

examina cum să îmbunătăţim practica curentă în domeniu pe măsură ce avasează în cadrul 

cursului. 

Introducere 

Aşa cum s-a afirmat mai devreme, materialul de faţă se axează pe identificarea, evaluarea şi 

managementul siguranţei victimelor violenţei domestice asupra femeilor şi copiilor lor şi pe 

protejarea victimelor aflate în situaţii de risc de violenţă repetată şi severă. Impactul 

disproporţionat al violenţei domestice asupra femeilor şi copiilor a reafirmat abordarea 

bazată pe o perspectivă de gen asupra subiectului de faţă. Acest lucru poate fi atacat de unii 

participanţi la cursuri. Drept urmare, formatorii pot găsi utilă folosirea unora dintre afirmaţiile 

din introducerea la manual pentru a întări recunoaşterea internaţională largă a acestei 

abordări. Se poate totodată sublinia faptul că mare parte din conţinutul formativ de aici este 

transferabil pentru asistarea altor grupuri de victime, precum şi pentru scenarii 

agresor/victimă.  

Organizaţia Naţiunilor Unite descrie violenţa împotriva femeior drept o manifestare a relaţiilor 

de putere istoric inegale între femei şi bărbaţi, care au condus la dominarea şi discriminarea 

femeilor de către bărbaţi, ceea ce împiedică dezvoltarea deplină a femeilor (Organizaţia 

Naţiunilor Unite 1993).16  

 
16

 Organizaţia Naţiunilor Unite (1993) Declaraţia pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. New York. 
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Puncte cheie (pot fi folosite ca prezentare/material auxiliar distribuit cursanţilor) 

 În cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cu un total de aproximativ 500 de 

millioane de locuitori, se estimează că aproximativ 100 de milioane de femei devin 

victime ale violenţei bărbaţilor pe parcursul vieţii, iar între 1 şi 2 milioane sunt 

victimizate zilnic.17 

 În fiecare zi în Europa sunt ucise femei de către un partener sau fost partener. 

 Un studiu privind femicidul realizat în Uniunea Europeană în cadrul unui proiect 

Daphne a identificat că, în decursul a 12 luni, decesele a aproximativ 2,419 femei au 

fost legate de violenţa partenerului intim, din care 1400 au fost cauzate în mod direct 

de fapte de omucidere de către un partener bărbat (Psytel 2010).18 

 Cu cât este mai severă violenţa împotriva soţiei sau partenerei, cu atât mai extremă 

devine violenţa asupra copiilor şi nu va înceta nici după ce mama s-a separat de 

partenerul violent (Hester 2005).19 

 Violenţa domestică poate fi letală pentru copii de asemenea, aşa cum arată unul 

dintre cazurile aduse în faţa Curţii Eurpene a Drepturilor Omului: doi copii au fost 

omorâţi de tatăl lor care fusese în mod repetat abuziv cu soţia sa. După un incident 

violent, femeia a reuşit să scape fugind din locuinţă, dar copiii au rămas cu tatăl, iar 

autorităţile nu au acţionat pentru a-i proteja. Curtea Europeană a stabilit că 

autorităţile se fac vinovate pentru că nu au protejat dreptul la viaţă a celor doi copii 

(vezi Kontrova v. Slovakia 2007).20 

Înţelegerea problemei 

Multe state au dezvoltat deja parteneriate pentru identificarea şi gesionarea cazurilor în care 

există un risc ridicat de violenţă împotriva femeilor, utilizând diferite modele la nivel local şi 

 
17

 WAVE country report (2010) http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, , p.5, citat: 

http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.  
18

 Psytel-Ingenerie de l’information (2007) Daphne Project, IP V EU Mortality, 

http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pd.  
19

 Hester, M. (2005) Children, abuse and parental contact in Denmark, in: Eriksson, Maria et. al: Tackling Men’s Violence in 

Families. Nordic issues and dilemmas. The Policy Press, Bristol, 13-30. 
20

 Consiliul Europei (2007) Cazul Kontrova v Slovakia. Plângere nr. 7510/04: 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp.  

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pd
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
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național, cu grade diferite de sprijin guvernamental şi obligativitate prin lege 

[Structural/Naţional]. Dar pentru multe altele, practica în acest domeniu este încă în faşă.  

Deşi s-au făcut progrese în înţelegerea problemei şi s-a stabilit o abordare de gen în 

domeniu, există însă o probabilitate ridicată ca practicienii din diverse instituţii să aducă cu ei 

percepţii şi atitudini foarte diferite asupra problemei.  

Chiar şi în cadrul organizaţiilor care au o declaraţie de scop clară în legătură cu serviciile pe 

care le oferă victimelor [Cultural/Organizaţional], este probabil ca atitudinile individuale şi 

părerile personalului să aibă impact asupra furnizării serviciilor în munca de zi cu zi. 

[Personal]. 

Figura 1.1 Zonele de influenţă ilustrează modul în care aceste nivele diferite pot relaţiona 

între ele. 

Pe parcursul formării, participanţii pot aprecia modul în care modificările survenite într-unul 

dintre cele trei nivele vor avea impact asupra celorlalte două. 
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Figura 1.1 Zonele de influenţă 

 

 

Spectrul înţelegerii 

Tapley (2010)21 descrie trecerea de la înţelegerea vioenţei domestice ca o chestiune privată 

între soţ şi soţie, în care statul nu ar trebui să intervină, spre înţelegerea sa ca o problemă de 

interes public de mare gravitate, scoţând în evidenţă opresiunea de gen şi criminalitatea 

masculină împotriva femeilor, pe care statul are datoria publică să o combată (p.137).  

Modificările în reacţia la violenţa domestică şi femicidul sunt în mod intrinsec legate de 

progresul în alte domenii ale egalităţii de gen şi vor reflecta avansarea femeilor în alte zone 

ale reformei cum ar fi educaţia, reprezentarea politică şi sectorul muncii. Radford şi Tsutsumi 

 
21

 Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working in 

Criminal Justice. Bristol: Policy Press. 

Structural/ 

Naţional 

Cultural/ Organizaţional 

Personal 
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(2004)22 de asemenea ne amintesc că violenţa domestică este o problemă pentru femeile din 

toate clasele sociale, culturile şi religiile şi că alţi factori de diversitate pot avea impact atât 

asupra naturii abuzului suferit, cât şi asupra oportunităţilor şi accesului la resurse pentru 

obţinerea siguranţei.   

Activitatea 1.1 

Resurse necesare 

Slide-uri/material auxiliar de distribuit cursanţilor cu informaţiile cheie privind prevalenţa 

violenţei împotriva femeilor, aşa cum apar mai sus în introducerea la acest material.  

Materialul auxiliar 1.1 care sondează părerile individuale ale participanţilor.  

Timp necesar 

60 minute. 

Scopul activităţii 

Materialul auxiliar oferit încurajează participanţii să reflecteze asupra propriilor puncte de 

vedere şi atitudini despre problema violenţei împotriva femeilor şi să se gândească dacă sunt 

în acord şi compatibile cu vederile propriei orgnaizaţii/instituţii sau cu contextul mai larg 

național sau structural.  

Prezentatare/ expunere 

Activitatea începe cu o prezentare despre prevalenţa violenţei domestice împotriva femeilor 

şi diversele stadii de dezvoltare care au fost obţinute în diverse părţi ale Europei în ce 

priveşte reacţia instituţiilor guvernamentale la problema violenţei. O perspectivă comparativă 

ar trebui utilizată pentru a scoate în evidenţă potenţialul pentru dezvoltarea de bune practici 

şi îmbunătăţirea contextului actual de lucru şi punctul de plecare al participanţilor.   

Instrucţiuni pentru participanţi 

Participanţii parcurg informaţiile din Materialul auxiliar 1.1 şi îşi indică răspunsurile în funcţie 

de propriile puncte de vedere şi propria poziţie, cele ale organizaţiei/instituţiei din care fac 

parte şi cele care ei cred că descriu cel mai exact contextul naţional.  

 
22

 Radford, L. and Tsutsumi, K. (2004) Globalisation and violence against women: inequalities in risks, responsibilities and 

blame in the UK and Japan. Women's Studies International Forum. 27(1): 1-12. 
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Îndrumări pentru oferirea de feedback 

Participanţii ar trebui să primească de la formator asigurarea că nu li se va cere să 

destăinuie vederi personale pe care nu se simt confortabili să le împărtăşească. Formatorul 

trebuie să îi încurajeze să analizeze dacă există zone de divergenţă şi neconcordanţă pe 

care exerciţiul le-a scos la lumină atunci când s-au gândit la propriile valori şi priorităţi, cele 

ale instituţiilor din care fac parte şi cele aparţinând contextului mai larg. Se pot gândi la vreo 

strategie pentru a putea începe rezolvarea eventualelor divergenţe sau neconcordanţe?  

În mod similar, exerciţiul îi poate ajuta pe participanţi să identifice punctele forte şi 

angajamentele dedicate unde există potențial pentru dezvoltare de bune practici şi modalităţi 

de cooperare mai apropiată.   
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Material auxiliar 1.1, Puncte de vedere privind violenţa domestică 

Pentru fiecare dintre afirmaţiile enumerate mai jos marcaţi-vă răspunsul pe o scară de la 1 

la 5, unde 1 indică dezacord total cu afirmaţia dată, iar 5 acord total. 

Analizaţi-vă răspunsurile şi actualele puncte forte sau dificultăţi semnificative pe care 

acestea le scot la lumină şi gândiţi-vă cum s-ar putea dezvolta în bune practici sau 

modalităţi de cooperare mai strânsă în cazurile cu risc ridicat de violenţă împotriva 

femeilor.   

Selectaţi una dintre observaţiile dvs. pentru a o discuta cu un alt participant şi analizaţi ce 

paşi pot fi urmaţi pentru a începe rezolvarea problemelor identificate sau pentru a construi 

mai departe pe baza factorilor pozitivi ce au fost evidenţiaţi, astfel încât potenţialul să fie 

maximizat.  

Fiţi pregătiţi pentru feedback despre discuţiile cu colegul/a în grupul mare.  

1. Violenţa împotriva femeilor este în general considerată a fi o chestiune 

privată. 

Dezacord total    Acord total  

1 2 3 4 5 

     

2. În cadrul instituţiei mele există un angajament ferm de combatere a 

violenţei împotriva femeilor.  

Dezacord total    Acord total 

1 2 3 4 5 

     

3. Măsurile noastre legale de protecţie pentru femei, dacă există, sunt 

limitate.  

Dezacord total    Acord total 
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1 2 3 4 5 

     

4. Nu sunt foarte sigur pe cunoştinţele mele şi pe înţelegerea mea asupra 

subiectului.  

Dezacord total    Acord total  

1 2 3 4 5 

     

5. Instituţia din care provin are o declaraţie de scop foarte clară în legătură 

cu abordarea violenţei împotriva femeilor şi sprijinirea femeilor care au 

suferit violenţă.  

Dezacord total    Acord total 

1 2 3 4 5 

     

6. Există o abordare consecventă la nivel național pe această temă.  

 Dezacord total    Acord total  

1 2 3 4 5 

     

7. Îmi sunt foarte clare rolul şi responsabilităţile mele pe tema violenţei 

împotriva femeilor.  

Dezacord total     Acord total  

1 2 3 4 5 

     

8. Mă simt izolat/ă în munca mea cu femeile victime ale violenţei. 

Dezacord total     Acord total  
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1 2 3 4 5 

     

9. Sunt conştient că problemele legate de putere şi control sunt sursa 

violenţei împotriva femeilor.  

Dezacord tota    Acord total  

1 2 3 4 5 

     

10. Prevalenţa violenţei împotriva femeilor este sub-estimată.  

Dezacord total     Acord total 

1 2 3 4 5 

     

11. Femeile victime au puţină încredere în capacitatea instituţiilor de a le 

ajuta.  

Dezacord total     Acord total  

1 2 3 4 5 

     

12. Am cunoştinţe exacte şi detaliate despre modul în care alte instituţii 

răspund în cazurile de violenţă. 

Dezacord total     Acord total  

1 2 3 4 5 
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1.2  Formarea unor percepţii comune  

Obiective 

Această secţiune abordează câteva modalităţi prin care se poate construi o înţelegere 

comună şi un limbaj unitar între instituţiile partenere. Scopul este de a ne înţelege reciproc 

procesul de lucru şi de a ne stabili de comun acord valori şi ţinte realizabile.  

Introducere 

Exerciţiul şi discuţia despre punctele de pornire din Secţiunea 1.1 vor fi determinat formatorii 

şi participanţii să reflecteze asupra perspectivelor diverse, asupra presupunerilor şi 

prejudecăţilor existente pe tema violenţei împotriva femeilor. O conlucrare eficace necesită şi 

un acord privind limbajul şi termenii utilizaţi, precum şi percepţii şi definiţii comune, acord 

privind valorile de bază şi un angajament în direcţia aceloraşi rezultate. Acestea nu se obţin 

prea uşor! 

De exemplu: 

 Termeni şi definiţii diferite pot însemna lucruri diferite în contexte profesionale diferite.   

 Organizaţiile şi instituţiile diferite au priorităţi diferite şi sunt preocupate de aspecte 

diferite.   

 Practicienii au propriile lor temeri şi anxietăţi, prejudecăţi, credinţe şi mituri.  

Activitatea 1.2a şi activitatea 1.2b 

Resurse necesare 

Formatorii vor avea nevoie de Materialul auxiliar 1.2a, Definiţii şi drepturi, Materialul auxiliar 

1.2b, Construirea unor percepţii commune şi de instrucţiunile pentru activităţile detaliate aici, 

de flipchart şi marker, precum şi de prezentarea power point, dacă este disponibilă. 

Sesiunea este o îmbinare de expunere, exerciţiu şi reflecție individuală, lucru pe grupuri mici 

şi o discuţie în grupul mare pentru feedback.  

Scopul activităţilor 

Cele două activităţi din această secţiune folosesc definiţiile pentru violenţa împotriva femeilor 

din convenţia ONU, respectiv convenţia Consiliului Europei şi legislaţia privind drepturile 
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omului ca metodă de a explora şi agrea ţinta comună, priorităţile şi scopul parteneriatului în 

conlucrarea pe cazuri în care există risc ridicat de violenţă împotriva femeilor. 

Timp necesar 

Activitatea 1 - 45 minute. 

Activitatea 2 - 60 minute. 

Prezentarea activităţilor 

Participanţii sunt rugaţi să reflecteze asupra cunoştinţelor lor şi asupra modului în care 

înţeleg definiţiile cheie ale violenţei împotriva femeilor şi asupra declaraţiilor privind drepturile 

individuale de a trăi fără violenţă. Se efectuează inițial ca exerciţiu individual, urmat de 

discuţii în grupuri mici şi o discuţie de feedback în grupul mare. Apoi se continuă cu o 

activitate care are loc sub formă de discuţii în grupuri mici, examinând puncte de vedere 

despre mituri frecvente şi stereotipuri asociate cu subiectul şi care conduc la formarea unor 

percepţii comune asupra violenţei împotriva femeilor.  

Prezentare/ expunere 

Formatorul ar trebui să înceapă conferind recunoaştere faptului că există diferite perspective, 

credinţe şi puncte de pornire în sală (făcând referire la ‘1.1 De unde începem?’, dacă 

activitatea s-a parcurs cu participanţii). Va menţiona că este frecvent acest lucru, dar că 

munca în parteneriat necesită o înţelegere comună pentru a fi eficace.   

Formatorul pezintă apoi definiţiile din Materialul auxiliar 1.2a. Acestea sunt parcurse cu 

ajutorul unui power-point sau flipchart, respectiv materialul auxiliar.  
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Material auxiliar 1.2a, Definiţii şi drepturi 

1. Violenţa împotriva femeilor – definiţii. 

“.. violenţa împotriva femeilor înseamnă orice act de violenţă bazată pe gen din care 

rezultă sau este probabil să rezulte vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică, 

inclusiv ameninţarea cu astfel de acte, constrângere sau privare arbitrară de libertate, 

indiferent dacă survine în viaţa publică sau privată.”  

Organizaţia Naţiunilor Unite 1992, para 6; şi Platforma de acţiune, a 4-a Conferinţă 

mondială a Naţiunilor Unite dedicată femeilor, aşa cum e  citată de WAVE 2000, p. 14. 

2. Dreptul de a trăi fără violenţă. 

Părţile vor lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a promova şi proteja 

dreptul tuturor, în special al femeilor, de a trăi fără violenţă, atât în sfera publică, cât şi în 

cea privată. 

Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 

şi violenţei domestice 2011, Articolul 4  
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Reflectaţi asupra definiţiilor şi afirmaţiilor de mai sus. 

Întâi răspundeţi individual întrebărilor următoare. Apoi discutaţi răspunsurile cu colegii în 

grupuri de 2-3 persoane. Fiţi pregătiţi să furnizaţi apoi în grupul mare feedback despre 

discuţiile purtate. 

1. Recunosc aceste definiţii din documentele internaţionale şi europene privind 

drepturile omului? 

2. Sunt ele folosite de instituţia în care lucrez?  

3. Dacă nu, ce definiţii folosim? Care sunt diferenţele?  

4. Ce lipseşte din definiţiile noastre?  

5. Ce fac eu (sau noi în instituţie) ca să pun în practică definiţiile şi afirmaţiile 

prezentate aici?  

6. Ce fac eu (sau noi în instituţie) ce ar putea să submineze definiţiile şi drepturile 

acestea? 

7. Cum sunt opiniile mele influenţate de atribuţiile mele profesionale şi de 

instituţia de care aparţin? 

Instrucţiuni pentru participanţi  

Activitatea detaliată în Materialul auxiliar 1.2b este inițial efectuată lucrând individual, 

participanţii sunt rugaţi să răspundă întrebărilor pe cont propriu. Formatorul va încuraja 

participanţii să răspundă cât mai sincer cu putinţă, atrăgându-le însă atenţia că ulterior vor 

trebui să împărtăşească răspunsurile colegilor.  

Îndrumări pentru feedback  

Formatorul cere participanţilor să împărtăşească observaţiile lor în grupuri de 2-3 persoane. 

Apoi pentru feedback în grupul mare se poate proceda în mai multe feluri, de exemplu 

cerând fiecărui grup să prezinte verbal punctele cheie sau cerând fiecărui grup să rezume pe 

o coală de flipchart observaţiile sale, foaie care este apoi lipită pe perete pentru a putea fi 

văzute de restul participanţilor şi a putea face referire la ele pe parcursul formării. Formatorul 

ar trebui să scoată în evidenţă puncte comune semnificative din feedback-ul primit, în special 
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dacă s-au conturat sugestii pozitive sau soluţii pentru a asigura deplina adoptare a acestor 

definiţii şi afirmaţii.  

Formatorul cere apoi participanţilor să lucreze în grupuri de câte doi sau trei pentru a 

parcurge Materialul auxiliar 1.2b. 

Material auxiliar 1.2b, Formarea unor percepţii comune 

În grupuri de câte 2-3 persoane, discutaţi următoarele subiecte în legătură cu 

violenţa împotriva femeilor. Discutaţi motivele pentru răspunsurile dvs. şi fiţi 

pregătiţi să oferiţi feedback în grupul mare despre discuţiile purtate. 

1. Violenţa domestică nu este prezentă în majoritatea separărilor şi divorţurilor. 

Adevărat sau fals? 

2. Una dintre cele mai eficace strategii de siguranţă pentru prevenirea violenţei 

este ca victima să se separe de partenerul violent. Adevărat sau fals? 

3. Chiar și atunci când partenerul este violent, contactul cu ambii părinţi este 

benefic pentru copil. Adevărat sau fals? 

4. Violenţa împotriva femeilor este adesea un incident izolat. Adevărat sau fals? 

5. Mai multe mame decât taţi îşi ucid copiii. Adevărat sau fals? 

6. Părinţii ştiu ce este mai bine pentru copiii lor. Adevărat sau fals? 
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După discuţia pe marginea afirmaţiilor de mai sus, veţi primi îndrumare şi feedback 

de la trainer.  

Apoi, în grupurile dvs., analizaţi următoarele: 

7. Cum poate contribui perspectiva comună asupra aspectelor legate de violenţa 

împotriva femeilor la  îmbunătăţirea reacţiilor instituţiilor şi a strategiilor de 

punere în siguranţă a femeilor şi copiilor? 

8. Unde există încă divergenţe? 

9. Cum ar putea fi rezolvate aceste diferenţe de perspectivă? 

 

Notă pentru formator 

Îndrumarea pentru feedback are ca sursă Comisia Naţională a Femeilor, Anglia23. 

Formatorii pot dori să se documenteze cu date relevante despre diferitele teme 

abordate din surse cu caracter local, regional sau național.  

Îndrumări pentru feedback  

Formatorul cere feedback despre discuţiile purtate, evidenţiind următoarele puncte cheie: 

1. Violenţa domestică nu este prezentă în majoritatea separărilor şi divorţurilor. 

Fals. Aproximativ 75% dintre părinţii care divorţau au indicat că violenţa a 

intervenit în relaţie. 

2. Una dintre cele mai eficace strategii de siguranţă pentru prevenirea violenţei este 

ca victima să se separe de partenerul violent. Deşi acest lucru poate fi adevărat 

în unele cazuri, există dovezi că femeile sunt expuse unui risc mai mare de 

violenţă şi de a fi omorâte după ce îşi părăsesc partenerii violenţi.  

3. Chiar și atunci când partenerul este violent, contactul cu ambii părinţi este 

benefic pentru copil. Siguranţa şi bunăstarea copiilor este prioritatea primordială 

atunci când se analizează contactul copiilor cu părinţii. Instituţiile trebuie să 

asigure realizarea contactului, dacă acesta este adecvat, în circumstanţe care să 

 
23

 Women’s National Commission (2004) Myths and Facts about Domestic Violence and child contact. WNC. 
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nu ridice riscuri de vătămare pentru femeie sau copiii săi. Natura şi calitatea 

contactului părintesc este ceea ce contează pentru a aduce beneficii copiilor. 

4. Violenţa împotriva femeilor este adesea un incident singular. Fals. Cercetările 

despre violenţa domestică arată că multe incidente de abuz şi violenţă s-au 

repetat de obicei pe o perioadă semnificativă de timp înainte de prima alertare a 

autorităţilor sau instituţiilor de sprijin. 

5. Mai multe mame decât taţi îşi ucid copiii. Fals. Tiparele generale de violenţă 

domestică sunt mult mai caracteristice bărbaţilor vinovați de infanticid decât 

femeilor. În cazul bărbaţilor care îşi ucid copiii există o probabilitate mai mare să 

fi fost violenţi cu copiii şi cu partenera înainte de crimă. 

6. Părinţii ştiu ce este mai bine pentru copiii lor. Aici răspunsul este dificil, întrucât 

nu întotdeauna părinţii ştiu ce e mai bine. Punctul de vedere al femeii este unul 

esenţial, aşa cum vom examina şi în secţiunea 1.3.  Cu toate acestea, se poate 

întâmpla ca drepturile şi punctul de vedere al copilului să necesite reprezentare 

separată pentru a asigura apărarea intereselor sale. 

Preluare din Comisia Naţională a Femeilor, Federaţia Women's Aid Anglia.24 

Gradul de consens care s-a obţinut în cadrul discuţiilor din grupurile mici va varia probabil de 

la un curs la altul, dar este improbabil să nu se identifice puncte comune între participanţi. 

Această activitate va începe să delimiteze mai clar zonele de consens şi va întări mesajul 

cheie că percepţiile comun împărtăşite, în special în privinţa definiţiilor, impactului violenţei şi 

drepturilor, sunt esenţiale conlucrării în parteneriat şi îmbunătăţirii siguranţei femeilor şi 

copiilor. De asemenea, va arăta că este nevoie ca perspectivele diferite să fie discutate în 

mod deschis ca parte a unui proces de parteneriat, pentru a asigura că priorităţile şi acţiunile 

sunt stabilite de comun acord şi îmbrăţişate de părţile implicate.  

Surse utile pentru Secţiunea 1.2 

Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 

femeilor şi violenţei domestice 2011, Articolul 4. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191.   

 

 
24

 Ibid. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191
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1.3  Principiile de capacitare, implicare şi asistare 

Obiective 

Această secţiune va lua în discuţie: 

 Beneficiile unei abordări centrate pe victimă. 

 Recunoaştere pentru cunoştinţele deţinute de supravieţuitoare şi rolul ei central în 

identificarea riscului şi managementul siguranţei. 

 Importanţa capacitării, sprijinului şi obţinerea încrederii femeii.  

Introducere 

Când se lucrează cu victime în cazul cărora există un risc ridicat de violenţă a partenerului 

intim accentul principal ar trebui să fie pe următoarele:  

 Protejarea drepturilor omului pentru femeie şi copiii săi de a trăi fără violenţă. 

 Asigurarea siguranţei pentru ei. 

 Prevenirea altor violenţe.  

 Capacitarea femeii pentru a identifica şi înţelege natura riscurilor la adresa ei.  

Măsurile luate de specialişti pot avea impact imediat asupra vieţii, sănătăţii şi libertăţii 

supravieţuitoarei violenţei şi copiilor săi. Acest poţential ar trebui să fie mereu în centrul 

tuturor considerentelor.  

Punct cheie 

Întrucât femeia îl cunoaşte foarte bine pe agresor, percepţia ei despre risc este un 

determinant foarte important în evaluarea gradului de pericol. 

WAVE (2010) Protect I25  

Părţile se vor asigura că politicile… plasează drepturile femeilor în centrul tuturor 

măsurilor şi sunt implementate prin cooperare eficace între toate instituţiile şi 

organizaţiile relevante.  

Consiliul Europei, 201126 

 
25

 WAVE (2010) Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an 

Overview http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15.  

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15
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Beneficiile unei abordări centrate pe victimă  

Atunci când se adoptă o abordare centrată pe victimă: 

 Femeia ar trebui să joace un rol activ în luarea deciziilor şi aplicarea paşilor pentru 

obţinerea siguranţei. 

 Ea este ascultată şi  

 I se răspunde cu respect.  

Faptul că o persoană devine victimă a violenţei nu o face neajutorată sau neştiutoare. Ea 

poate avea temeri grave, poate să se simtă lipsită de putere şi pot exista inconsecvenţe în 

declaraţiile şi comportamentele ei, dar cu toate acestea are dreptul să ducă o viaţă fără 

violenţă şi să ia decizii pentru sine însăşi.  

Specialiştii adesea tind să se concentreze pe încheierea relaţiei violente ca obiectiv principal. 

Cu toate acestea, motivele pentru care o supravieţuitoare poate alege să nu se separe sunt 

variate şi complexe. Trebuie să admitem că aceasta este decizia ei şi că a insista ca ea să 

încheie relaţia contravine drepturilor sale (articolul 8), aşa cum sunt afirmate de Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, decizia ei de a nu se separa nu îi 

restrânge celălalt drept fundamental de a trăi fără violenţă şi este important ca specialişti să 

fim conştienţi de acest fapt.    

O abordare centrată pe victimă urmăreşte să realizeze o strategie de management al 

siguranţei pe care femeia să o considere relevantă şi în care responsabilităţile, acţiunile şi 

agajamentele să fie clar identificate şi agreate. Acolo unde există un sentiment clar de 

apartenenţă şi responsabilitate din partea tuturor actorilor implicaţi în planul de siguranţă, 

inclusiv femeia, este mult mai probabil ca strategiile utilizate pentru reducerea riscului să dea 

roade.   

Expertiza şi rolul central al supravieţuitoarei în identificarea riscului şi 

managementul siguranţei  

Capacitarea asigură femeilor curajul de a face schimbări în vieţile lor şi de a lua măsuri 

împotriva partenerului violent. Cu toate acestea, punctul când femeia părăseşte relaţia 

abuzivă coincide cu unul dintre principalii indicatori de risc de noi incidente de violenţă, 

adesea escaladată.  

 
26

 Council of Europe (2011) Convention on preventing and combating violence against women an domestic violence. Article 7,2. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.  

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm


PROTECT II  

P 41  

În conlucrarea în parteneriat comunicarea, acţiunile şi deciziile luate trebuie să fie 

transparente pentru ca femeia să simtă că instituţiile lucrează împreună cu ea şi nu că îi 

impun un mod de a acţiona. Experienţa de victimă are în centru totala pierdere a puterii şi 

controlului şi nu ar trebui ca acest lucru să se repete în relaţia sa cu instituţiile care au rolul 

de a o proteja şi sprijini.  

De aceea, pentru ca specialiştii să realizeze o evaluare detaliată şi cuprinzătoare a riscurilor 

implicate într-o situaţie de violenţă domestică: 

 Trebuie să se implice în mod eficace în relaţia cu victima 

 Trebuie să existe un proces temeinic de culegere de informaţii despre natura şi istoricul 

violenţei şi controlului exercitat asupra ei. Ar trebui examinate experienţele trecute şi 

prezente, cum ar eventuale ameninţări cu moartea sau răniri grave.  

(O serie de factori declanşatori şi indicatori de risc sunt examinaţi în cadrul Modulului 2 al 

materialului de faţă).   

Reacţiile la violenţa domestică trebuie să fie specifice şi bine informate. Măsurile de 

siguranţă care eșuează pot conduce la o creştere a riscului şi pot să pună în pericol viaţa 

femeii şi a copiilor.  

Sursa celei mai bune expertize este femeia însăşi. Ea ar trebui să se afle în centrul tuturor 

intervenţiilor şi ar trebui făcute eforturi pentru a-i acorda şansa de a se implica activ în 

dialogul cu instituţiile şi de a fi informată la fiecare pas. Serviciile independente de advocacy 

şi sprijin pentru femei, care să o informeze şi să o reprezinte pe supravieţuitoare în legătură 

cu drepturile şi nevoile sale, constituie un model de bună practică pentru modul în care 

supravieţuitoarea poate fi capacitată mai departe pentru a participa în procesul de 

management al siguranţei în parteneriat.  

Alte surse despre capacitarea supravieţuitoarelor ca “specialişti prin experienţă” sunt 

enumerate la finalul acestei secţiuni.  

Câştigarea încrederii femeii 

Câştigarea încrederii femeii este esenţială pentru prevenirea eficace a violenţei. Este 

important să ne amintim că agresorii urmăresc adesea să submineze încrederea pe care 

victima o are în abilitatea altor persoane sau instituţii de a o ajuta. Caracteristicile frecvente 

ale comportamentului agresorului includ: 
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 Minimizarea experienţei victimei.  

 Subminarea abilităţilor ei de a lua decizii privind viaţa personală. 

 Izolarea ei de ceilalţi. 

 Convingerea ei că nimeni nu o va crede şi nu o va ajuta. 

 Alte strategii de exercitare a puterii şi controlului asupra victimei, cum ar fi abuz financiar, 

emoţional şi psihologic.27  

Impactul acestui comportament poate include pierderea stimei de sine şi a încrederii în sine. 

A stabili raporturi şi a construi încredere devine o adevărată provocare în această situaţie. 

Este posibil ca femeia să fi avut şi experienţe şi repercusiuni negative în urma contactelor 

anterioare cu specialişti la care a apelat să o ajute.  

Specialiştii fac cu uşurinţă presupuneri despre cea mai bună cale de a gestiona o situaţie de 

abuz domestic, pe baza cunoştinţelor profesionale despre riscurile comune în astfel de 

scenarii şi pe baza serviciilor disponibile. Dar fiecare situaţie trebuie analizată ca o exerienţă 

nouă, unică şi individuală. Fără a lua în considerare perspectiva femeii, acţiunile de siguranţă 

recomandate pot pur şi simplu să fie nerealiste sau nerealizabile.  

Acolo unde par să existe drepturi conflictuale, cum ar fi cele privind nevoile şi protecţia 

copiilor spre exemplu, specialiştii trebuie să se asigure că toate perspectivele sunt ascultate, 

prin servicii de advocacy şi sprijin. Orice decizie privind prioritizarea unui drept individual 

asupra altuia face parte integrantă din procesul de management al siguranţei în parteneriat. 

Chiar şi acolo unde angajarea în dialog cu supravieţuitoarea este eficace iniţial, se poate 

întâmpla ca o măsură de siguranţă să nu funcţioneze pentru a opri violenţa sau ca situaţia să 

se modifice şi, odată cu ea, nivelul riscului, escaladând. De aceea, susţinerea unui nivel de 

implicare în relaţie cu supravieţuitoarea este esenţial, astfel ca specialiştii şi instituţiile să fie 

imediat alertaţi dacă intervine o modificare a nivelului de risc şi să reacţioneze de urgenţă. 

Comunicarea eficace, re-evaluarea şi reacţia sunt vitale dacă vrem să asigurăm 

supravieţuitoarea că managementul siguranţei este un proces dinamic şi nu un exerciţiu 

formal, astfel ca ea să poată să aibă încredere că parteneriatul instituţional îi poate asigura 

protecţie ei şi copiilor. 

Specialiştii trebuie, de asemenea, să fie conştienţi de faptul că este posibil ca femeia să nu 

se implice şi să nu coopereze deplin cu serviciile de spriin, iar motivele să nu aibă legătură 

 
27

 WAVE (2000) Training manual on Combating Violence against Women: http://www.wave-

network.org/images/doku/manual.pdf  18 Nov. 2011, pp.43-62. 

http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf
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cu câştigarea încrederii. Femeia are tot dreptul să păstreze o anumită distanţă, să nu divulge 

toate aspectele legate de informaţiile personale, dreptul la intimitate. Acest lucru o poate 

ajuta să simtă că are un anumit control asupra situaţiei sale, iar specialiştii ar trebui să 

respecte dreptul femeilor de a stabili limite şi de a nu fi presate să „spună totul”.  

Puncte cheie 

Reţineţi că:  

Victimele violenţei domestice trăiesc următoarele: 

 Li se spune ce să facă şi ce să nu facă de către agresori. 

 Li se ordonă. 

 Sunt privite ca fiind ele problema, de către agresori.  

Dacă femeile simt că această abordare este repetată în vreun fel de către 

instituţiile de sprijin, cel mai probabil nu vor avea încredere în ele. De aceea, 

reţineţi: 

 Nevoia de a asculta cu atenţie povestea victimei. 

 Nevoia de a-i câştiga încrederea ca să se poată simţi în siguranţă dacă îşi spune 

întreaga poveste.  

 Conştientizarea faptului că specialistul trebuie să lucreze împreună cu victima pentru 

a identifica cea mai bună cale, nu să facă presupuneri şi să îi impună ceea ce crede 

că este mai bine pentru ea. 

 

Activitatea 1.3 

Resurse necesare 

Materialele de prezentare Material auxiliar 1.3 privind principiile cheie de capacitare, 

implicare şi sprijin, prezentare power point sau material auxiliar. 3 până la 5 scaune.  
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Obiectivul activităţii 

Activitatea urmăreşte să ofere o înţelegere a anxietăţii şi disconfortului resimţit atunci când ţi 

se cere să interacţionezi cu persoane pe care nu le cunoşti bine, într-un context necunoscut 

şi cu rezultate necunoscute. Subliniază curajul necesar pentru a face asta. Conduce spre o 

prezentare, urmată de o discuţie despre principiile de capacitare, implicare şi asistare.  

Timp necesar 

45-60 minute. 

Instrucţiuni pentru participanţi 

Între 3 şi 5 scaune sunt aşezate în faţă (în funcţie de numărul de participanţi la curs). 

Trainerul solicită între 3 şi 5 persoane să vină şi să se aşeze pe scaune pentru un joc de rol. 

Nu se specifică ce fel de joc de rol.  

În timp ce încurajează participanţii să se ofere voluntari, formatorul foloseşte expresii cum ar 

fi:  

 N-o să vi se întâmple nimic rău. 

 O să vă protejez. 

 Nu trebuie să vă temeţi, aici viaţa nu vă este în pericol.  

 Aveţi încredere în mine. 

 Nu se va râde de dvs. 

 O să mă asigur că sunteţi în siguranţă. 

 Nu vă fie frică. 

Când toate scaunele sunt ocupate, formatorul mulţumeşte voluntarilor pentru dorinţa de a 

participa şi pentru curaj.  

Apoi formatorul întreabă restul grupului în general: 

 De ce nu v-aţi oferit pentru jocul de rol? 

 Vă era teamă? 

 Nu aveaţi încredere în mine? 

 Nu eraţi atenţi la mine? 
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Îndrumare pentru feedback  

Scoateţi în evidenţă faptul că nimeni din încăpere nu risca să îşi piardă locul de muncă, 

viaţa, copiii sau casa, dacă participau la jocul de rol. Era nevoie doar de curaj, încredere în 

moderator şi dorinţa de a încerca ceva nou şi de a te avânta în necunoscut. Au existat grade 

diferite de disponibilitate pentru implicare în rândul participanţilor. Motivele sunt diverse şi 

caracteristice fiecărui individ. Poate unii participanţi aveau nevoie de mai multe informaţii 

înainte de a se oferi? Aveau sentimentul că pot controla situaţia? 

Faceţi legătura cu aşteptările pe care specialiştii le pot avea ca victimele să interacţioneze 

prompt cu serviciile de intervenţie şi sprijin şi să aibă curajul necesar pentru a veni înspre 

ele. 

Apoi formatorul prezintă şi discută Principiile de capacitare, implicare şi asistare detaliate în 

Materialul auxiliar 1.3, aşa cum s-a menţionat mai devreme, cu ajutorul resurselor 

suplimentare sugerate.  
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Material auxiliar 1.3, Principiile de capacitare, implicare şi asistare 

Beneficiile abordării centrate pe victimă 

 Femeia joacă un rol activ în luarea deciziilor şi în aplicarea măsurilor de siguranţă. 

 Este ascultată. 

 I se răspunde. 

 Strategia de management a siguranţei este stabilită împreună cu ea şi are sentimentul 

că decizia îi aparţine.  

 Are şanse mai mari de reuşită.  

Recunoaşterea rolului central al femeii în identificarea riscului şi managementul 

siguranţei 

 Cea mai bună sursă de expertiză este însăşi femeia. 

Capacitarea victimei, asistarea şi câştigarea încrederii femeii 

 Toate drepturile şi responsabilităţile sunt clar identificate, discutate şi agreate în 

parteneriat. Advocacy, atât pentru drepturile victimei, cât şi ale copiilor, este furnizat în 

cadrul parteneriatului. 

 Instituţiile rămân responsabile şi consecvente, asigurându-se că întreprind acţiuni şi că 

furnizează sprijinul pentru care s-au angajat. 

 Se reacţionează rapid la informaţiile legate de modificarea circumstanţelor.  

 

Punct cheie 

Femeia ar trebui să fie în centrul procesului de parteneriat. Are dreptul să fie activ 

implicată şi informată la fiecare pas al procesului de evaluare de risc şi management al 

siguranţei. 
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Implicaţiile pe mai departe ale acestei secţiuni în relaţie cu conferinţele de risc multi-

instituţionale sunt detaliate pe larg în Modulul 2. 

Surse utile pentru Secţiunea 1.3 

Manualul WAVE Bridging Gaps – From Good Intention to good Cooperation (2006): 

Participation of survivors. p. 58 – 61, download: http://www.wave-

network.org/start.asp?ID=289&b=15.  

Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2003) Is Anyone Listening? Accountability and 

women survivors of domestic violence. Routledge, London. 

Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2002): Women’s Aid England: Professionals by 

experience: Guide to service user participation and consultation for domestic violence 

services. 

http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Re

ports+%26+Books   

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului 

Articolul 8 – Dreptul la respect pentru viaţa privată şi de familie: 

Fiecare are dreptul de a-i fi respectată viaţa privată şi de familie, locuinţa şi 

corespondenţa. 

Articolul 2 – Dreptul la viaţă: 

Dreptul la viaţă al fiecărei persoane va fi protejat prin lege.  

Articolul 3 – Interzicerea torturii: 

Nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor inumane sau 

degradante. 

Consiliul Europei, Biroul pentru tratate: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm   

  

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Reports+%26+Books
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Reports+%26+Books
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm


 

P 48 | PROTECT II | Întărirea capacităţii în evaluarea riscului şi managementul siguranţei pentru a proteja femeile 
victime ale violenţei domestice aflate în situaţie de risc ridicat 

1.4  Abordarea în parteneriat: ce este şi de ce este importantă? 

Obiective 

Această secţiune va analiza următoarele: 

 De ce conlucrarea în parteneriat este utilă în gestionarea violenţei domestice şi 

reducerea vătămărilor pentru femei şi copii.   

 Primii paşi în formarea parteneriatelor. 

 Cum identificăm posibile provocări şi bariere în calea cooperării. 

 Idei şi bune practici în gestionarea acestor provocări şi bariere. 

Introducere 

Conlucrarea în parteneriat este dificilă şi plină de provocări. Există, de obicei, o diferenţă 

mare între politicile publice formulate şi ceea ce se obţine efectiv pe teren:  

Punctul fundamental pe care recomandările guvernamentale şi strategiile locale 

au tendinţa să îl omită este dificultatea conlucrării în parteneriat. Există diferenţe 

în cultura organizaţională, terminologie, practică, priorităţi operaţionale şi 

formare. Fiecare partener îl priveşte pe celălalt cu un grad de scepticism 

profesional, iar uneori chiar cu neîncredere. Interesele, priorităţile şi practicile 

diferite din grupurile multi-instituţionale fac să fie dificilă munca în colaborare. 

(Tapley 2010)28  

Activitatea 1.4 

Resurse necesare 

Hârtie de flip chart şi markere, slide-uri de prezentare power point şi materialele auxiliare de 

mai jos. Metoda de lucru este o combinaţie între expunere cu întrebări şi răspunsuri, activităţi 

în grupuri mici şi puncte de discuţie. 

 
28

 Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working in 

Criminal Justice. Bristol: Policy Press. 
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Scopul activităţii 

Încurajarea participanţilor să analizeze importanţa conlucrării în parteneriat şi identificarea 

beneficiilor conlucrării. Activitatea este de amploare şi are cinci etape.  

Timp necesar 

Fiecare etapă de activitate este posibil să dureze aproximativ 30 de minute.  

Prezentare/ Expunere 

Formatorul poate începe sesiunea cerând întregului grup să ia în considerare două întrebări: 

 De ce este important să lucreze împreună? 

 Care sunt avantajele conlucrării? 

Răspunsurile grupului pot fi utilizate pentru a prezenta mesajele cheie pentru această 

sesiune, ca parte din introducere.  

Mesaje cheie pentru această sesiune (se pot folosi drept slide introductiv) 

 Conlucrarea reduce riscul de vătămare gravă sau moarte pentru o victimă. 

 Creşte siguranţa, sănătatea şi bunăstarea victimelor şi a copiilor săi. 

 Oferă mai multe resurse şi siguranţă integrată. 

 Planurile de management sunt agreate pentru a reduce riscul pentru victimă. 

 Reacţiile către victime sunt coordonte, mai bine livrate şi mai eficace. 

În continuare, formatorul poate întreba: 

 Ce anume ne ajută conlucrarea să îmbunătăţim când avem de-a face cu violenţa 

împotriva femeilor?  
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Îndrumare pentru feedback  

Vor fi o serie de răspunsuri în funcţie de experienţele locale şi serviciile disponibile. Cu toate 

acestea, formatorul ar trebui să utilizeze răspunsurile grupului pentru a face trecerea spre 

prezentarea următorului slide.  

Figuae 1.4, ‘Roata parteneriatului ne ajută să…‘ illustrează cum conlucrarea în parteneriat 

poate contribui la siguranţa în general a victimelor şi copiilor.   

Figura 1.4, ‘Roata parteneriatului ne ajută să …’ 
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Roata parteneriatului arată victima şi copiii săi în axul central, beneficiind de sprijin din 

partea serviciilor de sprijinire a femeilor care au un rol special în reprezentarea 

supravieţuitoarelor în parteneriatul multi-instituţional. Cercurile mai mici reprezintă familia 

restrânsă a femeii, comunitatea şi reţelele sociale care sunt adesea implicate în sprijinirea 

femeii alături de serviciile de suport. Cercurile mai largi sunt instituţiile statului, poliţia şi 

sistemul judiciar, precum şi o serie de alte agenţii şi servicii de intervenţie necesare pentru 

protejarea siguranţei. Acestea nu sunt întotdeauna egale în mărime şi resurse, iar unele sunt 

aflate mai la distanţă de victimă decât altele. Cu toate acestea, toate trebuie să joace un rol 

în protejarea siguranţei. Punctul forte al conexiunii şi parteneriatului între aceste instituţii şi 

servicii este critic pentru o asistare holistică şi de calitate a femeii. Vă puteţi imagina că de la 

fiecare dintre aceste agenţii şi servicii pornesc spiţe in roată care pun în siguranţă axul 

central. O spiţă care lipseşte slăbeşte rezistenţa şi eficacitatea roţii. Marginea roţii este 

reprezentată de scopul principal legat de siguranţa victimei şi copilului.  

Notă pentru formator  

Suntem conştienţi că nu toate funcţiile detaliate în roata parteneriatului vor funcţiona în 

fiecare ţară, regiune sau context local. O versiune adaptabilă a roţii este furnizată în 

anexă astfel încât formatorul să poată şterge sau înlocui instituţiile care se aplică. Spre 

exemplu, existenţa unei instanţe pentru familie nu este valabilă peste tot în Uniunea 

Europeană.  

Metafora ‘roţii parteneriatului’ poate fi utilă în încercarea de a-i face pe participanţi să se 

gândească la rolurile şi atribuţiile lor în reducerea vătămărilor pentru victime şi copii. Roata 

parteneriatului ar trebui oferită ca material auxiliar, precum şi ca slide în prezentarea power 

point. 

Roata parteneriatului 

Între intervenţiile din partea diverselor instituţii ar trebui să existe o 

interconexiune apropiată pentru a forma o reţea complexă de suport implicând 

toate instituţiile relevante. Partenerii trebuie să se asigure că roata 

parteneriatului este completă, cu victima în centru, reprezentată de un serviciu 

independent de sprijinire a femeilor în care ea are încredere, cu toate 

componentele necesare după o analiză completă a nevoilor.  
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Serviciile şi suportul furnizat în toate secţiunile relevante ale roţii trebuie să fie 

menţinute, precum şi comunicarea între toţi partenerii ce contribuie la 

mecanismul roţii, întrucât altfel victima poate fi expusă la noi riscuri. Protecţia şi 

siguranţa victimelor trebuie să fie scopul principal al intervenţiilor şi al roţii 

parteneriatului. Toate intervenţiile trebuie să fie adecvate şi eficace pentru a 

ajuta în mod eficace victimele şi pentru a preveni violenţe repetate.  
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Activitatea 1.4a, Etapa 1 

Material auxiliar 1.4a, Activitate de discuţie 

Gândiţi-vă la reacţiile şi managementul violenţei împotriva femeilor în localitatea şi 

regiunea în care vă desfăşuraţi activitatea sub forma unei Roţi a parteneriatului 

Enumeraţi punctele în care componentele parteneriatului vostru sunt puternice. 

 Cum ajută aceste legături puternice la reducerea probabilităţii riscului ridicat de 

victimizare repetată? 

Apoi: 

 Enumeraţi punctele în care componentele parteneriatului vostru sunt slabe. 

 Cum pot aceste legături slabe să mărescă riscul de victimizare repetată?  

 Enumeraţi măsurile care ar putea fi luate la nivel local pentru a îmbunătăţi roata 

parteneriatului. 

În final: 

 Ce concluzii din răspunsurile dvs. despre puncte forte ar putea fi folosite pentru a 

îmbunătăţi legăturile slabe pe care le-aţi identificat?  

De exemplu, succesele şi parteneriatele dintr-o zonă pot fi transpuse într-o altă zonă. Dacă 

mai multe instituţii cad de acord că o anumită legătură este slabă şi reprezintă o 

ameninţare la adresa siguranţei victimei, acest fapt poate constitui primul pas către 

schimbare.  

Enumeraţi orice lecţii sau concluzii utile aici: 
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Îndrumare pentru feedback 

Ar trebui acordat feedback in 4 etape: 

1. O listă de puncte forte şi cum acestea susţin reacţiile eficace în combaterea 

violenţei domestice. 

2. O listă de puncte slabe şi zone care pot conduce spre victimizare suplimentară. 

3. Măsuri ce pot fi luate pentru a combate punctele slabe.  

4. Lecţii şi bune practici din punctele forte, pe baza cărora se poate construi pentru 

a îmbunătăţi roata parteneriatului. 

Participanţii primesc o roată a parteneriatului fără nicio linie de legătură şi li se cere să 

evidenţieze unde sunt punctele lor forte şi respectiv punctele slabe, spre exemplu prin 

trasarea unor linii groase pentru punctele forte şi a unor linii întrerupte pentru 

punctele slabe. Acest lucru îi poate ajuta să determine zonele prioritare care necesită 

îmbunătăţire. Formatorii vor trebui să furnizeze o roată a parteneriatului fără nicio linie de 

legătură pentru această parte a activităţii (Material auxiliar 1.4b). Acolo unde sunt diferenţe 

semnificative în natura serviciilor furnizate, formatorii pot utiliza o roată necompletată 

(Material auxiliar 1.4c) şi să lase participanţii să identifice care instituţii sunt sau ar trebui să 

fie implicate în parteneriat şi să analizeze nivele actuale de comunicare dintre acestea.  
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Material auxiliar 1.4b 
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Material auxiliar 1.4c 
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Notă pentru formator 

Este important ca participanţii să enumere măsuri realizabile ce pot fi luate pe plan 

local pentru a îmbunătăţi roata parteneriatului în relaţia cu victimele.  

Activitatea 1.4b, Etapa II: Primii paşi spre bune practici 

Scopul activităţii 

Încurajarea participanţilor să identifice primii paşi ce pot fi făcuţi şi măsurile iniţiale ce pot fi 

luate după sesiunea de formare.   

Prezentare/ Expunere 

Furnizaţi exerciţiul ca Materialul auxiliar 1.4d. Cereţi participanţilor să lucreze acest exerciţiu 

individual la început, iar, dacă timpul permite, să împărtăşească răspunsurile unui alt 

participant. Formatorul poate sugera câţiva primi paşi pentru a ajuta participanţii, dacă din 

exerciţiu nu reies suficiente sugestii. Participanţii vor fi rugaţi să se gândească la fiecare 

punct de mai jos şi  la ce vor face. 

Material auxiliar 1.4d, Măsuri ce trebuie luate 

   Cu cine colaboraţi cu succes în prezent? 

   Vă pot aceştia ajuta să abordaţi alte instituţii/organizaţii? 

   Pe cine veţi contacta şi ce veţi spune? 

   Ce obiective şi ţinte comune puteţi stabili? 

  Ce date, cifre şi ce voci/experienţe ale unor victime vă pot ajuta să fiţi convingători? 

   Concentraţi-vă pe îmbunătăţirea siguranţei victimei ca scop principal – încercaţi să 

fixaţi asta ca valoare centrală. 

   Decideţi de ce structură de lucru minimală aveţi nevoie ca să puteţi începe.  
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Ajută de asemenea dacă specialiştii îşi dau seama cum sunt văzuţi de alte organizaţii. 

Înţelegerea altor instituţii este un prim pas important în construirea parteneriatelor.  

Activitatea 1.4c, Etapa III: Cum ne văd alte organizaţii / instituţii? 

Scopul activităţii 

De a încuraja participanţii să descopere cum sunt văzuţi de alte organizaţii/instituţii? 

Prezentare/ expunere 

Prezentaţi exerciţiul cu ajutorul Materialului auxiliar 1.4e. Formatorii ar trebui să ceară 

participanţilor să efectueze acest exerciţiu în perechi, vorbind unul cu altul despre cum văd 

instituţia/organizaţia celuialt, pe baza întrebărilor de mai jos. Poate părea dificil, dar este 

important să promovăm o discuţie deschisă şi să rugăm participanţii să abordeze diferenţele 

şi divergenţele cu respect şi deschidere. Instituţiile nu se pot pune întotdeauna de acord, iar 

a înţelege cum eşti văzut din afară poate fi dificil. Cu toate acestea, împărtăşirea acestor 

viziuni este primul pas pe drumul parteneriatului.  

Material auxiliar 1.4e, Cum îi vedem noi pe alţii? Cum ne văd ei pe noi? 

Alocaţi 10 minute pentru aceste întrebări. Când ne gândim la parteneriat este important să 

luăm în considerare cum vedem noi alte instituţii/ organizaţii şi cum ne văd ele pe noi. 

Alegeţi o instituţie/organizaţie cu care colaboraţi în prezent sau aţi dori să colaboraţi şi 

gândiţi-vă la următoarele întrebări: 

   Care sunt scopul şi obiectivele acestei organizaţii? Cum sunt ei finanţaţi şi gestionaţi? 

Cum contribuie la reducerea violenţei domestice împotriva femeilor? Cum ar putea 

contribui? Vă puteţi gândi la vreun motiv care i-ar putea împiedica în furnizarea unui 

serviciu? 

   Ce credeţi dvs. despre această instituţie/ organizaţie? Ce experienţă de conlucrare 

aveţi? Ce a fost pozitiv şi a funcţionat bine? Au existat probleme? Aveţi încredere în 

ei? Vedeţi sarcinile lor ca fiind mai uşoare decât ale dvs? Este instituţia/ organizaţia 

dvs. mai puternică decât a lor? 



PROTECT II  

P 59  

Îndrumare pentru feedback  

Acest exerciţiu va ilustra cum uneori specialiştii nu ştiu tot ceea ce ar trebui să ştie despre 

alte instituţii, că pot să le fie neclare obiectivele principale, atribuţiile şi responsabilităţile 

acestora, mai ales aşa cum ceilalţi le văd şi le prioritizează. Acest lucru va conduce inevitabil 

la ciocniri, conflict şi priorităţi diferite în conlucrarea în parteneriat. Există adesea prezumţii 

puternice pe care le facem, percepţii negative asupra celorlaţi, neîncredere, dezechilibre de 

forţe, ce vor avea uneori de a face cu experienţe anterioare negative legate de acea 

instituţie. Când activitatea se face în grupuri din instituţii diferite poate ilustra că participanţii 

au adesea aceleaşi percepţii greşite, prezumţii nefondate unii despre alţii, că nu au încredere 

unii în instituţia celuilalt şi vor identifica difereneţele de putere ca o problemă cheie. 

Percepţiile şi prezumţiile greşite unii despre alţii vor fi adesea ceea ce au în comun. Ele pot 

deveni priorităţi pentru primii paşi către parteneriate, de exemplu prin: 

 Împărtăşirea de informaţii despre obiectivele principale, valori, atribuţii şi responsabilităţi. 

 Analizarea propriilor presupuneri – de ce cred că sunt corecte şi de ce ar putea fi greşite. 

 Axare pe problema sau bariera reală şi conlucrarea în încercarea de a o elimina. 

 Identificarea barierelor în calea încrederii şi încercarea de a elimina cel puţin una. 

Formatorul poate utliza aceste puncte într-un slide ca rezumat de final. 

Activitatea 1.4d, Etapa IV: Eforturi pentru un parteneriat eficace 

Scopul activităţii 

Stabilirea primilor paşi spre o conlucrare eficace în parteneriat şi sprijiirea participanţilor să 

identifice criterii pentru succes şi ce vor avea de făcut pentru ca parteneriatul şi conlucrarea 

multi-instituţională să funcţioneze în realitate.  

Prezentare/ Expunere 

Dezvoltarea muncii în parteneriat necesită timp şi efort; ne vom lovi de dificultăţi şi provocări 

pe acest drum. Utilizaţi Materialul auxiliar 1.4f (sau un slide realizat pe baza sa) pentru a 

iniţia o discuţie despre primii paşi. 
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Material auxiliar 1.4f, Eforturi către un parteneriat eficace 

Parteneriatele eficace necesită timp şi efort; ne vom lovi de dificultăţi şi provocări pe acest 

drum: 

  Lipsă de planificare strategică la nivelul diferitelor instituţii/ organizaţii. 

  Lipsă de încredere între instituţii. 

  Diferenţe de valori, perspective şi preocupări între ONGuri şi instituţiile de stat, şi între 

diferitele instituţii publice.  

  Legislaţie conflictuală. 

  Constrângeri de ordin financiar şi resurse limitate.  

DAR NU PUTEŢI AŞTEPTA PÂNĂ CÂND TOTUL VA FI PERFECT! 

ÎNCEPEŢI DE UNDEVA! 

Adaptat după Lloyd (1994)29; Haga, Malos and Dear (1996)30. 

A se vedea şi Bridging Gaps (2006), cap. 9 and 10, WAVE. Disponibil aici: wave-

network.org  

 
29

 Lloyd, C. (1994) The welfare net: how well does the net work? Oxford: Oxford Brookes University. 
30

 Haga, G., Malos, E., and Dear, W. (1996) Multi-agency work and domestic violence: A national study of interagency 

initiatives. Bristol: The Policy Press. 

http://wave-network.org/
http://wave-network.org/
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Este bine ca specialiştii să se imagineze pe ei înşişi ca avansând spre un parteneriat eficace, 

cu multiple staţii pe traseu.   

Următoarea etapă a exerciţiului cere participanţilor să se concentreze pe crearea şi 

dezvoltarea unei roţi a parteneriatului local. Se poate lucra fie individual, fie în grupuri mici. 

Rugaţi participanţii să se gândească la următoarele: 

În efectuarea primilor paşi, ce probleme se aşteaptă să întâmpine şi cum vor face faţă 

instituţiilor şi oamenilor care fac paşi înapoi de la ideea de parteneriat. De exemplu: 

 Ar fi util să încercăm să aflăm ce îi îngrijorează? 

 Ce motive de îngrijorare şi anxietate ar putea avea alţii faţă de ideea de conlucrare? Cum 

le putem diminua? 

 Cum ar putea construi încredere? De exemplu, ce a funcţionat pentru ei bine în trecut şi 

ce ar putea fi aplicat în acest caz? De exemplu, puneţi întrebarea ‘de ce aveţi încredere 

în alţii şi de ce ar avea alţii încredere în voi’? 

 Dacă parteneriatele locale sunt destul de bine dezvoltate, cereţi participanţilor să 

identifice problemele şi dificultăţile cu care se confruntă? Ce măsuri concrete s-ar putea 

lua pentru a le rezolva? Ce acţiuni sunt necesare pentru a întări roata parteneriatului? 

Îndrumare pentru feedback  

Formatorul va cere feedback, concentrându-se pe următorii paşi pe care participanţii îi vor 

face. În acest timp va recunoaşte că barierele şi conflictele pot juca un rol negativ în 

parteneriat, în special în prima fază, dar va continua să se concentreze pe criteriile pentru 

succes din următoarea secţiune. 

Activitatea 1.4e, Etapa V, criterii pentru succes  

Scopul activităţii 

Ultima parte a activităţii se axează pe cum să dezvoltăm parteneriate eficace. Pentru a avea 

un parteneriat activ, care urmăreşte implementarea acţiunilor agreate şi atingerea unor 

rezultate sustenabile, conlucrarea în parteneriat trebuie să îndeplinească anumite criterii.  

Formatorul cere participanţilor să discute următoarele puncte. 
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Material auxiliar 1.4g, Concluzii din cercetările din Germania privind 

intervenţia multi-instituţională  

Proiectele de intervenţie31 obţin schimbări de durată şi complexe, dacă sunt îndeplinite 

anumite condiţii:  

 Conectarea strategiilor de la vârf înspre bază (conduse de factorii de decizie) cu cele 

dinspre bază spre vârf (conduse de specialiştii din prima linie de intervenţie). 

 Asigurarea că între structurile şi activităţile de la nivel naţional există o interconexiune 

cu structurile şi activităţile regionale.  

 Integrarea fermă a rezultatelor conlucrării în structurile instituţionale ale fiecărei instituţii 

implicate.  

 Stabilirea unor structuri permanente de cooperare care sunt ajustate nevoilor 

utilizatorilor.  

 Identificarea unui organism de coordonare.   

(Ministerul German Federal pentru Familie, Vârstnici, Femei şi Tineri, 2004, Conlucrarea 

pentru combaterea violenţei domestice. Cercetare privind intervenţia în cooperare. 

Concluziile cercetării pentru evaluarea proiectelor de intervenţie împotriva violenţei 

domestice, Berlin)  

Instrucţiuni pentru participanţi 

1. Reflectă aceste concluzii propria dvs experienţă legată de cooperarea multi-

instituţională de succes? 

2. Care credeţi că sunt criteriile importante pe care parteneriatele multi-instituţionale 

trebuie să le îndeplinească pentru a obţine rezultate bune şi schimbări 

sustenabile?   

 
31

 Termenul de proiecte de intervenţie este folosit în ţările vorbitoare de limba germană (Germania, Elveţia, Austria) pentru a 

desemna alianţe multi-instituţionale care pot funcţiona la diferite nivele – local, regional, naţional şi cu diferite stadii de 
instituţionalizare. 
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Îndrumare pentru feedback  

Cereţi feedback grupului şi faceţi o listă cu rezultatele. În funcţie de soluţiile oferite de grup, 

formatorul poate sugera următorul Material auxiliar 1.4h. 

Material auxiliar 1.4h, criterii de succes pentru parteneriate şi conlucrare 

multi-instituţională 

 Un angajament al fiecărei instituţii pentru parteneriat, inclusiv un angajament pentru 

participare regulată şi activă.  

 Identificarea unei persoane responsabile în funcţie de decizie. 

 Angajamentul de a pune în aplicare în propria instituţie aspectele agreate în cadrul 

parteneriatului multi-instituţional. 

 O instituţie/organizaţie cu rol de coordonare a parteneriatului multi-instituţional (poate fi 

stabilit prin rotaţie).  

 Alocarea de resurse minimale esenţiale pentru susţinerea conlucrării în parteneriat 

(personal, fonduri, materiale etc.). 

 O înţelegere comună asupra problemei. 

 O declaraţie comună de scop şi viziune. 

 O analiză a stării actuale şi a nevoii de schimbare. 

 Un proces regulat de consultare cu supravieţuitoarele violenţei. 

 Dezvoltarea de obiective pentru parteneriate puternice şi obiective operaţionale, cu 

strategii agreate pentru modul în care aceste obiective vor fi atinse. 

 Un plan de acţiune pentru dezvoltarea parteneriatelor, inclusiv un calendar. 

 Evaluarea regulată a activităţilor şi adaptarea lor. 

 O legătură între activiăţile de parteneriat multi-instituţionale şi alte iniţiative asociate.  
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Formatorul ar trebui să reamintească participanţilor că unele dintre soluţiile sugerate mai sus 

au demarat deja chiar din această sesiune de formare!   

În concluzie, dezvoltarea parteneriatelor este: 

Mai asemănătoare curselor lungi de maraton decât celor de sprint; rezistenţa, 

răbdarea, angajamentul pe termen lung şi pasiunea sunt elemente necesare 

pentru atingerea scopului de a reduce în mod semnificativ violenţa împotriva 

femeilor şi copiilor – un scop ce cu siguranţă nu poate fi atins de actori 

acţionând singular în societate, ci doar în echipe de instituţii şi persoane care şi-

au luat un angajament ferm.  

(Sursa: Bridging Gaps, p.82. WAVE. Disponibil aici: www.wave-network.org).  
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1.5  Dezvoltarea unei abordări comune a riscului 

Introducere 

Secţiunea 1.2 s-a ocupat de utilizarea unor definiţii şi a unui limbaj comun pe care instituţiile 

ce doresc să lucreze în parteneriat trebuie să îl agreeze mai întâi. 

Această secţiune începe formarea unei abordări comune a riscului ce va fi în detaliu explorat 

în cadrul Modulului 2. Această abordare comună necesită o perspectivă şi o înţelegere 

comună asupra riscului. Această abordare recunoaşte faptul că riscul a existat întotdeauna 

de când lucrăm cu victimele violenţei domestice, doar termenii de „risc”, „evaluare a riscului” 

şi „management de risc” sunt noi în folosinţă. Următorul material auxiliar ilustrează acest 

punct şi ar trebui folosit pentru introducerea sesiunii.  
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Material auxiliar 1.5a, ‘O abordare condusă prin prisma riscului’  

“Abordarea condusă prin prisma riscului urmăreşte să identifice şi să analizeze riscul 

pentru femei şi copii pentru a reduce riscul de vătămare sau de violare a unor drepturi.   

Se poate afirma că o abordare bazată pe risc a fost chiar în centrul mişcării femeilor 

împotriva violenţei: prin înfiinţarea de adăposturi s-a recunoscut nu doar faptul că femeile 

şi copiii riscă să fie în mod repetat victimizaţi şi vătămaţi, ci li se oferea şi o alternativă la a 

trăi cu un partener şi tată violent. Oferirea unui loc sigur este scopul principal al 

adăposturilor pentru femei, iar serviciile furnizate asigură precauţii tehnice de siguranţă, 

precum şi planificarea siguranţei individuale cu femeile supravieţuitoare ale violenţei şi 

copiii lor. (Manualul WAVE, Away from Violence, 2004). 

Cu toate acestea, termenul de “risc” sau “managementul evaluării de risc” nu a apărut în 

perioadele de început ale intervenţiilor împotriva violenţei asupra femeilor şi copiilor. 

Adăposturile pentru femei, deşi erau mereu atente la factorii de risc ascultând cu atenţie 

istoricul de violenţă al femeilor, se concentrau pe planificarea siguranţei pentru femei şi 

copii mai degrabă decât pe procesul de evaluare a riscului. Recunoaşterea faptului că 

uneori femeile şi copiii erau în situaţie de risc ridicat de a fi vătămaţi în mod repetat sau 

sever sau chiar de a fi omorâţi a fost întotdeauna parte din abilităţile de apreciere a 

specialiştilor din adăposturile de femei, chiar dacă nu sub denumirea de “evaluare de risc”. 

WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a 

Women’s Refuge, Vienna (Departe de violenţă. Ghid european pentru înfiinţarea şi 

funcţionarea adăposturilor pentru femei). 

După această introducere formatorul ar trebui să recunoască faptul că pot exista mai multe 

semne de întrebare legate de punerea accentului pe risc. Formatorul poate aborda aceste 

semne de întrebare folosind următorul format de întrebare/ răspuns cu grupul. 
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Material auxiliar 1.5b, Câteva întrebări importante 

De ce este utilă concentrarea pe risc? 

Ne poate ajuta să identificăm femeile care sunt cu risc de violenţă repetată, rănire severă 

sau chiar pierderea vieţii şi cazurie în care violenţa escaladează. 

Accentul pe risc în cazurile în care există un risc ridicat de vătămare, nu înseamnă 

neglijarea altora? 

Nu. Toate victimele au dreptul la servicii care răspund nevoilor şi riscurilor la care sunt 

expuse. Se recunoaşte faptul că există o serie de servicii şi intervenţii posibile pentru 

victime. Accentul pe riscul ridicat subliniază nevoia de coordonare mai intensă şi nivelul de 

servicii mai intens pentru victimele cu risc ridicat de vătămare gravă şi urmăreşte să 

adapteze serviciile în funcție de nevoile individuale ale victimei şi de riscurile la care 

aceasta este expusă. Recunoaşte, de asemenea, că riscul poate fluctua şi se poate 

modifica în timp, iar o schimbare de circumstanţe poate conduce la situaţia în care un risc 

redus devine risc ridicat, necesitând o schimbare de reacţie. 

Putem anticipa riscul suficient de precis în cazurile de violenţă domestică? 

Prognoza riscului este dificilă şi nu este o ştiinţă exactă. În timp au fost dezvoltate 

instrumente de evaluare de risc şi există un acord general în privinţa factorilor cheie de risc 

în violenţa domestică, inclusiv pentru acele victime expuse la risc ridicat de vătămare 

gravă (a se vedea Modulul 2, Secţiunea 2.2 pentru aceşti factori de risc). Materialul de faţă 

abordează evaluarea de risc şi nu anticiparea riscului, întrucât nu putem neaparat anticipa 

ce vor face agresorii. Accentul se pune pe evaluarea riscului împreună cu victima, în care 

cazurile şi situaţiile sunt analizate în detaliu şi sunt elaborate planuri de management al 

siguranţei relevante şi eficace (a se vedea Modulul 2). 
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La ce ne ajută accentul pe risc? 

Ne poate ajuta să selectăm cele mai bune intervenţii pentru problemele, aspectele şi 

dificultăţile cazului. În cazuri complexe, reacţiile coordonate între o serie de instituţii şi 

organizaţii ce conlucrează în parteneriat pot aduce beneficii reale. Pot furniza o abordare 

holistică axată pe nevoile femeii şi pot ajuta la furnizarea unui serviciu eficace femeilor şi 

copiilor aflaţi în situaţie de risc de vătămare. 

Este evaluarea riscului un scop în sine? 

Nu. Aşa cum s-a menţionat mai devreme, evaluarea de risc este doar începutul, ea trebuie 

completată de un management eficace al siguranţei. (a se vedea secțiunea 2.4 din 

Modulul 2). 

După aceasta, formatorul ar trebui să treacă la activitatea principală din această secţiune. 

Activitatea 1.5, Gândindu-ne la risc şi siguranţă 

Resurse necesare 

Power point, flipchart şi markere, materiale auxiliare şi slide-uri din această secţiune.   

Scopul activităţii 

Activitatea îşi propune să ajute participanţii să se gândească la risc şi să recunoască faptul 

că mulţi dintre ei realizează evaluări de risc implicite în multe aspecte ale vieţii profesionale, 

inclusiv atunci când lucrează cu victime ale violenţei domestice.  

Timp necesar 

Această activitate durează 60 de minute. 

Prezentare/ expunere 

Formatorul reaminteşte participanţilor Materialul auxiliar 1.5a, ‘O abordare condusă prin 

prisma riscului’ şi scoate în evidenţă că accentul pe risc şi evaluarea de risc sunt adesea 

implicite – se fac adesea fără a fi denumite ca atare.  
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Instrucţiuni pentru participanţi 

În utilizarea Materialului auxiliar 1.5c participanţii ar trebui să fie rugaţi să se gândească la 

munca lor, la cât de des evaluează de fapt riscul şi ce decizii iau pe baza acelor evaluări? 

Acest lucru îi va ajuta să recunoască faptul că utilizează adesea ideea de risc în luarea 

deciziilor.   

Material auxiliar 1.5c, Gândindu-ne la risc 

1. Gândiţi-vă la viaţa profesională şi la deciziile pe care le luaţi de obicei. Câte 

dintre acestea sunt decizii implicite de risc? 

2. Cum efectuaţi în prezent evaluarea riscurilor? 

3. Cât de precise credeţi că sunt aceste evaluări? 

4. Ce decizii luaţi pe baza evaluărilor de risc? 

5. Cât de bune credeţi că sunt aceste decizii? 

6. Cum efectuaţi în prezent planificarea siguranţei? O adaptaţi riscului evaluat şi 

cum faceţi asta?  

Iar acum: 

7. Ce beneficii credeţi că aţi avea dvs. şi instituţia dvs. de pe urma unor evaluări 

de risc mai explicite, solide şi precise? 

8. Cum ar fi îmbunătăţite intervenţiile către victime dacă aţi adopta o abordare 

bazată pe risc? 

Îndrumare pentru feedback 

Cereţi un feedback sumar la întrebările 1-5, întrucât acestea ar trebui să ilustreze rapid că 

specialiştii şi managerii sunt adesea angajaţi în evaluări de risc implicite. Participanţii vor 

admite într-o oarecare măsură lipsa de rigoare cu care se efectuează aceste evaluări. 

Întrebările 6-8 încurajează participanţii să se gândească la motivaţiile şi modurile cum se 

poate dezvolta o evaluare de risc mai solidă şi beneficiile pentru victime. Formatorul ar trebui 
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să încheie sesiunea enumerând beneficiile pentru victime pe flipchart. Formatorul ar trebui 

să adauge următoarele, la nevoie: 

Material auxiliar 1.5d, Beneficiile unei abodări îmbunătăţite a riscului pentru 

victime 

 Reacţii mai adecvate în situaţii care se deteriorează şi în care violenţa escaladează. 

 O mai bună adaptare a planurilor de siguranţă în funcţie de nivelul şi natura riscului. 

 Reacţii co-ordonate din partea mai multor instituţii în cazuri complexe. 

 O planificare mai bună a siguranţei şi protecţie mai mare pentru femei şi copiii lor. 

 

Aici se încheie Modulul 1.   

Pentru a recapitula, Modulul 1 a acoperit următoarele: 

 Cunoştinţe cheie în domeniul violenţei domestice. 

 Puncte de pornire diferite şi cum să începem să ne gândim la subiect. 

 Cum să formăm perspective comune împărtăşite de instituţii şi organizaţii. 

 Definiţii şi termeni cheie. 

 Principiile de angajament, capacitare şi sprijin. 

 Importanţa şi beneficiile unei abordări centrate pe victimă. 

 Importanţa unei abordări în parteneriat şi primii paşi în conlucrare. 

 Dezvoltarea unei abordări de risc unitare. 
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Modulul 2 se va axa pe: 

 Bune practici în evaluarea riscului şi planificarea siguranţei pentru femeile victime ale 

violenţei – mai exact: 

 Bune practici în identificarea riscului şi gestionarea factorilor de risc. 

 Bune practici în planificarea siguranţei. 

 Principii de lucru eficace pentru conferinţele de caz multi-instituţionale. 

 

Acum treceţi la Modulul 2. 
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MODULUL 2 

Introducere la Modulul 2 

Acest modul se axează pe practicile, sistemele şi procesele care pun în practică conlucrarea 

în parteneriat şi îmbunătăţesc evaluarea riscului şi managementul siguranţei. În special, 

modulul se referă la: 

 Ceea ce instituţiile trebuie să facă – cerinţele critice pentru un management eficace 

al siguranţei. 

 Procesele şi sistemele cheie pentru buna funcţionare a conferinţelor de caz multi-

instituţionale.  

 Cum să identificăm factorii de risc în violenţa domestică. 

 Cum să ghidăm apreciarea profesionistului spre bune practici şi îmbunătăţirea 

evaluării de risc. 

 Bune practici în planificarea şi furnizarea managementului siguranţei. 

Modulul poate fi utilizat în trei moduri: 

 Pentru a ajuta managerii să verifice cât de bine este pregătiă instituţia cu angajaţii ei 

pentru scopul furnizării unui nivel calitativ înalt în evaluarea de risc şi managementul 

siguranţei pentru femeile aflate la risc crescut de vătămare. 

 Să sprijine managerii instituţiilor să formeze sistemele şi procesele necesare pentru 

conlucrarea în parteneriat, în special conferinţele de caz multi-instituţionale. 

 Să ajute instituţiile să îşi formeze personalul şi să îmbunătăţească furnizarea 

serviciilor de primă linie către femei în situaţii de risc crescut. 
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1.6  Stabilirea unui cadru instituţional eficace pentru evaluarea 

riscului şi managementul siguranţei  

Obiective 

Obiectivul acestei secţiuni este de a încuraja participanţii să se gândească la bune practici în 

gestionarea proceselor de evaluare a riscului de planificare a siguranţei şi la modul cum pot 

fi introduse schimbări pozitive.   

Introducere 

Un management activ al intervenţiilor la nivel organizaţional este necesar pentru a fi eficace 

în prevenirea violenţei împotriva femeilor şi copiilor lor. Această secţiune va examina modul 

în care instituţiile pot stabili cadre instituţionale eficace pentru bune practici în evaluarea 

riscului şi managementul siguranţei.  

Puncte cheie 

Două elemente sunt de importanţă centrală în prevenirea violenţei, ca şi condiţii obligatorii 

pentru conferinţele de caz multi-instituţionale eficace:  

 Linii directoare şi politici clare în cadrul instituţiilor despre cum se abordează violenţa 

împotriva femeilor şi violenţa domestică. Trebuie să existe structuri de management 

eficace şi proceduri de lucru pentru evaluarea riscului şi managementul siguranţei.  

 Furnizarea de sprijin adecvat pentru toate femeile victime ale violenţei şi copiii lor. 

 

1. Politici clare şi bune practici în cadrul instituţional pentru evaluarea 

riscului şi managementul siguranţei pentru femeile victime ale violenţei. 

Bunele practici în evaluarea şi gestionarea riscului  de violeţă împotriva femeilor şi furnizarea 

siguranţei atât pentru ele, cât şi pentru copiii lor presupun dezvoltarea unor politici şi 

proceduri de lucru clare în cadrul instituţiilor. Acest lucru include identificarea clară a 

responsabilităţilor, structuri şi proceduri de lucru eficace axate pe nevoile victimelor, 

prioritizarea siguranţei şi prevenirea actelor de violenţă viitoare asupra acestora.  
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Exemple de bune practici 

În mai multe ţări instituţiile şi-au dezvoltat unităţi specializate pentru a combate violenţa 

împotriva femeilor şi a îmbunătăţi reacţia lor la acestă problemă şi a fi mai eficace în 

protejarea victimelor.32 Exemple în acest sens ar fi unităţile specializate ale poliţiei din Spania 

şi Marea Britanie, unde există şi instanţe judecătoreşti specializate pe cauze de violenţă 

domestică şi procurorii specializaţi din Germania şi Austria.  

În Spania, poliţia a dezvoltat un sistem integrat de monitorizare a cazurilor de violenţă bazată 

pe gen (sistem GBV) pentru a evalua în mod sistematic situaţiile de risc şi pentru a asigura 

intervenţii adecvate pentru reducerea riscului şi protejarea victimelor. O evaluare iniţială se 

efectuează la prima raportare către poliţie şi este apoi repetată la un interval fix în funcţie de 

nivelul riscului (într-un interval de 72 ore pentru situaţii de risc extrem, 7 zile pentru risc 

ridicat, 30 de zile pentru risc mediu şi 60 de zile pentru risc redus). Măsurile de protecţie 

pentru gestionarea riscului şi furnizarea siguranţei pot include printre altele, o monitorizare 

insensă din partea poliţiei, ordine de protecţie emise de urgenţă de către instanţe 

specializate, sisteme de protecţie electronică pentru victime şi monitorizare electronică 

pentru agresori.33   

Activitatea 2.1 

Resurse necesare 

Flip chart, markere, dacă este posibil un videoproiector şi prezentare power point, precum şi 

Materialul auxiliar 2.1a şi Materialul auxiliar 2.1b. Metoda de predare este o combinaţie între 

lucrul în grupuri mici, discuţie pe baza expunerii cu întrebări şi răspunsuri. 

Timp necesar 

Această activitate durează aproximativ 120 de minute. 

Scopul activităţii 

Activitatea îşi propune să încurajeze participanţii să reflecteze asupra a ceea ce constituie 

bune practici în evaluarea riscului şi managementul siguranţei pentru victime, pe baza 

schimbului de experienţă. În special managerii ar trebui încurajaţi să se gândească la o 

 
32

 PROTECT I Expert Group Meeting (2010) “Good practice in preventing serious violence and protecting high risk victims”, 

26th of May 2010, Madrid. 
33

 Ibid. 
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abordare mai sistematică a managementului siguranţei şi să se asigure că sunt introduse 

politici instituţionale şi proceduri de lucru clare şi că toţi angajaţii sunt pe deplin conştienţi de 

atribuţiile şi responsabilităţile lor. Secţiunile 2.2 şi 2.3 din materialul de faţă vor aborda apoi 

detaliile mai subtile ale evaluării de risc şi proceselor de management al siguranţei.   

Prezentare/ expunere 

Formatorul introduce conceptul de bune practici în dezvoltarea de politici şi practici 

instituţionale în gradul de detaliu din Materialul axuiliar 2.1a. Formatorul explică faptul că 

aceste elemente au fost identificate drept bune practici în gestionarea evaluării de risc şi 

planificării siguranţei de către instituţiile implicate, cu aportul victimelor, şi în prevenirea 

violenţei împotriva femeilor.  
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Material auxiliar 2.1a, Caracteristici ale bunelor practici în practica 

instituţională privind managementul riscului şi siguranţei femeilor victime ale 

violenţei 

1. Politici instituţionale şi linii directoare clar definite în scris privind gestionarea 

situaţiilor de violenţă împotriva femeilor şi violenţă domestică. Implementarea 

eficace şi evaluarea periodică a acestor linii directoare (inclusiv pe baza 

feedbackului primit de la supravieţuitoare).  

2. Departamente sau personal specializat în cadrul instituţiei, care să dezvolte 

expertiză şi experienţă în abordarea acestei probleme.  

3. Stabilirea unor proceduri pentru identificarea cazurilor de violenţă repetată şi 

severă, care să fie aplicate cu consecvenţă pentru a asigura că toate cazurile 

sunt gestionate în mod adecvat. 

4. Proceduri standard de implicare activă a victimei în evaluarea de risc şi 

planificarea siguranţei (Secțiunile 2.2 şi 2.3 din materialul de faţă abordează 

acest lucru în detaliu). 

5. Măsuri pentru asigurarea faptului că siguranţa victimei este garantată când 

sunt prezente în instituţie şi interacţionează cu personalul. (Este garantat că 

victimele pot intra, rămâne şi ieşi în siguranţă din locaţia în care au loc 

întâlnirile?) 

6. Există măsuri de siguranţă care permit personalului să participe în siguranţă în 

aceste activităţi (un plan de siguranţă pentru instituţiie). 

7. Revizuirea cazurilor de violenţă extremă, femicid şi tentativă de femicid face 

parte din rutina instituţiei pentru a identifica deficienţe în practică şi aspecte ce 

necesită îmbunătăţiri şi politicile şi procedurile sunt adaptate în consecinţă.  

8. Instituţiile se implică în parteneriatele multi-instituţionale pentru a gestiona 

riscul şi managementul siguranţei (Secțiunea 2.5 examinează acest punct mai 

în detaliu). 
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Instrucţiuni pentru participanţi 

Formatorul cere participanţilor să formeze grupuri şi alocă fiecărui grup 2–3 dintre 

elementele de bune practici descrise mai sus. Dacă sesiunea de formare include şi 

Secțiunile 2.2 şi 2.3 (evaluarea riscului şi planificarea siguranţei cu victimele), atunci punctul 

4 nu ar trebui abordat în cadrul acestei activităţi. În mod similar, dacă Secțiunea 2.5 este 

inclusă, atunci punctul 8 nu e nevoie să fie inclus aici.  

Participanţii ar trebui să ia în considerare întrebările din partea iniţială a Materialului auxiliar 

2.1b şi să folosească fişa de lucru pentru a nota rezultatele discuţiei.  

Fiecărui grup i se cere feedback privind răspunsurile lor, iar formatorul moderează o scurtă 

discuţie privind fiecare punct în grupul mare. Participanţii ar trebui să aibă în urma sesiunii 

mai multe idei despre cum pot implementa aceste elemente de bune practici în cadrul 

propriei instituţii.  

Material auxiliar 2.1b, Fişă de lucru pentru participanţi  

Gândiţi-vă la elementele de bune practici în evaluarea riscului şi managementul siguranţei 

oferite de formator. 

Apoi răspundeţi la următoarele întrebări:  

 Aveţi cumva exemple sau experienţă privind aceste bune practici şi dacă da, ne puteţi 

împărtăşi din ele?  

 Puteţi da exemple mai detaliate din instituţia dvs. sau alte instituţii privind aceste 

practici? (ex. ce conţine regulamentul intern, cum îl implementanţi; ce măsuri se iau 

pentru garantarea siguranţei victimelor când vin în instituţie; aveţi un plan de siguranţă 

pentru personal, ce conţine,…).  

 Unde sunt provocările şi dificultăţile când încercăm să implementăm aspecte noi de 

bune practici identificate?  

 Ce paşi puteţi lua pentru implementarea unor aspecte noi de bune practici?   
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  Exemple, 
experienţă 

Provocări 
Paşi pentru 

implementare  

1. Politici interne şi linii 

directoare în scris  

   

2. Departamente 

specializate 

   

3. Proceduri pentru 

identificarea şi 

gestionarea cazurilor 

de violenţă repetată şi 

severă 

   

4. Evaluarea de risc şi 

planificarea siguranţei 

cu implicarea activă a 

supravieţuitoarelor 

   

5. Garantarea siguranţei 

victimelor în contact cu 

instituţia  

   

6. Măsuri pentru siguranţa 

personalului  

   

7. Revizuirea cazurilor stă 

la baza elaborării de 

politici şi practici interne 
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8. Implicare în intervenţia 

multi-instituţională  

   

 

2. Furnizarea unui număr adecvat de servicii de sprijin de calitate pentru 

femei. 

Cercetările şi practica au arătat că sprijinirea femeilor supravieţuitoare ale violenţei şi copiior 

lor de către servicii independente de sprijinire a femeilor este un element crucial în 

prevenire.34 Convenţia Consiliului Europei din 2011 prevede necesitatea de a „furniza şi 

asigura servicii specializate de sprijinire a femeilor pentru toate vctimele violenţei şi copiii 

lor.”35  

Sprijinul prin reprezentare şi advocacy pentru toate supravieţuitoarele din partea unor servicii 

independente pentru femei în parteneriatele multi-instituţionale este un principiu central în 

abordarea centrată pe victimă. Aceste parteneriate multi-instituţionale ar trebui să asigure 

existența unor servicii adecvate de sprijin pentru femei, accesibile pe întreg teritoriul regiunii, 

capabile să răspundă unei game diverse de nevoi.  

Activitatea 2.1b 

Resurse necesare 

Materialul auxiliar 2.1c 

Timp necesar 

Această activitate durează aproximativ 60 de minute. 

 
34

 Hanmer, J., Gloor, D., Meier, H. et al.(2006) Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual 

assault, Report within the Research Project CAHRV (Co-ordination Action on Human Rights Violations), funded by the 
European Commission's Sixth Framework Programme. Also: Robinson, A. (2009) Independent Domestic Violence Advisors: 
A multisite process evaluation, research funded by the UK Home Office, London; WAVE (2011) PROTECT - Identifying and 
Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview, Report of the DAPHNE Project, Vienna. 

35
 Consiliul Europei (2011) Convenţia pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice, 

Artiricolul 22. 
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Scopul activității 

Să încurajeze participanții să analizeze ce servicii de sprijin pentru femei există în regiunea 

lor și ce deficite există în furnizarea acestor servicii. 

Prezentare/ Expunere 

Formatorul prezintă importanţa serviciilor independente de sprijinire a femeilor ca o condiţie 

necesară pentru cooperarea multi-instituţională şi prezintă standardele minime ale Consiliului 

Europei pentru serviciile specializate de sprijin pentru femei drept exemplu. (Materialul 

auxiliar 2.1c).  

Instrucţiuni pentru participanţi 

Formatorul cere participanţilor să formeze grupuri mici de 2-3 persoane şi să discute 

întrebările din materialul auxiliar legat de furnizarea serviciilor.  

 

Notă pentru formator 

Cu mici adaptări, o activitate similară poate fi realizată în legătură cu conţinutul 

Secţiunii 2.5 (Principii pentru conferinţe de caz multi-instituţionale eficace).  
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Material auxiliar 2.1c, Furnizarea adecvată a serviciilor de sprijin pentru femei  

Convenţia Consiliului Europei 2011 cere părţilor semnatare să înfiinţeze linii telefonice de 

urgenţă gratuite, care să funcţioneze 24 de ore din 24 pentru femeile supravieţuitoare ale 

violenţei (Articolul 24). 

În raportul explicativ al convenţiei se recomandă totodată:  

 Găzduirea în condiţii de siguranţă în adăposturi specializate pentru femei, disponibile în 

fiecare regiune în proporţie de un loc pentru o familie36 la 10.000 de locuitori.  

 Centre de criză pentru viol sau centre de referire pentru violenţa sexuală, adecvate, 

trebuie să fie înfiinţate pentru supravieţuitoare şi se recomandă existenţa unui astfel de 

centru la fiecare 200.000 de locuitori.  

Consiliul Europei (2011): Convenţia pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 

femeilor şi violenţei domestice, Articolele 23, 24, 25 şi memorandumul explicativ. 

În grupuri mici, discutaţi următoarele: 

 Ce servicii de sprijin pentru femei sunt disponibile în regiunea dvs? 

 Ce lipsuri există în furnizarea serviciilor?  

 Ce aţi putea face împreună, în parteneriate multi-instituţionale, pentru a contribui la 

acoperirea lipsurilor în furnizarea serviciilor?  

Notaţi-vă răspunsul pe un flip chart şi fiţi pregătiţi să vă prezentaţi ideile în grupul lărgit.   

 
36

 Loc pentru o familie = un loc/pat pentru o femeie și copiii săi  
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Îndrumare pentru feedback 

Formatorul ar trebui să încurajeze participanţii să abordeze lucrurile dintr-o perspectivă care 

oferă soluţii în cadrul activităţii. Cum ar putea lucra în reţea, îmbina şi combina resursele 

existente pentru a acoperi parte din deficienţele identificate? Formatorul poate, de 

asemenea, încuraja participanţii să se gândească cum ar putea duce mai departe acest 

demers şi să raporteze în instituţia lor şi în structurile multi-instituţionale existente (sau în 

curs de formare) despre nevoia de acţiune evidenţiată ce poate ajuta la îmbunătăţirea 

furnizării serviciilor.  
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1.7  Identificarea riscului şi a factorilor de risc 

Secţiunea anterioară s-a axat pe politicile instituţionale în combaterea violenţei şi punerea lor 

în practică, în mod specific cum evaluarea riscului şi managementul siguranţei ar trebui să fie 

o parte integrantă a politicilor interne. Acestă secţiune trece acum la examinarea în detaliu a 

proceselor evaluării riscului, având în centru supravieţuitoarele şi posibilele riscuri pe care le 

întâmpină.  

Obiective 

Obiectivul acestei secţiuni este conştientizarea participanţilor asupra factorilor de risc pentru 

supravieţuitoare, pentru a încuraja colectarea sistematică de informaţii relevante pentru 

evaluarea riscului şi raportarea adecvată la aceste informaţii privind factorii de risc.  

Introducere 

Analiza cazurilor de violenţă severă şi femicid scot în evidenţă faptul că informaţia privind 

factorii de risc nu este întotdeauna luată în considerare într-un mod adecvat. Aşa cum s-a 

descris şi în introducere: 

Instituţiile statului au o obligație pozitiva de a lua măsuri de prevenire pentru a proteja o 

persoană a cărei viață este în pericol; această obligație intervine atunci când 

“autoritățile aveau cunoștință, sau ar fi trebuit să aibă la momentul respectiv, despre 

existența unui risc real și imediat legat de viața unei persoane prin acțiunile 

infracționale ale unei terțe părți”.  

Curtea Eurpeană a Drepturilor Omului, Sentința în cazul Tomasic v. Croatia 2009, 

Para. 51 

Violenţa domestică împotriva femeilor este în mod tipic o infracţiune repetitivă, cu aceeaşi 

victimă şi acelaşi agresor, gravitatea ei având tendinţa să escaladeze de-a lungul relaţiei.  

În acest context, prin ‘risc’ înţelegem riscul ca victimele să fie grav vătămate, riscul de 

escaladare a violenţei sau de femicid (pentru o definiţie completă vă rugăm să consultați 

Glosarul de termeni). 
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Evaluarea factorilor de risc 

În ultimii 10 – 15 ani, în urma conştientizării gravităţii violenţei domestice şi a femicidului, prin 

activitatea specialiştilor, a serviciilor de sprijinire a femeilor şi a experţilor din mediul 

academic, s-a ajuns la o identificare mai sistematică a factorilor de risc. Întrucât cercetarea 

privind factorii de risc a evoluat, au fost elaborate şi instrumente în sprijinul evaluării de risc.37 

Acestea au inclus indicatori de risc pentru identificarea riscului ridicat şi adesea letal. Se 

bazează pe analiza victimelor care au fost ucise sau rănite grav de un partener intim sau a 

cazurilor în care o situaţie fatală a fost evitată la limită.38, 39     

Înainte să privim în detaliu factorii de risc, este important să revedem stadiul cunoştinţelor 

noastre privind factorii de risc în violenţa domestică. 

După cum spunea Kropp (2004): ‘Când este în mod adecvat aplicată, evaluarea de risc 

poate servi drept limbaj în comunicarea preocupărilor noastre privind pericolul şi a paşilor 

recomandaţi pentru prevenirea violenţei’ (p. 693).40 Beneficiile evaluării de risc sunt: 

 O preocupare comună a instituţiilor pentru siguranţa victimelor şi un limbaj comun în 

conlucrare. 

 Practici consecvente pe care victimele să se poată baza. 

 Pot reduce reacţiile ineficiente şi marcate de prejudecăţi. 

 Ajută planificarea siguranţei şi capacitarea victimelor.  

 Ajută diminuarea şi prevenirea riscului.  

Adaptat după: Robinson, A. (2011) Riscul şi violenţa partenerului intim. In: H. Kemshall 

şi B. Wilkinson (eds.) Bune practici în evaluarea riscului. Londra: Editura Jessica 

Kingsley. 

 
37

 Pentru o scurtă descriere a instrumentelor a se vedea lista bibliografică din raportul PROTECT I: WAVE 2011. 
38

 Campbell, J. C., Webster, D. W. and Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment 

Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674. 
39

 Echeburua, E., Fernandez-Montalvo,J., de Corral, P. and Lopez-Goňi, J. (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner 

Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939. 
40

 Kropp, P. R. (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment. Violence Against Women, 10 (6) 676-697. 
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Există însă limite importante în nivelul de cunoaştere actual privind factorii de risc în violenţa 

domestică împotriva femeilor.  

Limitele pot fi rezumate astfel: 

 Există o ambiguitate atât în practică, cât şi în cercetare, în privinţa termenului de 

„risc”. Studiile întâmpină dificultăţi în conexiunea dintre factorii specifici de risc şi 

rezultatele lor – vătămare emoţională, rănire, rănire severă sau moarte.  

 Poate fi dificil să determinăm cum interacţionează factorii de risc şi dacă 

interacţiunea poate exacerba riscul şi conduce la rezultate specifice.  

 Cercetările nu au reuşit să confere ponderi sau semnificaţii diferite factorilor de risc 

diferiţi. Unii factori de risc sunt mai importanţi decât alţii, dar nu ştim întotdeauna 

care.  

 Unii factori de risc au fost deduşi retrospectiv în urma cazurilor de omucidere/ 

femicid. Nu este clar dacă putem transfera aceşti factori de risc pentru un grup mai 

larg şi general de victime din ţări şi regiuni diferite.  

Adaptat după: Robinson, A. (2011) Risc şi violenţa partenerului intim în: H. Kemshall şi 

B. Wilkinson (eds.) Bune practici în evaluarea riscului,  Londra: Editura Jessica 

Kingsley. 

Aşa cum se afirma şi în Secţiunea 1.5, scopul nu este atât anticiparea riscului, cât evaluarea 

sa pentru a putea oferi măsuri de siguranţă adecvate şi protecţie victimelor.41 În alte cuvinte, 

scopul pentru practicieni este să desfăşoare ‘evaluări de specialitate structurate’ folosind o 

ghidare utilă, factori de risc bine susţinuţi şi cunoştinţe bazate pe dovezi, pentru a analiza 

situaţia şi a furniza măsurile necesare pentru a preveni escaladarea sau repetarea violenţei. 

Listele de verificare nu asigură o evaluare definitivă a riscului. Ele ajută la structurarea şi 

 
41

 Douglas, K. S. and Kropp, .R. (2002) A prevention based paradigm for violence risk assessment. Clinical and research 

applications.  Criminal Justice and Behaviour, 26: pp 617-658. 

 Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A preliminary 
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London, p. 
17. 
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ghidarea evaluării de specialitate, sprijnă specialiştii să se axeze pe aspectele importante şi 

să ajungă la noi întrebări şi o abordare explorativă a riscului.42  

Evaluarea de specialitate structurată ar trebui să ia în considerare următoarele: 

 Practicienii pot avea motive întemeiate să creadă că o femeie nu poate să le 

împărtăşească toate informaţiile. Acest lucru poate veni din temeri extreme, bariere 

culturale care descurajează divulgarea, aspecte legate de statutul juridic al persoanei 

(ex. imigranţi care riscă să fie expulzaţi) sau bariere lingvistice, mai ales în cazuri de 

violenţă motivată de „onoare”. În astfel de circumstanţe specialistul poate concluziona că 

lista de verificare e incompletă sau conduce spre un scor de risc mai redus faţă de riscul 

real şi poate interveni peste instrumentul de evaluare a riscului pe baza aprecierii sale de 

specialist.43 

 Evaluarea specialistă ar trebui utilizată doar pentru a stabili mai sus nivelul de risc. 

Practicienii nu ar trebui să îşi folosească aprecierea de specialişti pentru a da un scor 

mai mic decât reiese din aplicarea instrumentului. Reţineţi că riscul poate escalada, 

aprecierile iniţiale pot fi bazate pe informaţii inadecvate sau cunoştinţe reduse. Impresiile 

iniţiale pot adesea fi greşite. O lipsa de informaţie nu însemană neaparat lipsa riscului. 

 Prin formare şi ghidare, aprecierea specialistă poate atinge un nivel mai mare de acord 

cu factorii cheie.44 

 În final, evaluarea de risc ar trebui să fie un proces continuu, supusă periodic revizuirii, 

reevaluării şi modificării.  

Următoarele secţiuni se adresează factorilor de risc în cazuri de violenţă domestică. Lista 

factorilor de risc (a se vedea Materialul auxiliar 2.2a) se bazează pe experienţa practicienilor 

şi pe cercetare. Se indică tipurile de informaţii care au fost folosite drept cadru pentru 

culegerea mai sistematică de date despre risc, pentru identificarea riscului şi luarea 

măsurilor adecvate. 

 
42

 Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45 (2) 

67-72. .London: SAGE. 
43

 CAADA (2012) Ghidare MARAC. Listă de verificare DASH. Accesată de la 

http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html  în 2/3/12 
44

 Robinson, A. and Howarth, E. (2011) Judging Risk: Determinants in British Domestic Violence Cases, Journal of 

Interpersonal Violence. 

http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html
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Activitatea 2.2 

Resurse necesare 

Puneţi pe un slide Figura 2.2. Cele cinci categorii de risc ce ilustrează factorii de risc comuni 

în violenţa domestică asupra femeilor.  

Materialul auxiliar 2.2a Evaluarea de risc bazată pe dovezi și Materialul auxiliar 2.2b studiu 

de caz Maria şi Walter. 

Timp necesar 

Implementarea activităţii durează 1 oră şi 30 de minute.  

Scopul activităţii 

Introducerea factorilor de risc cunoscuţi în violenţa domestică împotriva femeilor.  

Prezentare/ Expunere 

Activitatea începe cu o expunere privind factorii de risc comun acceptaţi în violenţa 

domestică, utilizând Figura 2.2 ca reprezentare vizuală. 

Materialul auxiliar 2.3a indică o listă de factori de risc pe care practicienii ar trebui să o 

examineze, de preferinţă împreună cu victima, atunci când evaluează riscul. Factorii de risc 

nu apar de obicei izolaţi. Ei sunt adesea interconectaţi, iar uneori se se amplifică unul pe 

altul. Specialiştii trebuie să fie atenţi la categoria și tipul factorilor de risc şi cum se 

relaţionează între ele. Dacă aceşti factori pot sau nu să însemne ceva în mod independent, 

când sunt parte a violenţei domestice şi intră în combinaţie cu alţi factori din listă, ei pot 

indica faptul că cineva este în situaţie de risc ridicat de vătămare sau femicid. Dacă 

specialiştii sunt conştienţi de aceşti factori de risc, pot încerca să îi identifice împreună cu 

femeia şi să ia măsuri de siguranţă în consecinţă pentru a îmbunătăţi siguranţa ei şi a 

copiilor săi. Este de asemenea important să notăm că drogurile şi acoolul, stresul economic 

şi problemele de sănătate mentală nu sunt în sine factori de risc şi nu ar trebui făcute 

corelății singulare directe doar pe baza lor; ele devin factori de risc doar în combinaţie cu un 

comportament violent.  

Puncte cheie 
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Chiar dacă o parte dintre factorii de risc discutaţi aici vizează aspecte sociale, lista nu 

este concepută pentru a prezenta în mod stereotipal victima sau agresorul tipic în 

violenţa domestică. Victime ale violenţei domestice se regăsesc în toate grupurile 

sociale, sunt de toate vârstele şi au diferite stiluri de viaţă, iar contextele agresorilor 

sunt la fel de diverse.    

Instrucţiuni pentru participanţi 

Formatorii oferă participanţilor un studiu de caz (sau îl folosesc pe cel ataşat) care include 

factori de risc cunoscuţi ce ţin de comportamentul agresorului şi de riscul de vătămare pentru 

victimă. Participanţilor li se cere să lucreze în grupuri pentru a identifica factorii de risc 

prezenţi în acest caz. Materialul auxiliar 2.2a este oferit pentru a asista participanţii să 

completeze tabelul din Materialul auxiliar 2.2b. Participanţii ar trebui să se folosească de 

factorii de risc prezentaţi în tabel, dar şi de aprecierea lor ca specialişti.  

Îndrumare pentru feedback  

 Ce factori de risc au identificat participanţii? 

 Au şi alte motive de îngrijorare care nu au fost surprinse?  

Participanţii pot adăuga din experienţa lor practică, iar aceasta este o ocazie utilă de a 

împărtăşi propriile lor cunoştinţe în beneficiul grupului. Pentru a facilita dialogul, formatorul 

poate întreba: 

 Recunoaşteţi factori de risc similari în activitatea dvs?  

 V-au surprins vreunii dintre factorii de risc enumeraţi? 

La finalul sesiunii formatorul ar trebui să ofere aportul său privind informaţii mai aprofundate 

despre factorii de risc din listă şi privind modul cum pot fi folosite informaţiile culese despre 

factorii de risc. 

Aşa cum veţi vedea în Secţiunea 2.3, aceşti factori de risc au fost utilizaţi pentru a forma 

instrumente de identificare a riscului ce pot structura perspectiva specialistă asupra riscului 

la care sunt supuse victimele violenţei domestice.   
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Figura 2.2, Cele cinci categorii de risc în violenţa domestică 
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Material auxiliar 2.2a, Lista factorilor de risc 

Declanşatori: Pe lângă următoarea listă de factori de risc, practicienii trebui să observe 

situaţiile în care există un potenţial de escaladare a violenţei. Aceste situaţii pot implica 

schimbări în situaţia femeii, o escaladare a comportamentului agresorului şi situaţii 

potenţial periculoase, precum datele de pronunţare a divorţurilor sau de audiere în 

instanţă. 

 Factor de risc Categorie de risc 

I.  Istoricul de violenţă 

1. Violenţă 

domestică 

împotriva 

femeilor 

manifestată 

anterior  

În toate studiile despre factorii de risc în violenţa domestică, 

violenţa anterioară este considerată cel mai comun factor de 

risc.45, 46, 47, 48  

 
45

 Kropp, R. and Hart, S. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male 

offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/.  
16.11.2010. 

46
 Grann, M. and Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders. 

Psychology, Crime & Law, Vol. 8 No. 1, pp. 5-23. 
47

 Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 

Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine, Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216, 
http://www.dangerassessment.org/webapplication1/pages/da/Snider_BriefIPVRiskAssessment_SAEM_AEM_blinded.pdf. 
16.11.2010. 

48
 Campbell J C., Webster, D. W., Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment 

Instrument for Intimate Partner Femicide., Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674. 

http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/
http://www.dangerassessment.org/webapplication1/pages/da/Snider_BriefIPVRiskAssessment_SAEM_AEM_blinded.pdf
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2. Violenţă 

îndreptată spre 

copii sau alţi 

membri ai 

familiei 

În mod frecvent, violenţa din cămin se va extinde şi spre alţi 

membri ai familiei, inclusiv copiii. Preocupările iniţiale legate de 

siguranţa unui copil pot dezvălui un tipar de violenţă mult mai 

extins în familie. Copiii pot fi folosiţi de agresor ca metodă de 

manipulare emoţională şi control asupra victimei. (Modelul 

Duluth de violenţă domestică) 49  

Există dovezi că riscul pentru copiii afectaţi de violenţă nu este 

luat în serios.50 Drepturile copilului şi măsuri care să le asigure 

protecţia sunt preocupări paralele pentru practicianul implicat în 

evaluarea riscului.  

3.  Comportamentul 

violent 

generalizat 

Agresorii de violenţă domestică manifestă adesea atitudini şi 

comportamente generale anti-sociale şi folosesc violenţa şi în 

afara sferei domestice.51, 52 

Violenţa în afara familiei indică tendinţa generală de a folosi 

violenţa şi poate spori riscul pentru victimă şi pune în situaţie de 

risc şi pe alţii, inclusiv practicienii.  

4.  Încălcarea 

ordinelor de 

protecţie  

Încălcarea ordinelor de protecţie instituite de o autoritate, fie că 

interzic contactul sau conţin alte măsuri, este asociată cu o 

creştere a riscului de violenţă în viitor.53, 54 

 
49

 Paymar, M. and Barnes, G. (2004) Countering Confusion about the Duluth Model accessed on 29/2/12 from 

http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf.  
50

 Mullender, A., Hague, G., Imam, U. F., Kelly, L., Malos, E. & Regan, L. (2002) Children's Perspectives on Domestic Violence. 

London: Sage. 
51

 Hester, M. (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys, C. and Stanley, N. (Eds) 

Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley. 
52

 Dutton, D.G. & Knopp, R. P. (2000). A review of Domestic Violence risk instruments in Trauma. Violence and Abuse. Vol 1 No 

2. pp. 171-181. 
53

 Kropp, R. and Hart, St. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male 

offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/, 
16.11.2010. 

54
 Grann, M., Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders. 

Psychology, Crime & Law, Vol. 8, No. 1, pp. 5-23. 

http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf
http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/
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II.  Forme şi tipare de violenţă  

5.  Severitatea şi 

frecvenţa actelor 

de violenţă 

Creşterea severităţii şi frecvenţei actelor violente este unul 

dintre cei mai importanţi factori de risc de agresiune severă şi 

potenţial letală.55 

6.  Utilizarea 

armelor sau 

ameninţarea cu 

arme 

Utilizarea armelor sau ameninţarea cu arme sunt factori 

semnificativi de risc de violenţă severă şi letală. În violenţa 

domestică, trebuie luate în considerare toate armele, inclusiv 

armele de foc, cuţitele şi obiectele periculoase ce pot fi folosite 

ca instrumente ce provoacă vătămare.56, 57, 58, 59, 60 

7.  Controlul şi 

izolarea victimei.  

Comportamentul prin care agresorul exercită control asupra 

victimei este perceput ca un factor semnificativ de risc de 

violenţă repetată şi potenţial letală.61, 62, 63 Izolarea este o 

strategie comună şi poate lua forme severe, ca privarea de 

libertate (când femeia este încuiată în locuinţă).  

 
55

 Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 

Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216, 
http://www.dangerassessment.org/webapplication1/pages/da/Snider_BriefIPVRiskAssessment_SAEM_AEM_blinded.pdf,  
16.11.2010. 

56
 Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 

Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216, 
http://www.dangerassessment.org/webapplication1/pages/da/Snider_BriefIPVRiskAssessment_SAEM_AEM_blinded.pdf, 
16.11.2010.  

 Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner Femicide 
and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939. 

57
 Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A preliminary 

evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 

58
 Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner Femicide 

and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939. 
59

 Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain, J., Block Carolyn, R., Campbell, D., CurryMarry, A., Gary, F., Glass, N., 

McFarlane, J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon, K. 
(2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of 
Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. 

60
 Bailey, J., Kellerman, A., Somes, G., Banton, J., Rivara, F., Rushford, N. (1997):Risk factors for violent death of women in the 

home. Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782. 
61

 Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners, 

Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513. 
62

 Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary evaluation 

of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety and 
Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 

63
 Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P Lopez-Goňi J (2009) Assessing Risk Markers in Intimate Partner Femicide 

and Severe Violence, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939. 

http://www.dangerassessment.org/webapplication1/pages/da/Snider_BriefIPVRiskAssessment_SAEM_AEM_blinded.pdf
http://www.dangerassessment.org/webapplication1/pages/da/Snider_BriefIPVRiskAssessment_SAEM_AEM_blinded.pdf


 

P 94 | PROTECT II | Întărirea capacităţii în evaluarea riscului şi managementul siguranţei pentru a proteja femeile 
victime ale violenţei domestice aflate în situaţie de risc ridicat 

8.  Urmărirea Urmărirea este asociată violenţei grave şi letale împotriva 

femeilor şi, dacă apare împreună cu atacuri fizice, este asociată 

în mod semnificativ cu omorul şi tentativa de omor.64 

9.  Violenţa sexuală Violenţa sexuală este percepută ca parte a violenţei domestice 

împotriva femeilor.65 În cazul femeilor care sunt agresate sexual 

există probabilitate mai mare de rănire severă şi de abuz 

repetat în violenţa domestică.66 

10.  Ameninţări cu 

moartea, cu 

vătămări, 

constrângere.  

Experienţa practică arată că violenţa severă este adesea 

precedată de ameninţări. Constrângerea poate lua forme 

diferite, inclusiv căsătoria forţată.67 

11.  Strangularea şi 

sufocarea 

Strangularea şi sufocarea sunt forme foarte periculoase de 

violenţă; aproximativ jumătate din victimele femicidului au fost 

supuse la o tentativă de strangulare în anul anterior morții lor.68, 

69, 70 
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 Howarth, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent 
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of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety and 
Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 
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of Justice, National Institute of Justice. 
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III.  Factori de risc legaţi de comportamentul agresorului 

12.  Probleme legate 

de consumul de 

droguri şi alcool.  

Deşi consumul de droguri şi alcool nu reprezintă cauze şi nici 

justificări pentru violenţa domestică împotriva femeilor, 

consumul de alcool si droguri de către agresor este asociat cu 

în risc crescut de femicid şi violenţă mai severă.71, 72 

13. Posesivitate, 

gelozie extremă 

şi alte forme de 

atitudini 

dăunătoare  

Gelozia şi posesivitatea extremă sunt, de asemnea, asociate cu 

violenţa severă.73, 74 În plus, atitudinile patriarhale ale agresorilor, 

cum ar fi concepte foarte rigide despre onoarea masculină sau 

onoarea familiei şi sentimentul de posesie asupra femeii poate 

avea impact asupra riscului.75, 76 

14. Aspecte legate 

de sănătate 

mentală 

degradată, 

inclusiv 

ameninţări cu 

suicidul şi 

tentative de 

suicid 

Problemele de sănătate mentală ale agresorilor, inclusiv 

depresia, sunt asociate cu un risc crescut de violenţă repetată şi 

severă. Ameninţările cu comiterea de suicid şi starea de 

sănătate mentală problematică sunt factori de risc pentru cazuri 

de femicid urmat de suicid. În 32% dintre cazurile de femicid 

agresorul comite suicid după fapta de omor.77, 78, 79 
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73

 Robinson A, L. (2006):Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a 
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15. Stresul 

economic 

Schimbările în starea financiară a agresorului şi şomajul sunt 

puternici factori de risc în cazuri de femicid legat de violenţă 

domestică şi au legătură cu conceptele despre masculinitate şi 

rolurile de gen.80 

IV.  Percepţia victimei asupra riscului 

16. Teama pentru 

sine şi alţii 

Cercetările arată că există o corelație puternică între auto-

evaluarea riscului de către victimă şi utilizarea în fapt a violenţei 

de către agresor. Cu toate acestea, unele victime pot minimaliza 

şi subestima violenţa. Într-un studiu despre femicid realizat de 

către Campbell et al (2003) aproximativ jumătate dintre victime 

nu percepuseră existenţa riscului ca agresorul să le omoare.81, 82, 

83, 84, 85 

V.  Factori agravanţi 

17. Separarea Separarea este percepută ca factor de risc semnificativ pentru 

vătămare severă şi femicid.86 
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18. Contactul cu 

copiii 

Conflictele legate de contactul cu copiii sunt frecvente după 

separare şi adesea prezintă risc de repetare a violenţei atât 

pentru femeie, cât şi pentru copii.87 

19. Un copil vitreg 

care locuieşte cu 

familia 

Factoriii de risc de femicid împotriva partenerului intim includ 

prezenţa copilului/copiilor agresorului în familie.88 

20. Violenţa în 

timpul sarcinii 

Aproximtiv 30% din cazuistica  de violenţă domestică îşi are 

debutul în timpul sarcinii. Exercitată în timpul sarcinii, violenţa 

prezintă risc de vătămare severă şi mortală. Femeile însărcinate 

sunt supuse la un risc mai mare atât în ce priveşte violenţa 

minoră, cât şi violenţa gravă decât femeile care nu sunt 

gravide.89, 90, 91, 92, 93, 94 

Lista de mai sus conţine factorii de risc cei mai des prezenţi în instrumentele de identificare a 

riscului şi se sprijină pe cercetări empirice. Recunoaşterea existenţei acestor factori de risc 

oferă un punct de pornire eficace pentru specialişti în abordarea riscului în cazul femeilor 

care sunt supuse la violenţă domestică. Cu toate acestea, există alte aspecte care vor avea 

impact asupra riscului şi experienţelor trăite de femei. Aceste aspecte includ, dar nu sunt 

limitate, la următoarele: 
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 O lipsă de măsuri disponibile pentru a proteja victimele, cum ar fi numărul limitat de 

adăposturi, opţiunile legale limitate sau implementarea ineficace a legii.95  

 Nevoile diverse ale femeilor pot avea un impact asupra abilităţii lor de a căuta ajutor sau 

pot să le împiedice accesul la servicii. Aceste nevoi pot fi legate de dizablităţi fizice, 

sănătate mentală sau deficienţe de învăţare. 

 Femeile migrante, refugiate sau etnic minoritare pot întâmpina risc mai mare de violenţă 

şi efecte negative ale abuzului, nu pentru că etnicitatea lor ar cauza o creştere a riscului 

în sine, ci pentru că întâmpină adesea forme suplimentare şi multiple de dezavantajare, 

cum ar fi acela că dreptul lor de rezidenţă depinde de un partener violent sau nu pot primi 

sprijin din fonduri publice. Femeile care au un statut legal nesigur sau femeile fără acte 

de identitate se confruntă adesea cu problema de a nu avea acces la serviciile de sprijin, 

precum adăposturile, sau de a avea doar acces limitat.96 

Această situaţie poate conduce la bariere semnificative în accesarea anumitor tipuri de 

intervenţii, cum ar fi apelarea la poliţie, şi poate mări perioada de timp în care aceste femei 

vor rămâne expuse abuzului. O lipsă de înţelegere cu privire la serviciile disponibile, precum 

şi barierele lingvistice pot fi alte obstacole de care se lovesc când caută ajutor. Femeile 

migrante şi din grupuri etnic minoritare pot fi suferi abuz şi din partea altor membri ai familiei 

(aşa-numitele crime de onoare), ceea ce va face si mai dificil pentru ele să îşi părăsească 

partenerul violent.97 

De aceea este foarte important ca femeile refugiate şi etnic minoritare să primească sprijin 

adecvat din partea serviciilor de asistenţă specializată şi e important ca aceste servicii să 

participe în mod activ în parteneriatele multi-instituţionale.  

 
95
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Material auxiliar 2.2b, Studiu de caz 

Maria şi Walter sunt căsătoriţi de zece ani. Walter este contabil la un hotel din localitate şi 

Maria profesoară. Maria are un copil dintr-o relaţie anterioară, iar ea şi Walter au împreună 

doi copii. Walter a avut de-a face cu poliţia pentru că a fost urmărit penal pentru agresarea 

fostei partenere. El are reguli foarte stricte despre cum ar trebui condusă gospodăria şi 

insistă ca Maria să facă toată treaba în casă. Walter a agresat-o prima dată pe Maria când 

era gravidă; atunci i-a tras o palmă peste faţă. După aceea şi-a cerut iertare, dar de atunci 

a mai lovit-o cu pumnul sau cu piciorul şi a aruncat în ea cu tot felul de obiecte, chiar şi cu 

o farfurie din porţelan.   

Maria speră că dacă Walter va merge la psiholog comportamentul lui se va schimba. 

Adesea găseşte scuze pentru purtarea lui şi crede că, dacă ea s-ar purta mai bine, Walter 

nu s-ar mai enerva atât de tare pe ea. Dar uneori îşi face totuşi griji că lucrurile nu se vor 

opri aici şi îi este teamă de ce ar putea fi în stare Walter. Maria are de gând să se mute din 

locuinţa pe care o împarte cu Walter pentru că are nevoie de puţină distanţă pentru o 

vreme, dar e îngrijorată de această mutare pentru că nu ştie cum va reacţiona el; are puţini 

prieteni, iar familia nu o susţine (nu au fost de acord cu căsătoria ei cu Walter).   
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1.8  Evaluarea riscului 

Nota formatorului 

Această secţiune este direct legată de Secțiunea 2.4 (Planificarea siguranţei).  Aceste 

două secţiuni ar trebui predate întotdeauna împreună întrucât evaluarea riscului trebuie 

mereu urmată de planificarea siguranţei. 

Obiective 

Această secţiune abordează modul în care se poate efectua identificarea şi evaluarea 

riscului împreună cu supravieţuitoarea, în siguranţă şi cu eficacitate.  

Introducere 

Aşa cum s-a descris în Secţiunea 1.5 şi Secţiunea 2.2, practica axată pe risc, ce implică 

identificarea riscurilor cunoscute în violenţa domestică prin aplicarea unui instrument şi a 

aprecierii specialiste, este importantă pentru a îmbunătăţi protecţia şi sprijinul oferit 

supravieţuitoarelor violenţei domestice. Identificarea situaţiilor cu risc ridicat de vătămare ar 

trebui să conducă la măsuri intensificate pentru siguranţa victimei. Participanţilor li se pot 

reaminti beneficiile acestei abordări, aşa cum s-a enunţat în Modulul 1: 

Material auxiliar 2.3a, Beneficiile abordării axate pe risc  

 Răspunsuri mai adecvate în situaţii în care violenţa se agravează și escaladează. 

 O mai bună adaptare a planurilor de siguranţă la nivelul şi natura riscului. 

 Răspunsuri co-ordonate din partea instituţiilor diferite în cazuri complexe. 

 Îmbunătăţiri în planificarea siguranţei şi o protecţie sporită pentru femei şi copiii lor.  
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Există însă voci care susţin că o astfel de abordare în violenţa domestică poate fi interpretată 

greşit şi utilizată ineficient.98, 99, 100  Pentru a asigura calitatea şi eficacitatea evaluării riscului, 

este esenţial să reţinem următoarele aspecte:  

 Evaluarea de risc nu ar trebui utilizată ca ‘instrument pentru raţionalizarea’ resurselor, 

lăsând toate cazurile în care nu s-a indentificat un risc crescut fără servicii adecvat 

furnizate. 

 Instrumentele de evaluare a riscului ar trebui utilizate pentru a facilita dialogul cu victima. 

Ele ajută în realizarea unei evaluări eficace, dar nu reprezintă un scop în sine. Evaluarea 

riscului este mai puţin eficace atunci când specialiştii se bazează exclusiv pe o listă de 

verificare şi nu îşi folosesc aprecierea şi abilităţile lor de profesioniști.101 Este important, 

de asemenea, ca orice procese şi instrumente de evaluare a riscului să fie în mod 

sistematic monitorizate şi evaluate.102 

 Calitatea şi nivelul informaţiilor colectate prin evaluarea riscului s-a dovedit că variază în 

funcţie de expertiza specialistului.103 Un practicant neinstruit şi fără experienţă poate să 

omită să colecteze toate informaţiile necesare şi lipsa de cunoştinţe şi abilităţi poate avea 

un impact asupra gradului de destăinuire din partea victimei. Specialiştii trebuie să 

înţeleagă de ce pun întrebări despre risc. De aceea, ei trebuie să fie instruiţi cu privire la 

principiile abordării bazate pe risc şi la utilizarea instrumentelor de evaluare a riscului, ca 

să îşi formeze cunoştinţele, abilităţile şi încrederea necesară.   
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Puncte cheie 

 În violenţa domestică împotriva femeilor şi copiilor există mereu riscul de recidivă. 

 Toate supravieţuitoarele violenţei au dreptul la măsuri de protecţie şi suport adecvate, 

indiferent de nivelul de risc. În situaţiile în care există un risc crescut de vătămare prin 

violenţa domestică, supravieţuitoarele vor necesita măsuri intense de protecţie şi sprijin. 

Acest fapt nu ar trebui să fie niciodată un motiv de a refuza protecţie şi sprijin tuturor 

victimelor violenţei domestice.  

 Evaluarea riscului ar trebui realizată în cooperare cu supravieţuitoarea şi însoţită 

întotdeauna de planificarea riscului. 

 Instruirea şi supervizarea adecvată a personalului din instituţii este necesară pentru a 

putea efectua evaluarea riscului şi planificarea siguranţei în mod eficace.  

Procesul evaluării riscului 

Practicienii pot avea la dispoziţie o serie de resurse care să îi ajute în evaluarea riscului. 

Factorii de risc pot fi identificaţi prin utilizarea unei liste de verificare care va îndruma 

specialistul cu privire la întrebările ce trebuie adresate. Răspunsurile victimelor sunt notate şi 

pot fi asociate unei scări de valori pentru a ajuta specialistul să realizeze o estimare a 

nivelului de risc prezent.  

Cu toate acestea, instrumentele de evaluare a riscului nu sunt instrumente precise de 

predicţie şi trebuie folosite cu grijă. Calitatea şi profunzimea informaţiilor culese este 

esenţială şi, atunci când un specialist are experienţă în munca cu victimele violenţei 

domestice, experienţa lui ar trebui utilizată pentru a suplimenta informaţia inclusă în 

instrument. Această experienţă o regăsim sub denumirea de „aprecierea specialistului”.  

Acest tip de evaluare se bazează semnificativ pe abilităţile şi experienţa practicianului pentru 

a putea lua decizii informate despre riscul probabil. Acolo unde aceste abilităţi nu s-au 

dezvoltat încă, ar trebui implicat în plus un profesionist experimentat. 
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Aprecierea specialistului 

Ce este aprecierea specialistului? 

Aprecierea specialistului se referă la utilizarea de către specialist a propriilor cunoştinţe, 

experienţe şi expertize pentru a face o apreciere cu privire la risc. Aceste aprecieri pot fi 

descrise drept profesioniste doar dacă sunt: 

 Bazate pe cunoştinţe precise şi utile despe factorii de risc. 

 Bazate pe tehnici bune de intervievare şi culegere de informaţii. 

 Bazate pe îndrumare şi formare profesionională. 

Aprecierea nu este specialistă când se bazează pe: 

 Prejudecăţi. 

 Stereotipuri. 

 Percepţii greşite 

 Cunoştinţe şi informaţii slabe. 

Specialiştii au responsabilitatea de a-şi actualiza cunoştinţele, îmbunătăţi aprecierile şi 

de a asimila îndrumare şi formare continuă, pentru a menţine un standard ridicat de 

apreciere profesionistă.  

Listele de verificare pentru evaluarea riscului oferă instrumente pentru o sistematică luare în 

considerare a posibililor factori de risc în cazuri de violenţă domestică şi au eficacitate 

maximă atunci când includ percepţia supravieţuitoarei asupra riscului şi sunt completate de 

aprecierea specialistului.104 A te baza în mod mecanic şi lipsit de o informare adecvată doar 

pe instrumentul de evaluare sau pe lista de verificare poate conduce la cazuri evaluate în 

mod neadecvat ca fiind cu risc redus şi la omiterea unor pericole iminente.105 Un proces 

 
104

 Heckert, D.A., Gondolf, E. (2004) Battered women’s perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting 

repeat reassault, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 19, No. 7, Sage Publications, pp. 778-800. 
105

 Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C, 

Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003) Risk Factors for Femicide in 
Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 
1089-1097 
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combinat de evaluare a riscului, ce implică identificarea riscului şi aprecierea specialistului, 

poate îndruma practicianul să ia decizii fundamentate cu privire la măsurile ce trebuie luate 

pentru a îmbunătăţi siguranţa victimei. 

Ce sunt măsurile bine fundamentate? 

Măsurile bine fundamentate sunt bazate pe bune practici şi asigură un standard adecvat al 

procesului de luare a deciziilor. Pentru a lua decizii bine fundamentate practicienii trebuie să 

parcurgă următorii 10 paşi: 

1. Să se asigure că deciziile sunt bazate pe probe. 

2. Să folosească instrumente de evaluare solide. 

3. Să colecteze, să verifice şi să evalueze în detaliu informaţia. 

4. Să înregistreze şi să răspundă pentru decizia luată. 

5. Să comunice cu alte persoane relevante şi să caute informaţiile pe care nu le au. 

6. Să respecte politicile şi procedurile instituţiei. 

7. Să ia toate măsurile rezonabile necesare. 

8. Să adapteze intervenţiile la factorii de risc.  

9. Să furnizeze servicii proporţionale cu riscul de vătămare. 

10. Să reacţioneze în cazul în care riscul escalează. 

Aşa cum s-a precizat în Secţiunea 2.1, atât evaluarea riscului, cât şi managementul 

siguranţei ar trebui să fie ghidate de politici şi proceduri instituţionale clare şi de un 

management şi o supervizare care să ofere susţinere specialistului. Toate instituţiile ar trebui 

să poată efectua evaluări de bază ale riscului pentru a aprecia riscul acut la care este 

supusă o victimă a violenţei domestice şi pentru a lua măsurile urgente ce se impun pentru 

siguranţa acesteia.  

Măsurile urgente ce se impun pentru siguranţa victimei se pot identifica punând următoarele 

întrebări: 
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 Vă simiţi în siguranţă dacă vă întoarceţi acasă? 

 Aţi dori să primiţi ajutor pentru a găsi un adăpost sigur? 

 Sunteţi cumva rănită? 

 Aveţi nevoie de asistenţă medicală? 

 Cum pot reintra în contact cu dvs., dacă pierdem legătura? 

Aceste întrebări îi vor asista pe practicieni să identifice nevoia de servicii a victimei. Pentru o 

evaluare de risc mai extinsă, supravieţuitoarele ar trebui îndrumate spre servicii specializate 

de suport pentru femei care vor putea să efectueze o planificare a siguranţei mai 

cuprinzătoare. (A se vedea Secţiunea 2.4). 

Cum alegem instrumentul de evaluare a riscului  

Practicienii pot fi la curent cu o gamă diversă de liste şi instrumente de evaluare aflate în 

practica curentă de evaluare a riscului.106 Materialul auxiliar 2.3b oferă o comparaţie între trei 

instrumente de evaluare care sunt centrate pe victimă şi reflectă percepţia ei asupra riscului.  

Activitatea 2.3a 

Resurse necesare 

Materialul auxiliar 2.3a şi Materialul auixiliar 2.3b, exemple de instrumente de evaluare a 

riscului centrate pe victimă.  

Timp 

45 minute până la 1 oră. 

Scopul activităţii 

Această activitate urmăreşte să familiarizeze participanţii cu trei tipuri de instrumente de 

evaluare a riscului centrate pe victimă, urmând ca ei să discute utilitatea lor pentru instituţia 

din care provin în grupuri mici.  

 
106

 Pentru o trecere în revistă a diferitelor instrumente de evaluare a riscului a se vedea Raportul final Protect I  

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15.  

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15


 

P 106 | PROTECT II | Întărirea capacităţii în evaluarea riscului şi managementul siguranţei pentru a proteja 
femeile victime ale violenţei domestice aflate în situaţie de risc ridicat 

Prezentare/ expunere 

Formatorul pune participanţilor o serie de întrebări pentru a modera discuţia despre folosirea 

în practică a instrumentelor de evaluare a riscului. 

 Ce ar trebui să luaţi în considerare când selectaţi o listă de verificare pe care să o 

folosiţi în activitatea dvs? 

Răspunsurile participanţilor ar trebui ghidate de trainer pentru a lua în calcul şi include: 

 Instrumentul să fie validat științific şi să evidențieze factorii de risc cheie cunoscuți, 

similari cu cei indentificaţi în cadrul Secţiunii 2.2. 

 Instrumentul include posibilitatea de a nota aprecierea specialistului şi factorii de risc 

vizibili. 

 Acelaşi instrument poate fi utilizat de mai multe instituţii. 

 Instrumentul ajută la identificarea resurselor adecvate necesare femeii. 

 S-au gândit la cum va fi utilizată evaluarea de risc în practică (cine o va efectua şi când?) 

 

 Cu cine ar trebui să conlucreze în direcţia adoptării unui instrument de evaluare a 

riscului? 

Răspunsurile participanţilor ar trebui ghidate de trainer pentru a lua în considerare şi include: 

 Stabilirea unui contact cu cercetători din mediul academic (dacă este posibil în regiunea 

respectivă), judecători şi alţi profesionişti (cum ar fi din poliţie, sănătate, serviciul de 

probaţiune), care e probabil să aibă acces la date locale şi cunoştinţe despre prevalenţa 

şi gravitatea fenomenului violenţei domestice, inclusiv femicid. 

 Toate instituţiile cheie care lucrează cu femei victime ale violenţei domestice. 

 Organizaţii specializate care oferă sprijin femeilor victime ale violenţei domestice. 

 

 Cum vor începe procesul adoptării unui instrument? 

Răspunsurile participanţilor ar trebui ghidate de trainer pentru a lua în considerare şi include: 

 Întrebaţi alte instituţii din zonă dacă folosesc deja un instrument de evaluare a riscului. 

Există vreo evaluare a eficacităţii sale? 
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 Luaţi în considerare instrumente aflate în uz în ţările europene şi cum a fost evaluată 

eficacitatea lor. 

 Aduceţi laolaltă alte instituţii ce pot dori să înceapă practici conduse prin prisma riscului, 

astfel încât să poată fi adoptat un instrument comun ce va fi folosit constant. 

Formatorul încheie discuţia cu referire la informaţia din Materialul auxiliar 2.3b pentru a 

discuta utilizarea instrumentelor de evaluare şi abordările diferite existente, punctele lor forte 

şi slabe. Ar trebui din nou subliniat că ele se folosesc pentru a ajuta practicianul, nu drept 

substitut pentru expertiza şi aprecierea specialistului. 

Material auxiliar 2.3b, Exemple de Instrumente de evaluare a riscului centrate 

pe victimă 

Metoda Descriere Administrare Utilizarea principală  

Evaluarea 

pericolului 

(DA)107 

20 de întrebări închise 

(da/nu) cu privire la 

factorii de risc care 

primesc o pondere şi 

conduc la rezultate 

bazate pe patru nivele 

de risc.  

Trec în revistă anul 

precedent cu un 

calendar pentru a 

documenta severitatea 

şi frecvenţa abuzului. 

Interviu cu victima, 

de obicei realizat 

de serviciul de 

suport specializat. 

Se completează şi 

calendarul. 

Se evaluează riscul de 

periculozitate extremă şi 

de violenţă letală ținând 

cont de educația 

victimei, nivelul de 

conștientizare, 

planificarea siguranței și 

furnizarea de servicii.  
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 Campbell, J. C, Webster, D. W., Koziol-McLain, J., Block, C.R., Campbell, D., Curry, M.A., Gary, F., Glass, N., McFarlane, 

J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon, K. (2003) Risk 
Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public 
Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx.   

http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx
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Scurtă 

evaluare a 

riscului 

pentru 

Serviciul de 

Urgenţă108   

Versiune prescurtată a 

DA cu doar 5 întrebări. 

Răspunsuri pozitive la 

oricare 3 dintre întrebări 

indică susceptibilitate 

pentru risc ridicat de 

agresiune severă de 

83%. 

Interviu cu victima 

realizat de Serviciul 

de Urgenţă din 

cadrul furnizorului 

de servicii 

medicale.  

Instrument dezvoltat 

pentru serviciile de 

urgenţă pentru a 

identifica riscul cel mai 

ridicat de a suferi 

vătămare gravă sau 

agresiuni potenţial 

cauzatoare de moarte. 
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 Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C., Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 

Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216. 
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Lista de 

verificare 

CAADA-

DASH 

(CAADA = 

Coordinated 

Action against 

Domestic 

abuse/ Acţiune 

Coordonată de 

Combatere a 

Abuzului 

Domestic, 

DASH = 

Domestic 

abuse Stalking 

and 

Harassment 

and Honour 

Based 

Violence/ Abuz 

domestic, 

urmărire şi 

hărţuire, 

violenţă bazată 

pe onoare) 109  

24 de întrebări despre 

factorii de risc. 10 

răspunsuri afirmative 

indică risc ridicat, iar 14 

sau mai multe 

reprezintă criteriul de 

convocare a MARAC 

(Multi Agency Risk 

Assessment 

Conference/ Conferinţa 

multi-instituţională de 

evaluare a riscului)  

Instrumentul alocă 

spaţiu pentru 

aprecierea 

specialistului.  

Intervievarea 

victimei de către un 

profesionist care 

identifică violenţa 

domestică. 

Ajută practicienii din 

prima linie să identifice 

cazurile cu risc ridicat de 

abuz domestic, urmărire 

şi aşa-numita „violenţa 

bazată pe onoare”. 

Identifică acele cazuri 

care trebuie evaluate de  

MARAC şi ce alt tip de 

sprijin ar putea fi 

necesar. 

Ajută instituţiile să ia 

decizii fundamentate 

bazate pe evidenţa 

furnizată de cazurile 

cercetate. 
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 CAADA (2011) Domestic abuse Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH) is available at: 

http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm.  

http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm
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Activitatea 2.3b 

Resurse necesare 

Materialul auxiliar 2.3c; o diagramă a bunelor practici în evaluarea riscului pentru femeile 

victime ale violenţei domestice şi Materialul auxiliar 2.3d; chestionar de evaluare a gradului 

de satisfacţie al victimei. 

Timp 

Această activitate durează 60 de minute. 

Scopul activităţii 

Participanţii sunt încurajaţi să analizeze cât de eficace sunt actualele procese de evaluare a 

riscului legat de violenţa domestică împotriva femeilor şi cum ar putea să le îmbunătăţească. 

Prezentare/ expunere 

Formatorii ar trebui să folosească Materialul auxiliar 2.3c pentru a discuta principii de bune 

practici în evaluarea riscului în cazurile de violenţă domestică împotriva femeilor.  

Instrucţiuni pentru participanţi 

Participanţilor li se distribuie Matrialul auxiliar 2.3d şi sunt rugaţi să se gândească cum ar 

evalua victimele violenţei serviciile pe care le primesc de la instituţia lor pe baza actualei 

practici curente. Formatorii pot folosi întrebarea 1 ca exemplu pentru cum ar trebui realizată 

această activitate. 

Dacă o femeie care accesează serviciile instituţiei lor ar fi întrebată dacă este de acord sau 

nu cu următoarea afirmaţie: 

Tocmai s-a parcurs împreună cu dvs. o evaluare a riscului. Motivele pentru 

efectuarea evaluării v-au fost explicate în detaliu şi ştiaţi de ce vi se pun aceste 

întrebări.  

Ce cred participanţii că ar răspunde femeia? 
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Material auxiliar 2.3c, Diagrama bunelor practici în evaluarea riscului pentru 

femeile victime ale violenţei domestice  

 

Adaptată după CAADA 2011. 

Evaluarea riscului ar trebui ghidată de politici şi proceduri instituţionale clare şi 
de supervizare 

Evaluarea riscului ar trebui efectuată împreună cu fiecare victimă, în 
conformitate cu politica instituției (evaluarea de bază a riscului în serviciile 
generale, evaluarea aprofundată a riscului în serviciile specializate de sprijin 
pentru femei). 

Aplicați o 
abordare 

sistematică 

 

Evaluarea riscului ar trebui efectuată împreună cu femeia, utilizând o listă de 
verificare și ar trebui să aibă în vedere factorii de risc cunoscuți asociați violenței 
domestice împotriva femeilor. 

De asemenea, ar trebui să implice adunarea de informații relevante din mai 
multe surse. 

Femeia va avea o înțelegere detaliată a propriei situații și a opțiunilor de 
management al siguranței cele mai potrivite cu circumstanțele ei individuale. 

Femeia trebuie crezută și validată. 

Aprecierea profesionistă se dezvoltă prin experienţă în lucrul cu victimele, aşa 
că serviciile generale ar trebui să implice specialişti. 

Dacă vă bazați aprecierea profesională doar pe intuiție, trebuie să conștientizați 
că ea va implica un grad mare de subiectivitate. Există puține dovezi că deciziile 
intuitive sunt consistente în rândul specialiștilor (Hart, 2008). 

Aprecierea profesioniștilor ar trebui să țină cont de natura și severitatea ultimului 
incident, de natura potențialelor leziuni cauzate în acest incident și de contextul 
și situația individuală a femeii. 

Evaluarea riscului trebuie urmată de măsuri de siguranţă pentru reducerea 
riscului pentru femeie şi îmbunătăţirea siguranţei sale. 

Cei care realizează evaluările de risc trebuie să știe ce să facă în continuare și 
care instituții pot sprijini femeia cel mai eficient. 

Acolo unde se propune răspunsul multi-instituțional la abuzul domestic, o listă 
de verificare pentru identificarea riscului poate constitui baza pentru trimiterea 
către acest forum.  

Mediu sigur 

 

Adunați 
informații 
relevante 

 

Aprecierea 
profesionist

ului 

 

Planificarea 
siguranței 

 

Informaţi supravieţuitorarea despre scopul evaluării riscului şi despre acordul de 
confidenţialitate. 

Formulați întrebările cu respect și atenție, demonstrând faptul că dețineți 
cunoștințe și competențe privind violența domestică. (Există cineva care vă 
rănește sau de care vă este teamă? Vă simțiți în siguranță acasă?) 

Oferiți un mediu sigur și privat, în care femeia să poată vorbi liber. 

Țineți cont de diversitate și respectați-o. 
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Material auxiliar 2.3d, Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie al 

victimei  

1. Tocmai s-a parcurs împreună cu dvs. o evaluare a riscului. Motivele pentru 

efectuarea evaluării v-au fost explicate în detaliu şi ştiaţi de ce vi se pun 

aceste întrebări. 

Nu sunt deloc de 

acord 

   Total de acord  

1 2 3 4 5 

     

2. Aţi fost ascultată, crezută şi tratată cu respect de către personalul instituţiei.   

Nu sunt deloc de 

acord 

   Total de acord  

1 2 3 4 5 

     

3. Vi s-a vorbit într-un spaţiu în care v-aţi simţit în siguranţă şi nu au fost 

întreruperi (telefoane, oameni care intrau etc.) 

Nu sunt deloc de 

acord 

   Total de acord 

1 2 3 4 5 

     

4. Vi s-au adus la cunoştinţă direcţiile de investigaţie care vor fi urmate şi vi s-a 

cerut acordul înainte ca aceste verificări să fie efectuate prin contactarea altor 

instituţii. 

Nu sunt deloc de 

acord 

   Total de acord 

1 2 3 4 5 
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5. Odată ce a fost efectuată evaluarea riscului, s-a realizat un plan de siguranţă 

pentru dvs. şi copii, împreună cu dvs.  

Nu sunt deloc de 

acord 

   Total de acord 

1 2 3 4 5 

     

6. Experienţa trăită aici v-a inspirat încredere că angajaţii instituţiei au compenţele 

şi cunoştinţele necesare şi sunt potriviţi pentru a vă sprijini în restabilirea 

siguranţei dvs. şi copiilor  

Nu sunt deloc de 

acord 

   Total de acord 

1 2 3 4 5 

     

 

Îndrumare pentru feedback 

O parte dintre participanţi pot fi încrezători că toţi angajaţii din instituţia lor au fost instruiţi pe 

tema violenţei domestice, îi înţeleg dinamica de putere şi control şi pot presupune că 

majoritatea victimelor vor fi de acord cu multe dintre afirmaţiile din materialul auxiliar. Alţii pot 

considera că angajaţii nu au beneficiat de formare şi că nu există spaţii private pentru discuţii 

confidenţiale în clădirile lor şi poate nu au fost de loc de acord cu afirmaţiile. Formatorul ar 

trebui să încerce să modereze o discuţie cu participanţii despre cum evaluarea riscului şi 

serviciile pentru victimele violenţei ar putea fi îmbunătăţite în instituţiile lor şi cum pot face 

progrese în această direcţie după curs?   
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1.9  Planificarea siguranţei 

Obiective 

În această secţiune vom explora procesul de planificare a siguranţei şi vom prezenta 

aspectele esenţiale ale planificării siguranţei împreună cu femeile în situaţie de risc ridicat de 

violenţă. Secțiunea 2.4.1 examinează apoi responsabilităţle suplimentare legate de 

strategiile de protecţie a copiilor în situaţii de violenţă domestică. 

Nota formatorului 

Evaluarea riscului şi planificarea siguranţei sunt interconectate şi această secţiune ar 

trebui întotdeauna să urmeze după Secțiunea 2.2 şi Secţiunea 2.3 în cadrul unui 

eveniment de formare. 

Introducere 

După evaluarea nivelului de risc de vătămare, următoarea sarcină a practicianului este să 

sporească siguranţa femeii îndrumând-o spre acţiuni care să reducă sau să minimizeze 

riscul. Acest proces se numeşte planficarea siguranţei. Planificarea siguranţei ia diferite 

forme şi poate include o gamă largă de activităţi şi resurse. E important să reţinem că multe 

victime ale violenţei domestice vor fi început deja planificarea siguranţei pentru ele însele şi 

copiii lor şi este posibil să folosească membri ai reţelelor lor sociale şi familiale pentru a găsi 

sprijin.  

Puncte cheie 

Planificarea siguranţei cu implicarea practicienilor este eficace doar atunci când femeia 

este ea însăşi implicată în mod activ. Planificarea siguranţei poate fi întreprinsă de 

către femeie împreună cu un specialist sau poate implica femeia şi mai multe instituții.  

Planificarea siguranţei cu supravieţuitoarea implică evidenţierea paşilor pe care îi poate 

face pentru a-şi mări gradul de siguranţă. 

Cu toate acestea siguranţa şi protecţia nu sunt responsabilitatea victimei, ci o obligaţie 

a statului. De aceea este sarcina în special a forţelor de ordine, dar şi a altor instituţii, 

să gestioneze siguranţa victimelor (vedeţi Secțiunea 2.1).  



PROTECT II  

P 115  

 

Oricând este posibil, planificarea siguranţei împreună cu supravieţuitoarea revine în 

sarcina specialistului de la serviciile specializate de sprijin pentru femei, dar, acolo 

unde aceste servicii nu sunt disponibile, toţi practicienii ar trebui să aibă cunoştinţe şi 

abilităţi pentru a începe abordarea riscului prin acţiuni menite să crească siguranţa 

femeii aflate în situaţie de risc.  

În scopul învăţării, în această secţiune, principiile esenţiale ale planificării siguranţei sunt 

redate în termeni generali.  

Activitatea 2.4a 

Resurse necesare  

Materialul auxiliar 2.4a (Aspectele esenţiale ale planificării siguranţei). 

Timp 

Această activitate va dura 30 de minute.  

Scopul activităţii 

De a scoate în evidenţă şi discuta aspectele esenţiale ale planificării siguranţei. 

Prezentare/ Expunere 

Formatorul introduce câteva aspecte esenţiale de planificare a siguranţei prin utilizarea 

Materialului auxiliar 2.4.  
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Material auxiliar 2.4a, Aspectele esenţiale ale planificării siguranţei  

 

 

Planurile de siguranţă ar trebui să fie: 

 

 

Instrucţiuni pentru participanţi 

Folosind Materialul auxiliar 2.4, formatorul discută cu grupul aspectele esenţiale ale 

planificării siguranţei. 

Individualizate 

Cuprinzătoare 

Deschise, 

abordabile şi 

sensibile 

Conduse de 

femeie 

Confidenţiale 

Sensibile la 

aspecte legate 

de diversitate 

to issues of 

diversity 

Bazate pe info.și 

îndrumarea 

serviciilor 

specializate 

Centrate 

pe femei 
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Planul de siguranţă ar trebui să fie: 

Centrat pe femeie 

Un plan de succes va fi creat doar având femeia în centrul procesului. Practicienii trebuie să 

afle cât mai mult despre temerile şi aşteptările femeii, să discute ce tehnici foloseşte sau a 

folosit în trecut. Ideile şi strategiile femeii ar trebui încorporate în planul de siguranţă, atunci 

când este sigur să se procedeze astfel. Deciziile de a nu include propunerile ei ar trebui să 

fie transparente şi să i se explice în detaliu motivele.  

Este important ca procesul de planificare a siguranţei să fie bine explicat femeii pentru a 

evita crearea unor false aşteptări. Planul de siguranţă în sine nu va pune femeia în siguranţă. 

Practicienii trebuie să fie sinceri şi deschişi cu privire la nivelul de risc, caracterul imprevizibil 

al violenţei domestice şi implicaţiile efectuării fiecărei acţiuni. A se vedea Secţiunea 1.3 

pentru mai multe informaţii despre abordarea centrată pe victimă. 

Individualizat 

Planul ar trebui bazat pe o evaluare cuprinzătoare a riscului. Angajarea femeii într-un proces 

de identificare a riscurilor nu prezintă multă utilitate dacă nu este urmată de oportunitatea ca 

femeia să se implice împreună cu practicienii în planificarea şi implementarea strategiilor de 

reducere a rsicului de vătămare ulterioară. Planul trebuie să fie croit în funcţie de 

circumstanţele unice ale fiecărei femei şi fiecare acţiune propusă trebuie analizată în lumina 

riscurilor identificate. Astfel ne asigurăm că toate acţiunile sunt relevante şi, mai presus de 

orice, sigure. Dacă nu facem asta putem pune femeia şi copii în pericol. 

Cuprinzător 

Un instrument de planificare a siguranţei poate ajuta în munca cu victimele atunci când 

există un risc ridicat de violenţă.110 Acesta încurajează o abordare sistematică, metodică şi 

ordonată a procesului de planificare a siguranţei. Fără acesta putem omite factori de risc 

esenţiali şi drumul spre siguranţă poate fi periclitat. Un instrument de bază pentru 

planificarea siguranţei este prezentat la finalul acestei secţiuni. 

Deschis, abordabil şi sensibil  

Practicienii trebuie să fie deschişi, abordabili şi sensibili în modul lor de lucru cu femeia. Ei 

trebuie să fie conştienţi că poate fi foarte dureros pentru ea să dezvăluie şi să vorbească 

 
110

 A se vedea resurse utile la finalul acestei secțiuni 
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despre violenţa la care e supusă. E important ca femeia să ştie că nu e singură, că nu e 

responsabilă de violenţa suferită şi că violenţa nu este niciodată un comportament 

acceptabil.  

Condus de femeie 

Practicienii trebuie să întrebe femeia ce nevoi are şi să asculte cu atenţie. Femeia poate să 

nu fie familiarizată cu toate opţiunile de siguranţă disponibile şi atunci e necesar ca 

practicienii să îi explice aceste oportunităţi şi ar trebui să o facă în mod clar şi onest, fără a 

face presupuneri despre alegerile pe care femeia ar trebui le facă, ci oferindu-i susţinerea şi 

capacitarea necesară pentru ca ea să poată face aceste alegeri pentru sine.  

Minimalizarea riscurilor de către victimă este o strategie obişnuită de a face faţă situaţiei, iar 

practicienii trebuie să o ajute pe femeie să înţeleagă pe deplin riscurile la care este supusă, 

astfel încât să se poată pune în siguranţă cu adevărat. Aceasta va fi probabil o experienţă 

dificilă şi provocatoare pentru victimă. 

Confidenţial 

Confidenţialitatea este un principiu important pentru o abordare centrată pe victimă şi 

practicienii trebuie să fie bine lămuriţi cu privire la sfera ei de aplicare şi limitare, în special 

când vine vorba de siguranţa copiilor şi existenţa unui risc imediat de vătămare pentru 

femeie.   

Divulgarea sau circularea informaţiei trebuie făcută în conformitate cu legislaţia naţională 

privind protecţia datelor cu caracter personal şi protocoalele existente, ce pot varia de la un 

stat la altul.    

Când un practician consideră că ar trebui să comunice informaţii relevante şi proporţionale 

altor instituţii, e important ca, ori de câte ori situaţia şi siguranţa cazului o permite, să i se 

explice femeii şi să se obţină consimțământul ei.  

Sensibil la aspecte legate de diversitate 

Atât evaluarea riscului, cât şi planul de siguranţă trebuie să ia în calcul impactul aspectelor 

legate de diversitate atât asupra comiterii violenţei şi riscurilor, cât şi asupra capacităţii 

victimei de a se implica în strategiile de siguranţă. Aceste aspecte pot include factori cum ar 

fi: statutul socio-economic, vârsta, rasa şi etnia, religia, cultura, statutul legal sau de imigrant, 

orientarea sexuală, sănătatea mentală şi disabilitatea. Toţi aceşti factori sau o combinaţie  a 
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acestora poate afecta modul în care victimele violenţei domestice apelează la ajutor şi 

primesc sprijin şi informaţie. Dacă practicienii se simt nesiguri în ce priveşte anumite zone de 

expertiză, este important să caute sfaturi de specialitate de la servicii specializate în 

asistarea diverselor grupuri de beneficiari, cum ar fi serviciile pentru imigranţi şi refugiaţi.  

Bazat pe informaţiile şi îndrumarea serviciilor specializate de sprijin pentru victimele 

violenţei domestice 

Planificarea siguranţei este specialitatea serviciilor de suport pentru femei. După realizarea 

unei evaluări a riscului, ar trebui implicat un serviciu de asistenţă specializat pentru femei 

pentru a oferi sfaturi de specialitate şi opţiuni de planificare a siguranţei pentru femeie. Cu 

toate acestea, toate instituţiile ar trebui să aibă cunoştinţe despre aspectele cheie ale 

planificării siguranţei şi ar trebui să aplice măsuri de siguranţă şi protecţie în conformitate cu 

obligaţiile lor legale.  

Activitatea 2.4b 

Resurse necesare 

Studiul de caz din Materialul auxiliar 2.2b din Secţiunea 2.2 şi Materialul auxiliar 2.4b cu 

consideraţiile despre planificarea siguranţei. 

Timp 

Această activitate durază 60 de minute.  

Scopul activităţii 

Să ofere participanţilor ocazia de a exersa planificarea de măsuri pe baza factorilor de risc 

vizibili în violenţa domestică împotriva femeilor şi pe baza aprecierii profesioniste.  

Instrucţiuni pentru participanţi  

Formatorul cere participanţilor să revină la studiul de caz folosit în Secţiunea 2.2. În acea 

secţiune grupurile au identificat riscurile la care era supusă Maria. În secţiunea de faţă 

participanţilor li se cere să analizeze ce opţiuni de planificare a siguranţei sunt disponibile 

pentru a reduce riscurile şi spori siguranţa pentru ea. Participanţii mai sunt încurajaţi să se 

gândească la acţiunile care ar putea îmbunătăţi siguranţa şi starea copiilor şi la instituţiile 

care ar putea-o ajuta pe Maria. Materialul auxiliar 2.4c este oferit pentru a încuraja 

analizarea unor aspecte de bază în planificarea siguranţei. 
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Participanţii ar trebui să analizeze aspectele esenţiale incluse în Materialul auxiliar 2.4b. 

Material auxiliar 2.4b, Consideraţii pentru planificarea siguranţei  

Planificarea siguranţei ar trebui să ţintească riscurile identificate în timpul 

procesului de evaluare a riscului, precum şi următoarele aspecte: 

 Siguranţa în ce priveşte locuinţa victimei (ex. uşi, încuietori mai solide). 

 Siguranţa copiilor, măsuri de siguranţă pentru a preveni răpirea lor de către agresor, 

precauţii legale pentru siguranţa copiilor. 

 Siguranţa la locul de muncă. 

 Siguranţa în alte locuri (şcoală, grădiniţă). 

 Siguranţa în cazurile în care supravieţuitoarea continuă să locuiască împreună cu 

partenerul abuziv. 

 Siguranţa în cazurile în care supravieţuitoarea părăseşte agresorul (pregătirea pentru 

separare, adăpost sigur, pregătirea unui bagaj de siguranţă).  

 Siguranţa în situaţii periculoase (ex. cu ocazia audierilor în instanţă). 

 Solicitarea unor măsuri legale de protecţie şi strategii pentru implementarea lor eficace 

şi pentru monitorizarea măsurilor legale.  

Pentru mai multe opţiuni detaliate despre planificarea siguranţei vedeţi publicaţia Away 

From Violence (WAVE 2004)111   

 

 
111

 Reţeaua WAVE (2004) Away From Violence: http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, p. 66-

69 and 116 – 117.  

http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf
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Material auxiliar 2.4c, Plan de siguranţă 
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Îndrumare pentru feeback 

Formatorii ar trebui să ceară participanţilor feedback despre acţiunile pe care le-au stabilit 

pentru reducerea riscurilor la care e supusă Maria.   

 Ce instituţii au implicat, s-au gândit la instituţii care să ajute copiii sau care să lucreze cu 

Walter? 

 Cât de utilă a fost completarea unui document formal pentru acest proces? A fost uşor 

sau dificil şi care au fost beneficiile, care greutăţile? 

 Având în vedere aspectele esenţiale în planificarea siguranţei discutate la începutul 

acestei sesiuni, cum ar prezenta acest proces Mariei? 

 Cum ar trebui susţinută şi capacitată Maria pe parcursul acestui proces? 

 Cum pot participanţii încorpora aspectele cheie ale planificării siguranţei în instituţiile lor? 

 

Surse utile pentru Secţiunea 2.4 Planificarea siguranţei  

Reţeaua WAVE (2004) Away From Violence: http://www.wave-

network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, pp. 66-69 and pp.116-117 

(disponibil în limbile: cehă, estoniană, finlandeză, germană, greacă, maghiară, italiană, 

lituaniană, ponoleză, portugheză, română, serbo-croată, slovacă, slovenă, turcă). 

Reţeaua WAVE (2006) Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. 

Manual for effective multi-agency cooperation in tackling domestic violence. Vienna, p. 

104 f. 

Reţeaua WAVE (2000): Wave Training Programme On Combating Violence Against 

Women:  http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf, p. 120-121. 

1.9.1  Siguranţa şi protecţia copiilor 

Obiective 

Introducere 

Când avem de-a face cu cazuri de violenţă domestică, toate agenţiile implicate ar trebui să ia 

în considerare impactul acestui comportament asupra copiilor, în special asupra dezvoltării 

lor emoţionale, şi riscul de vătămare psihologică şi fizică la care pot fi expuşi ei. 

http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf
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Violenţa domestică şi impactul asupra copiilor  

Violenţa domestică este un indiciu important pentru riscul de vătămare asupra copiilor.112 

Cercetările recente au evidenţiat impactul traumatic pe termen lung asupra copiilor care sunt 

martori la violenţa împotriva unui părinte neviolent. Copiii care sunt prezenţi în timpul 

violenţei domestice sunt ei înşişi victime ale violenţei domestice. În plus, în gospodăriile în 

care există abuz domestic sunt prezente şi alte probleme din sfera protecţiei copilului, cum ar 

fi abuzul fizic şi sexual asupra copiilor.  

Kitzmann et al (2003)113, într-o meta-analiză implicând 118 elevi, a identificat următoarele: 

 A existat o asociere semnificativă între expunerea la violenţa domestică şi probleme de 

comportament, copii expuşi la violenţa domestică având rezultate psiho-sociale mult mai 

slabe decât copiii care nu fuseseră matori la astfel de acte de violenţă. 

 Rezultatele în cazul copiilor expuşi la violenţa domestică erau similare cu cele ale copiilor 

care fuseseră abuzaţi fizic.  

Ce spun copiii despre impactul violenţei domestice asupra lor?  

O evaluare realizată de National Society for the Prevention of Cruelty to Children 

(NSPCC) (Societatea Naţională pentru Prevenirea Cruzimii asupra Copiilor, Marea 

Britanie) a identificat că: 

Copiii sunt mult mai conştienţi de problemele existente decât realizează părinţii, dar nu 

înţeleg întotdeauna ce se întâmplă şi de ce.  

 
112

 Hester, M. (2005) Issues of custody and access following violence in the home in Denmark and Britain. 
113

 Kitzmann, K,M., Gayland, N.K., Holt, A. and Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic 

review. Journal of Consultative Psychology, 71 (2) 339-352. 
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Copiii ai căror părinţi au trecut prin violenţă domestică, abuz de substanţe sau, în grad 

mai redus, probleme de sănătate mentală, au raportat că au fost ei înşişi martori sau 

ţinta violenţelor, uneori în forme extreme. 

Copiii îşi fac griji pentru părinţii lor mai mult decât se crede, mai ales dacă se tem pentru 

siguranţa părinţilor. 

Unii copii, mai ales băieţi, nu vor vorbi cu nimeni despre problemele lor şi mulţi 

raportează că pentru a face faţă apelează la evitare (emoţională sau fizică) sau la 

distragerea atenţiei spre altceva. 

Copiii folosesc în special sprijinul informal şi vorbesc, cel mai probabil, cu părinţii (cel 

mai adesea mamele) sau cu prietenii, fraţii şi surorile, familia extinsă şi animalele de 

companie. 

Copiii nu ştiu de unde să obţină sprijn formal şi arareori apelează la specialişti.  

Experienţele lor în contactul cu specialiştii sunt destul de amestecate. Dintre motivele 

lor de îngrijorare se evidenţiază faptul că specialiştii nu i-ar crede, nu le-ar vorbi direct 

lor şi nu ar acţiona pentru a-i ajuta atunci când apelează la ei.  

Copiii spun că vor pe cineva cu care să poată vorbi, în care să aibă încredere, care să îi 

asculte şi să îi ajute să scape de nesiguranţă şi să le dea încredere. Vor ajutor în 

analizarea problemelor, fără să le fie preluată toată responsabilitatea privind deciziile. 

Cea mai constantă cerere a copiilor este informaţie adecvată vârstei lor pentru a-i ajuta 

să înţeleagă ce se întâmplă în familia lor.  

Disponibil la: http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-children-say-about-

living-with-domestic-violence-parental-substance- 

Modelul celor trei planete 

Gama largă de efecte adverse legate de experienţa violenţei domestice pentru copii ar trebui 

recunoscută drept o chestiune de protecţia copilului. În multe ţări diversele instituţii lucrează 

separat unele de altele pe diferite aspecte ale violenţei domestice şi protecţia copilului. 

Marianne Hester (2011) a analizat acest fenomen în “modelul celor trei planete”: 
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Material auxiliar 2.4.1a, Modelul celor trei planete 

 

 

Violenţa domestică: adăposturile pentru femei şi alte servicii pentru violenţa domestică 

şi instituţiile din domeniul justiţiei civile care intervin în cazul agresorilor de violenţă 

domestică. 

Protecţia copilului: autorităţile de protecţia copilului, serviciile pentru copii şi birourile 

de asistenţă pentru tineret. 

Drepturi de custodie şi vizitare: instanţele specializate pe familie şi alte instituţii 

adresate părinţilor şi care se ocupă de organizarea contactului părinte-copil.   

Hester susţine că e dificil de strâns laolaltă aceste domenii de activitate într-un demers 

coordonat pentru că ele s-au dezvoltat separat, îşi au propria cultură şi legislaţie şi 

funcţionează ca „planete diferite”. Pe lângă noţiunea planetelor, ea mai identifică încă o forţă 

ce joacă un rol important în acest context: procesul genificării ce rezultă din replicarea şi 

reconstruirea perpetuă a inegalităţilor bazate pe diferenţele de gen în societate. În legătură 
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cu violenţa domestică acest proces poate conduce la perceperea femeii ca „victima 

vinovată”, responsabilă într-un fel de propria victimizare (Hester 2011114). 

Drept consecinţă a celor “3 planete”, supravieţuitoarele violenţei şi copiii lor trec prin 

experienţa unor intervenţii contradictorii. Pe planeta violenţei domestice victimele sunt 

încurajate să raporteze violenţa şi să treacă la demersuri legale pentru protecţie; pe planeta 

protecţiei copilului şi cea a drepturilor de custodie şi vizitre, mamelor li se ordonă să faciliteze 

contactul cu partenerul violent/tatăl. De aceea, pentru a nu periclita siguranţa copiilor şi a 

mamelor, este crucial pentru conlucrarea multi-instituţională să se concentreze pe  

integrarea celor trei planete în una singură – planeta dreptului fiecărei femei şi fiecărui copil 

de a trăi liberi de violenţă.  

Activitatea 2.4.1 

Resurse necesare 

Materialul auxiliar 2.2b. Studiu de caz. 

Materialul auxiliar 2.4.1a şi Materialul auxiliar 2.4.1b - 1 Trei planete şi Intervenţii cheie, ce 

pot fi folosite şi ca slide power point.  

Instrucţiuni pentru participanţi  

În Secţiunea 2.2 şi 2.4 studiul de caz despre Walter şi Maria a fost folosit pentru a începe 

identificarea riscului şi planificarea siguranţei în violenţa domestică. Pentru această activitate 

se oferă o continuare despre caz  (Materialul auxiliar 2.4.1b) pentru ca participanţii să poată 

analiza siguranţa copiilor care trec prin experienţa violenţei domestice şi felul cum modelul 

celor trei planete s-ar putea aplica în practică.  

Nota formatorului 

Studiu de caz despre Walter şi Maria poate conţine mai multe nivele de relevanţă 

pentru procedurile legate de protecţia şi siguranţa copiilor, proceduri ce depind de 

contextul politicilor locale, regionale şi naţionale al participanţilor întrucât în Europa se 

aplică diverse atribuţii instituţionale, prevederi legale şi obligaţii statutare. Formatorii 

 
114

 Hester, Marianne (2011) The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women 

and Children’s Safety in Contexts of Domestic Violence, British Journal of Social Work, Volume 41, Issues 5 Pp. 837-853 
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pot alege să dezvolte propriul lor material de studiu de caz pentru această activitate 

pentru a se adresa punctual problemelor locale.   

Material auxiliar 2.4.1b, Continuarea studiului de caz. 

Violenţa lui Walter continuă şi devine mai severă. Ajunge să fie implicată Poliţia şi 

Protecţia Copilului, care o încurajează pe Maria să plece şi să caute siguranţă pentru ea şi 

copii. Maria îl părăseşte pe Walter şi merge cu cei trei copii într-un adăpost. Mary, de 12 

ani (copilul vitreg al lui Walter), Klaus, de 6 ani şi Marco, de 1 an. Walter începe 

demersurile pentru drepturile de vizitare.  

Având în vedere ceea ce cunoaşteţi deja despre familie şi informaţiile noi pe care le-aţi 

primit, analizaţi următoarele puncte: 

Ce motive de îngrijorare aţi avea din start legat de posibilul impact al violenţei domestice 

asupra copiilor? 

Se pare că familia se va afla în legătură cu specialişti de pe toate cele trei planete; ce 

dificultăţi poate crea acest lucru pentru Maria şi copii săi? Luaţi în calcul cine ar juca rolul 

acestor instituţii în propriul dvs. context local. 

Ce s-ar putea face pentru a coordona mai bine aceşti profesionişti de pe trei planete 

diferite? 

Îndrumare pentru feedback 

Copii au fost supuşi violenţei domestice ceea ce le măreşte riscul de violenţă directă şi abuz. 

Au trăit într-o casă în care regulile impuse au rezultat probabil într-un model parental 

autoritar. Formatorul ar trebui să folosească informaţia oferită în această secţiune pentru a 

prezenta posibilele riscuri şi impacte asupra celor trei copii. Ar fi util să analizeze şi din 

perspectiva vârstei copiilor tipul de impact pe care îl pot resimţi. Se obişnuieşte ca sora mai 

mare să aibă grijă de cei mici; oare Mary a adoptat acest rol?  Unde este Marco în timpul 

incidentelor violente? La un an, el nu va fi foarte mobil şi poate fi cu uşurinţă rănit în timpul 

scenelor violente. Iar pentru Klaus care are şase ani şi merge la şcoală poate să fi devenit 

evident că viaţa lui de acasă este diferită de cea a colegilor lui. Cum îi percepe el pe mama 

şi tatăl său şi ce tip de relaţie are oare cu ei? 
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Modelul celor trei planete 

Formatorul încurajează participanţii să utilizeze structura modelului evidenţiat de Hester 

pentru a ilustra unde pot apărea conflicte între specialişti şi cum ar putea deveni 

problematică comunicarea.  

Mai bună coordonare 

Modelul Hester se bazează pe sistemul britanic; deci cum se traduce el prin prisma 

proceselor locale din ţara dvs? Care sunt problemele de la nivel local şi ce s-ar putea face 

pentru a îmbunătăţi situaţia? 

Puncte cheie – Cunoştinţe cheie legate de siguranţa copiilor115   

Violenţa domestică este cel mai comun context pentru abuzul asupra copilului. 

Cu cât este mai severă violenţa domestică împotriva femeii, cu atât mai sever va fi 

abuzul asupra copiilor în acelaşi context. 

Cercetările au evidenţiat periculozitatea contactului cu copilul (a se vedea şi factorii de 

risc din 2.2), ce generează situaţii în care copii pot fi supuşi la noi acte de violenţă din 

partea tatălui/partenerului violent.  

Un studiu britanic asupra victimelor aflate în situaţie de risc ridicat a arătat că pentru 

4% dintre copiii implicaţi exista un conflict semnificativ legat de dreptul de vizitare.116  

Copiii vitregi ai agresorilor şi mamele lor sunt în special în pericol: cercetările arată că 

prezenţa copiilor vitregi este un factor de risc letal în cazurile de femicid (a se vedea şi 

secţiunea 2.2). 

Violenţa domestică poate fi cauzatoare de moarte şi pentru copii, aşa cum arată 

cazurile care au ajuns şi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, dintre 

care amintim: doi copii au fost ucişi de tată, care îşi abuzase în mod repetat 

soţia. După un incident violent, femeia a scăpat, dar copii au rămas cu tatăl şi 

autorităţile nu au luat măsuri pentru a-i proteja de vătămări ulterioare. Sentinţa 

 
115

 Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA, (2007), Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd edition, 

Jessica Kingsley 
116

 Howard, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent 

domestic Violence Advisor Services, London 
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Curţii Europene a evidenţiat eşecul autorităţilor de a proteja dreptul la viaţă al 

celor doi copii (a se vedea Kontrova v. Slovakia 2007 117).  (din Module 1.1).   

 

Material auxiliar 2.4.1c 

Consideraţii cheie pentru practicieni pentru a lua în calcul intervenţii pentru siguranţa 

copiilor. 

Asigurarea protecţiei şi sprijinului adecvat pentru mamă este cea mai bună abordare 

pentru siguranţa mamei şi copiilor (Hester 2007 118). 

Femeile nu ar trebui să fie făcute responsabile de protejarea copiilor de violenţă sau să 

fie supuse la măsuri punitive, cum ar fi ameninţări cu decăderea dintre drepturile 

părinteşti; este contra-productiv, creează temeri victimelor şi omite tragerea la 

răspundere a agresorului pentru abuzul comis.  

Articolul 19 din Convenţia pentru Drepturile Copilului garantează dreptul fiecărui copil 

de a trăi fără violenţă (a se vedea introducerea de la p.15). Convenţia mai vorbeşte 

despre dreptul copilului (nu al părintelui!) de a menţine contactul cu ambii părinţi, dacă 

acest lucru nu contravine interesului superior al copilului.119  

Aranjamentele legate de drepturile de vizitare şi custodie ar trebui mereu să ţină cont de 

incidentele de violenţă120 şi să prioritizeze dreptul copiilor şi mamelor lor la siguranţă 

faţă de dreptul la contact al părintelui violent.  

Practicienii din protecţia copilului trebuie să îşi dezvolte abilităţile de lucru cu taţii 

agresivi (Stanley et al 2011121 ).  

 
117

 Consiliul Eurpei (2007): CAZUL  KONTROVÁ v. SLOVAKIA, Solicitarea no. 7510/04: 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp  
118

 Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA. (2007) Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd edition, 

Jessica Kingsley 
119

 United Nations (1989): Convention on the Right of the Child, Para  3. States Parties shall respect the right of the child who is 

separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, 
except if it is contrary to the child's best interests. 

120
 Covenția Consiliului Europei 2011, Articolul 31. 

121
 Stanley, N., Miller, P., Richardson-Foster, H. and Thomson, G. (2011) Children's Experience of Domestic Violence: 

Developing an Integrated Response from Police and Child Protection Services. Journal of Interpersonal Violence, 25, 12, 
2372-2391 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
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2.5 Principiile conferinţelor de caz multi-instituţionale 

Obiective 

Această secţiune se axează pe un mod particular de coordonare între instituţiile care 

protejează victimele violenţei domestice în situaţii de risc ridicat - conferinţele de caz multi-

instituţionale şi analizează bune practici în dezvoltarea şi gestionarea eficace a forumurilor în 

cadrul parteneriatului.  

Introducere 

Conlucrarea multi-instituţională s-a dezvoltat în ţările europene în ultimii douăzeci de ani. 

Astfel de parteneriate sunt foarte importante şi au diferite forme şi obiective legate de 

îmbunătăţirea reacţiilor la violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică. Este o practică 

răspândită ca ele să lucreze la nivel structural, oferind schimburi de experienţă, efectuând 

acţiuni comune, oferind formare şi activităţi pentru îmbunătăţirea cooperării.122 

Această secţiune se ocupă în special de Conferinţele de caz multi-instituţionale (CCMI) ca 

formă specifică de activitate în parteneriat. Conferinţele de caz sunt doar o metodă pentru 

îmbunătăţirea protecţiei victimelor aflate în situaţii de risc ridicat şi ca prim pas ar trebui 

stabilite parteneriate centrate pe victime care nu presupun lucrul pe cazuri (a se vedea 

Modulul 1). Pentru anumiţi participanţi este posibil ca propunerea conferinţelor de caz să nu 

pară încă una realistă. Cu toate acestea, prin parcurgerea principiilor conferinţelor de caz 

centrate pe victimă participanţii vor fi încurajaţi să se gândească la propria practică curentă şi 

la modul cum interacţionează cu victimele şi ce paşi ar fi în mod realist posibili pentru a 

îmbunătăţi conlucrarea în partneriat, cu relevanţă pentru contextul lor instituţional.  

CCMI implică schimbul de date relevante cu caracter personal despre victimă şi factorii de 

risc identificaţi în situaţiile în care există un risc ridicat de violenţă domestică, cu realizarea 

unui plan de acţiune creat pentru a îmbunătăţi siguranţa supravieţuitoarei. Parteneriatele 

necesită un nivel ridicat de angajament şi diligenţă din partea instituţiilor, întrucât ele răspund 

faţă de victime.   

CCMI s-au dovedit a fi eficace în reducerea victimizării repetate şi îmbunătăţirea încrederii 

supravieţuitoarelor în serviciile furnizate, asigurând sprijinul adecvat din partea unui sistem 

 
122

 WAVE network, 2006. Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. Manual for effective multi-agency 

cooperation in tackling domestic violence. Vienna http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15. 
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de suport specializat pentru femei.123 Aceste parteneriate trebuie să facă eforturi comune 

pentru a include şi implica supravieţuitoarele prin intermediul serviciilor de asistenţă 

specializată. Procesul trebuie să creeze susţinere şi capacitare pentru femeie. Dreptul ei de 

a lua decizii cu privire la viaţa ei trebuie respectat şi nu este permis să se ia decizii care îi 

periclitează situaţia.  

 
123

 Robinson, A (2006) Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a 

Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761-
788. 
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Puncte cheie 

Principiile de bază ale bunelor practici multi-instituţionale în conferinţele de caz (CCMI) 

sunt: 

 Protocoale privind comunicarea informaţiilor cu caracter personal trebuie 

stabilite între instituţiile participante, iar acestea trebuie aduse la cunoştinţa 

victimei în mod transparent. Schimbul de date personale trebuie să aibă la bază 

reglementările legale şi să fie limitat la date relevante pentru evaluarea riscului şi 

planificarea siguranţei.  

 CCMI trebuie să se întrunească cu acordul supravieţuitoarei, care ar trebui 

informată despre instituţiile implicate şi informaţiile ce se comunică. 

 Dacă se face o excepţie de la principiul privind acordul supravieţuitoarei în 

situaţii de pericol acut ce necesită acţiune imediată, decizia trebuie să fie 

fundamentată, transparentă şi echilibrată din perspectiva drepturilor.  

 În fiecare CCMI supravieţuitoarea în cauză ar trebui reprezentată de un serviciu 

independent specializat pentru femeile victime ale violenţei, ales de ea, 

reprezentarea incluzând pregătirea cu supravieţuitoarea şi feedback după 

întâlnire. Nu ne putem aştepta la o funcţionare eficace a CCMI fără acest nivel de 

sprijin.  

 Capacitarea şi susţinerea surpavieţuitoarei şi încrederea ei în CCMI sunt obiective 

centrale ale parteneriatului. 

 Planificarea măsurilor de siguranţă de către CCMI se bazează pe riscurile, nevoile 

şi drepturile supravieţuitoarei; măsurile nu ar trebui niciodată să fie de aşa 

natură încât să decapaciteze supravieţuitoarea de la luarea deciziilor, să 

transfere către ea sarcina de a acţiona sau să o pună mai departe în pericol. 

 CCMI poate funcţiona bine doar dacă există o reţea de servicii relevante implicate 

în proces şi  existenţa lor este o pre-condiţie pentru apelarea la CCMI. CCMI nu 

ar trebui văzută ca strategie de a compensa deficienţele în furnizarea serviciilor 

pentru victimele violenţei domestice.  
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Cum beneficiază supravieţuitoarea de pe urma conferinţelor de caz multi-

instituţionale?  

“De ce am demarat conferinţe multi-instituţionale de caz în Viena? Supravieţuitoarele 

violenţei trec adesea prin violenţă repetată şi escaladare a violenţei. Acesta este un 

semn că măsurile preventive stabilite nu funcţionează şi că este nevoie de intervenţii 

mai eficace. Sarcina acţiunii pentru prevenirea violenţei nu ar trebui să-i revină 

supravieţuitoarei; este responsabilitatea statului şi agenţiilor sale să protejeze în mod 

activ femeile şi copii lor de violenţă.” (citat din Rosa Logar, Centrul de Intervenţie 

Împotriva Violenţei Domestice Viena, la seminarul PROTECT II din Viena, Martie 2011) 

Ce este o conferinţă de caz multi-instituţională (CCMI)? 

Conferinţele de caz multi-instituţionale au fost gândite în special pentru victimele în situaţii de 

risc ridicat. Într-o singură întâlnire, o conferinţă multi-instituţională pune laolaltă informaţii 

actualizate despre risc cu o evaluare la zi a nevoilor victimei şi le leagă în mod direct de 

furnizarea de servicii adecvate. 

În centrul oricărei conlucrări între mai multe instituţii trebuie să fie siguranţa femeii. Ea 

trebuie luată în calcul în toate etapele procesului.   

Obiectivele conferinţelor de caz multi-instituţionale sunt: 

 Schimbul de informaţii pentru a spori siguranţa, sănătatea şi bunăstarea victimelor 

aflate în situaţii de risc ridicat de vătămare prin violenţa domestică. 

 Identificarea persoanelor pe care agresorul le pune într-o postură de risc semnificativ 

şi conclucrarea ţintită asupra acestor riscuri cu scopul de a le reduce.  

 Realizarea şi implementarea în conlucrare a unui plan de management al riscului şi 

siguranţei prin care se oferă sprijin tuturor celor aflaţi în situaţie de risc şi care 

reduce riscul de vătămare. 

 Reducerea victimizării repetate, a escaladării şi agravării violenţei, inclusiv (tentativa 

de) femicid. 

 Îmbunătăţirea răspunderii instituţionale.  
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 Îmbunătăţirea sprijinului acordat personalului implicat în lucrul pe caz.  

 Monitorizarea proceselor şi rezultatelor CCMI pentru a asigura o adresare eficace a 

aspectelor legate de răspundere, re-victimizare, discriminare şi diversitate. 

Aşa cum se afirmă şi mai sus, e crucial să asigurăm femeii sprijin şi reprezentare în timpul 

procesului şi la conferinţa de caz pentru a putea evalua şi gestiona riscul, îmbunătăţi 

siguranţa şi reduce victimizarea repetată. Conferinţele de caz multi-instituţionale trebuie 

organizate în limitele cadrului legal din diferitele state şi armonizate cu serviciile disponibile. 

Nu există un model unic care poate fi aplicat la fel în toate ţările Europei.  

Materialul de faţă urmăreşte introducerea unor bune practici indiferent de modelul adoptat 

pentru conferinţele de caz multi-instituţionale, ca punct de pornire pentru o eficacitate sporită. 

Activitatea 2.5 

Resurse necesare 

Flipchart, hârtie şi markere. 

Timp necesar 

Această activitate durează 2 ore. 

Scopul activităţii  

Să ajute participanţii să înţeleagă beneficiile şi dificultăţile conferinţelor de caz multi-

instituţionale pentru femeile aflate în situații de risc ridicat de violenţă severă; să identifice 11 

principii de bună practică pentru CCMI; să analizeze acţiunile practice necesare pentru 

aplicarea acestor principii. 

Prezentare / expunere 

Formatorul poate face trimitere înapoi la Modulul 1, Secţiunea 1.4 unde sunt evidenţiate 

provocările dezvoltării conlucrării multi-instituţionale. Formatorul ar trebui să precizeze că 

această secţiune se va referi la principiile de bază ale conferinţelor de caz multi-

instituţionale, care, dacă sunt urmate, formează baza unui răspuns eficace multi-instituţional 

la situaţiile în care există un risc ridicat de violenţă domestică împotriva femeilor.   
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Nota formatorului 

Dacă activităţile din Secţiunea 1.4 nu au fost parcurse, ele ar putea fi efectuate acum. 

Dacă au fost efectuate, formatorul ar putea reaminti participanţilor despre rezultatele 

obţinute. 

Instrucţiuni pentru participanţi 

Materialul auxiliar 2.5 este oferit grupului şi li se spune participanților că acestea sunt 11 

principii pentru conferinţe de caz multi-instituţionale eficace. Ele se bazează pe feedback de 

la participanţi şi supravieţuitori implicaţi în conferinţe de caz multi-instituţionale pentru victime 

în situaţii de risc ridicat.124  Ele oferă o bază pentru a începe planificiarea CCMI. Feedback-ul 

bazat pe aplicarea în practică arată că, acolo unde aceste principii sunt respectate, se pot 

depăşi dificultăţile conferinţelor de caz multi-instituţionale şi se poate oferi un răspuns eficace 

victimelor violenţei domestice aflate în situaţii de risc ridicat.  

Diseminaţi Materialul auxiliar 2.5 participanţilor. Împărţiţi participanţii în grupuri mici şi daţi 

fiecărui grup 2-3 principii pe care să le analizeze. Cereţi fiecărui grup să răspundă la 

următoarele întrebări referitoare la principiile care le-au fost alocate.   

De unde aţi începe în încercarea de a pune în practică aceste principii? Gândiţi-vă ce ar 

trebui să existe în practică pentru a putea respecta fiecare principiu, inclusiv 

instrumente, nevoi de formare etc. 

Ce există deja în practică pentru a veni în sprijinul acestor principii? 

Care va fi partea cea mai dificilă în punerea în practică a fiecărui principiu? 

Cine poate sprijini activitatea dvs.? Cu cine veţi lucra? Cine ar putea ridica semne de 

întrebare legate de acest mod de lucru? Cum veţi negocia dezvoltarea acestui model de 

lucru? 

 
124

 CAADA (2011) http://www.caada.org.uk/qualityassurance_accreditation/MARAC%20_quality_assurance.htm.  

http://www.caada.org.uk/qualityassurance_accreditation/MARAC%20_quality_assurance.htm


PROTECT II  

P 137  

Se cere feedback de la fiecare grup. Formatorul împarte apoi participanţii din nou în grupuri 

mici (de preferat) diferite şi cere fiecărui grup să răspundă la următoarele întrebări:   

În conlucrarea în parteneriat, cui “aparţine” planul de management al siguranţei? 

Este victima/femeia obligată să coopereze? 

Ce se întâmplă dacă ea nu doreşte să coopereze? 

Ce se întâmplă dacă ea nu îşi dă acordul pentru unul sau mai mulţi dintre paşii din 

procedură? 

Îndrumare pentru feedback 

Participanţii ar trebui să plece după această sesiune încrezători că pot face paşi realişti în 

practică pentru aplicarea parteneriatului multi-instituţional eficace, adaptat la circumstanţele 

lor regionale/naţionale. Consideraţii legate de punctul de pornire ar trebui utilizate pentru a-i 

încuraja pe cei care sunt încă în etapele incipiente ale stabilirii parteneriatelor multi-

instituţionale pentru a trece la acţiuni pozitive. Partea a doua a activităţii readuce toţi 

participanţii la una dintre valorile esenţiale ale materialului de faţă, exprimată în Modulul 1, 

conform căreia victima ar trebui să fie în centrul procesului de evaluare a riscului şi 

management al siguranţei. Instituţiile ar trebui să se concentreze asupra unei forme 

transparente şi deschise de parteneriat care include informarea şi capacitarea femeii şi care 

urmăreşe în mod activ implicarea ei în proces. Dar procesul de lucru trebuie totodată să îi 

respecte dreptul fundamental de a lua decizii privind propria sa viaţă, inclusiv posibilitatea ca 

ea să nu fie de acord cu una sau mai multe dintre măsurile avute în vedere. 
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Material auxiliar 2.5, Principiile de bune practici în conferinţele de caz multi-

instituţionale  

Principiu Explicaţie Punct de pornire Punere în practică 

1. Reprezentare 

şi sprijin 

independent 

pentru victime  

Acordul victimei şi 

pregătirea ei sunt 

elemente cheie 

pentru referirea 

cazului către 

CCMI. 

Fiecare 

supravieţuitoare 

este reprezentată 

în CCMI de către 

un serviciu 

independent de 

sprijin specializat 

pentru femei în 

care victima are 

încredere.  

Identificarea servciilor 

independente de sprijin 

pentru femei disponibile 

în regiune/ţară, definirea 

lipsurilor şi a căilor de a 

le acoperi. 

Este foarte important ca victimele să fie 

sprijinite constant şi reprezentate de un 

reprezentant independent care 

prioritizează siguranţa sa pe parcursul 

conferinţei de caz multi-insituţional.   

Acest lucru înseamnă sprijin eficace 

înainte de întâlnire, reprezentarea 

punctelor de vedere, nevoilor şi 

drepturilor femeii la conferinţa de caz, 

precum şi urmărirea siguranţei sale, iar 

după conferinţă informare şi sprijin, în 

condiţiile în care acest lucru nu o pune în 

pericol. 

În mod ideal, serviciul independent a 

avut-o deja ca beneficiară pe victimă, 

înainte de CCMI şi va continua să îi ofere 

sprijin şi după, când nu se va mai afla în 

situaţie de risc ridicat – pentru a-i garanta 

continuitatea serviciilor.  

2. Identificare Instituţiile înţeleg 

riscul în violenţa 

domestică şi pot 

utiliza un 

instrument, 

precum şi 

aprecierea 

profesionistă, 

pentru a identifica 

victimele violenţei 

repetate şi severe. 

Cercetare privind 

instrumentele de 

identificare a riscului. 

Întâlniri cu potenţiali 

parteneri instituţionali 

pentru a-i introduce în 

procesul de evaluare a 

riscului.  

Indiferent care este instituţia la care 

femeia apelează, oricare dintre ele este 

capabilă să realizeze o evaluare de bază 

a riscului (a se vedea Secţiunea 2.3).  

Se iau măsuri adecvate de către instituţia 

apelată pentru a pune victima în 

siguranţă, inclusiv referire către o CCMI şi 

un serviciu specializat pentru femeile 

victime ale violenţei. 
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3. Referire Instituţiile ştiu ce 

cazuri ar trebui să 

meargă spre 

CCMI pentru că 

există criterii clare 

şi de comun acord 

agreate.  

Colectare de date la 

nivel local privind 

violenţa domestică 

asupra femeilor, ex. câte 

sesizări au fost la poliţie, 

câte femei sunt 

deservite anual de 

adăpost pentru a 

înţelege prevalenţa 

vioenţei domestice în 

zonă. Pentru a 

îmbunătăţi siguranţa 

victimelor cu risc ridicat 

ar trebui gândit un 

proces CCMI care să 

poată gestiona 10% 

dintre cazurile de la nivel 

local. 

Ar trebui să existe criterii clare, 

consecvent aplicate şi promovate spre 

public, care să facă posibilă parcurgerea 

tuturor cazurilor referite către CCMI. 

Ar trebui să fie posibilă o multitudine de 

forme de referire, de la instituţii ale 

statului, precum şi de la ONGuri. 

4. Implicare 

multi-

instituţională  

Toate instituţiile 

relevante ar trebui 

să fie în mod 

adecvat şi 

constant 

reprezentate la 

conferinţa de caz 

multi-

instituţională. 

Identificare acelor 

instituţii ce trebuie să fie 

prezente pentru a putea 

demara CCMI. 

Începerea discuţiilor 

preliminare cu acestea. 

Instituţiile ar trebui să îşi exprime 

angajamentul pentru respectarea 

principiilor CCMI prin protocoale scrise. 

Componenţa instituţiilor din CCMI ar 

trebui să reflecte nevoile şi diversitatea 

de la nivel local. 

Membrii nominalizaţi în CCMI ar trebui să 

poată accesa informaţii relevante din 

instituţia proprie, să aibă dreptul de a 

comunica această informaţie şi de a 

acţiona în numele intituţiei.  
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5. Colectarea şi 

comunicarea 

informaţiilor 

Confidenţialitatea 

este respectată, 

dar acolo unde 

riscul o cere, 

informaţia privind 

riscurile prezente 

într-un caz sunt 

comunicate într-

un mod justificat şi 

proporţional, în 

conformitate cu 

reglementările 

legate de 

protecţia datelor 

cu caracter 

personal.  

Înainte de a demara 

procesul înfiinţării CCMI 

se va solicita 

îndrumarea juriştilor 

privind legislaţia 

naţională ce 

reglementează datele cu 

caracter personal.    

Legislaţia referitoare la 

regimul datelor cu 

caracter personal şi 

politicile şi procedurile 

de lucru ce vor sta la 

baza CCMI trebuie 

incluse în protocolul de 

conlucrare şi asumate 

de toate instituţiile 

partenere. 

Pentru ca o conferinţă să funcţioneze, 

reprezentanţii la CCMI trebuie să se 

documenteze cu privire la cazuri, să 

comunice între ei informaţii relevante şi 

proporţionale care identifică riscurile şi au 

relevanţă pentru planificarea siguranţei.  

Se comunică doar informaţiile relevante 

pentru managementul riscului şi 

siguranţei.  

Se respectă un set de proceduri pentru a 

asigura respectarea confidenţialităţii şi 

siguranţei pe tot parcursul CCMI. 
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6. Planificarea 

siguranţei  

Sunt dezvoltate 

planuri de acţiune 

care se adresează 

riscurilor 

identificate şi 

includ măsuri de 

siguranţă eficace 

pentru protejarea 

victimei, pentru 

prevenirea 

repetării şi 

escaladării 

violenţei şi pentru 

tragerea la 

răspundere a 

agresorului. 

Luaţi în calcul ce măsuri 

ar trebui analizate în 

timpul CCMI şi instituţiile 

care pot asigura aceste 

măsuri. 

Toate riscurile relevante sunt identificate 

la întâlnire. Pe baza informaţiei 

comunicate sunt identificate riscurile 

pentru victimă, alte persoane şi 

profesionişti vulnerabili, inclusiv cine este 

afectat. 

Planul de acţiune reflectă riscurile 

identificate şi măsurile de siguranţă 

stabilite în consecinţă.   

Victima ar trebui informată despre măsuri 

de către serviciile de sprijin pentru femei.   

Responsabilitatea pentru a lua măsuri 

adecvate revine instituţiilor; nu se 

transferă către CCMI.  

Instituţiile nu ar trebui niciodată să 

„aştepte” convocarea CCMI pentru a lua 

măsuri de siguranţă ce se impun în cazuri 

cu risc ridicat de violenţă domestică. 

CCMI ar putea fi comparat cu 

asistenţa/terapia intensivă – dar asistenţa 

obişnuită ar trebui să fie oricând 

disponibilă şi funcţională înainte, în timpul 

şi după CCMI, altfel CCMI nu îşi poate 

îndeplini rolul său.  
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7. Numărul de 

cazuri şi 

capacitatea  

Conferinţele de 

caz multi-

instituţionale ar 

trebui să aibă 

capacitatea de a 

deservi toate 

victimele de la 

nivel local aflate în 

situaţie de risc 

ridicat de violenţă 

repetată şi severă.   

Poate fi utilă 

programarea primelor 

CCMI o dată pe lună, 

întrucât poate dura o 

vreme până la 

identificarea cazurilor, 

dar ar trebui să fiţi 

pregătiţi să le organizaţi 

cu frecvenţă mai mare 

pe măsură ce se implică 

mai multe instituţii în 

procesul de identificare 

a victimelor violenţei 

domestice în situaţii de 

risc ridicat.  

Trebuie să existe şi capacitate suficientă 

pentru a furniza reprezentarea 

independentă şi asistenţa continuă a 

surpavieţuitoarelor pentru CCMI.  

8. Egalitate şi 

nediscriminare  

CCMI trebuie să 

fie dedicate 

obiectivului de a 

răspunde 

diverselor grupuri, 

inclusiv migranţi, 

minoritari şi 

refugiaţi şi copiii 

acestora. CCMI ar 

trebui să 

deservească toate 

grupurile, 

indiferent de 

statutul legal sau 

dreptul de şedere.  

Implicarea acelor 

instituţii/organizate 

specializate în asistenţa 

diverselor grupuri. 

Referirea spre CCMI ar trebui să reflecte 

diversitatea populaţiei. 

Femeile migrante, din grupuri minoritare 

sau refugiate ar trebui, ori de câte ori este 

posibil, să fie reprezentante de servicii 

independente specializate în asistenţa 

grupului respectiv.  

Planurile de acţiune ar trebui şi ele să 

reflecte drepturi şi nevoi diverse. 
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9. Suport 

operaţional 

O coordonare şi 

administrare 

consecventă ar 

trebui să asigure 

suport în 

funcţionarea 

eficace a CCMI.  

Analizaţi cum ar putea fi 

administrată CCMI, ar 

putea una dintre instituţii 

să aloce un membru al 

personalului pentru 

suportul administrativ 

necesar CCMI? 

Suportul operaţional al CCMI ar trebui să 

promoveze și să crească nivelul de 

conştientizare asupra acestui mod de 

lucru şi să acţioneze pentru mărirea 

gradului de implicare din partea 

instituţiilor din comunitate.  

Ar trebui desemnată o persoană cu 

atribuții administrative, responsabilă 

inclusiv de comunicarea listei de cazuri/ 

agendei, întocmirea minutei şi notarea 

măsurilor identificate şi înregistrarea 

datelor.  

10. Răspundere Un grup de factori 

de decizie din 

fiecare instituţie 

parteneră ar trebui 

să se reunească 

în mod regulat 

pentru a 

monitoriza 

performanţa, 

sustenabilitatea şi 

răspunderea 

CCMI. 

Membrii grupului 

factorilor de decizie ar 

trebui să aibă poziţii 

suficent de înalte pentru 

a putea afecta politicile 

publice de la nivel local 

şi direcţia strategică.  

Cum pot fi cel mai bine 

integrate CCMI în 

practica curentă de la 

nivel local? 

Grupul de coordonare ar trebui să: 

Monitorizeze managementul 

performanţei. 

Ia măsuri în consecinţă şi să monitorizeze 

rezultatele. 

Găsească soluţii la probleme 

operaţionale ce nu pot fi rezolvate. 

Creeze legături cu alte activităţi multi-

instituţionale pentru a stabili modalităţi 

eficace de conlucrare în parteneriat şi de 

a evita duplicarea. 
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11. Evaluare şi 

feedback de la 

supravieţuitoare  

Evaluarea, 

inclusiv feedback 

regulat din partea 

supravieţuitoarelor 

care participă la 

CCMI, reprezintă 

un instrument 

important pentru a 

asigura caracterul 

eficace şi 

susţinător al CCMI 

pentru victime. 

Menținerea legăturii cu 

acele instituţii care au 

cel mai apropiat contact 

cu victimele violenţei 

domestice aflate în 

situaţie de risc ridicat şi 

discuţii despre cele mai 

sigure modalităţi de a 

obţine feedback de la 

beneficiare despre cum 

CCMI le-a afectat 

siguranţa lor şi copiilor 

lor. 

Feedback-ul supravieţuitoarelor este 

analizat împreună cu alte date de către 

comitetul coordonator al factorilor de 

decizie CCMI, iar rezultatele analizei sunt 

folosite pentru a îmbunătăţi modul de 

lucru al CCMI. 

 

Resurse utile pentru Secţiunea 2.5 

Steel, N Blakeborough, L & Nicholas, S (2011) Supporting High Risk Victims of 

Domestic Violence: A review of Multi Agency Risk Assessment Conferences 

(MARACs). Home Office Research Report 55. London: Home Office. 
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Aici se încheie Modulul 2 

Modulul 2 s-a concentrat asupra: 

Bunelor practici în evaluarea riscului şi planificarea siguranţei pentru femeile 

victime ale violenţei domestice, şi anume: 

 Bune practici în identificarea riscului şi utilizarea factorilor de risc. 

 Bune practici în planificarea siguranţei. 

 Principiile conferinţelor de caz multi-instituţionale. 

Înţelegerea impactului violenţei domestice asupra victimelor şi copiilor trebuie să continue să 

evolueze, prin cercetare şi prin evaluarea practicii curente, conturând noi îmbunătăţiri în 

politicile publice şi intervenţiile instituţionale. Astfel de evoluţii vor continua să fie influenţate 

de dezbaterile mai largi şi de progresul înregistrat în combaterea inegalităţilor şi violenţei de 

gen în diferite contexte societale.  

Aşa cum se afirma şi în partea de început a materialului de faţă, partenerii europeni 

participanţi în cadrul proiectului Protect II acopereau o gamă diversă de puncte de pornire şi 

de abordări în combaterea violenţei domestice. Materialul de faţă a promovat o creştere a 

capacităţii în evaluarea riscului şi managementul siguranţei, sub forma parteneriatului între 

ONGurile specializate în asistarea femeilor victime ale violenţei şi instituţiile guvernamentale. 

Acesta poate părea încă un obiectiv îndepărtat pentru mulţi practicieni care accesează 

materialul nostru pentru prima dată. Cu toate acestea, sperăm ca el să inspire motivaţia şi 

angajamentul necesar pentru îmbarcarea într-o astfel de călătorie spre schimbare, oferind 

sugestii realiste şi realizabile pentru progres.  

Relevanţa pe termen lung a materialelor este completată printr-un apendix cu materialele 

auxiliare pe care formatorii să le poată adapta şi edita, pentru a se asigura că rămân 

credibile şi utile pentru toate grupurile ţintă. În adaptare însă este important să se păstreze 

pricipiile de bază ale materialelor noastre.  
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De aceea, concluzionăm reamintind: 

Principii cheie care stau la baza materialelor de faţă  

 Toate intervenţiile ar trebui să fie centrate pe victimă.  

 Accentul se pune pe îmbunătăţirea serviciilor şi oferirea unei experienţe sigure şi 

pozitive pentru femei şi copiii lor. 

 Parteneriatul şi cooperarea între instituţii pot fi un mod eficace de a sprijini femeile 

aflate în situaţie de risc ridicat de vătămare.  

 Intervenţiile şi serviciile ar trebui să fie nediscriminatorii şi să evite orice formă de 

blamare a victimei. 

 Orice femeie are dreptul să fie reprezentată de un serviciu independent de asistenţă 

specializată pentru femeile victime ale violenţei în parteneriatele multi-instituţionale 

şi conferinţele de caz pentru ca nevoile şi interesele lor să fie integrate.  

 Reprezentarea independentă a drepturilor copiilor ar trebui avută în vedere, pentru a 

asigura adresarea nevoilor lor 

 Intervenţiile şi serviciile ar trebui să susţină dreptul femeilor la o viaţă fără violenţă, 

dreptul la susţinere şi capacitare, la auto-determinare şi la confidenţialitate.  

 Violenţa nu este o chestiune privată, ci o problemă de interes public; de aceea, 

violenţa în sfera privată nu ar trebui tratată ca mai puţin gravă decât alte forme de 

violenţă.  

 Victimele nu ar trebui niciodată să fie făcute să se simtă responsabile de violenţa 

suferită; nu există scuze pentru violenţă; comportamentul abuziv trebuie stopat şi 

agresorii traşi la răspundere. 

Aceste principii ar trebui să stea la baza oricăror acţiuni din partea instituţiilor care urmăresc 

prevenirea violenţei împotriva femeilor. În această privinţă, cel mai important mesaj pentru 

toate părţile este:  

A trăi o viaţă fără violenţă este un drept de bază al fiecărui om, nu un privilegiu. 


