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1. Introducere 

Prezentul document corespunde livrabilului D3.4 Protocolul Împotriva Violenței Domestice 

pentru femeile Rome, al proiectului Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma 

women, care are acronimul PATTERN ( număr proiect 881731) care a debutat pe 1iunie 2020 

și care are o durată de 24 de luni. 

PATTERN face parte din ‘REC-RDAP-GBV-AG-2019 – Call-ul de finanțare care să prevină și să 

combată toate formele de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor. Obiectivul general 

al proiectului este să contribuie la prevenirea și combaterea violenței domestice împotriva 

femeilor rome, în  Grecia, Bulgaria, Portugalia, Spania, și România.  

Prin acest Protocol de combatere a violenței domestice împotriva femeilor rome, orice 

profesionist care lucrează ăn comunitate, va putea să identifice formele de violență 

domestică, să recunoască semnele timpurii ale abuzului, să ofere asistență completă 

victimei, și nu în ultimul rând, să cunoască noțiunile propuse de îngrijire personală. 

2.  Problemele culturale ale femeilor rome 

Deși s-au schimbat foarte multe în ultimele decenii în ceea ce privește statutul femeii în societate, 

și egalitatea de șanse între femei și bărbați, comunitățile rome prezintă încă o structură 

puternic patriarhală. Este adevărat că există diferențe între comunitățile din mediul rural și 

cele din mediul urban, dintre cele tradiționale și comunitățile mixte ( care conțin și populație 

majoritară). 

Femeile rome suferă o dublă discriminare- atât în interiorul comunității, cât și în afara ei. În 

interior ele trebuie să se supună bărbatului și regulilor comunității, în care de cele mai multe 

ori nu își poate face auzită vocea. Iar în exterior se confruntă cu ideile preconcepute, 
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refuzarea unor drepturi fundamentale și comportament discriminatoriu din partea, inclusiv, 

a autorităților statului.1 

“Romii sunt definiți fie prin stereotipuri negative, derivate din judecata selectivă de-a 

lungul secolelor de excluziune socială și rasism instituționalizat sau printr-un stereotip 

pozitiv derivat din viziunea romantică asupra literaturii și culturii populare.” ( Consiliul 

Europei – Setul de instrumente pentru a lupta impotriva Anti-Gypsysmului, pag 15, 

2014) 

 

În unele comunități femeile sunt tratate ca niște bunuri și nu se pot bucura de niciun drept. Nu 

au voie să iasă singure în oraș, nu se pot machia și nu se pot îmbrăca cu hainele care le plac. 

În ciuda acestor situații, femeia romă ocupă locul central în familie 

“In familiile de Romi femeia ocupa locul cel mai important. Femeile sunt în prima 

linie, și sunt primele care strigă pentru a-și proteja familia și copiii. Aceasta este 

structura familiei Romani și dacă lipsește o parte, din orice motiv, amenință forța 

de cimentare care o ține împreună.” (European Roma Rights Center - ROMANI 

WOMEN IN ROMANI AND MAJORITY SOCIETIES, 2000). 

 

Toate2 femeile rome care au participat la studiul nostru au spus că nu există niciodată o justificare 

pentru un act de violență împotriva femeilor. Au spus că oamenii ar trebui să poată vorbi 

despre lucruri și, dacă decid că relația nu mai funcționează, ar trebui să meargă pe căile lor 

separate și să nu folosească niciodată violența pentru a soluționa conflictele din interiorul 

familiei. 

 
1 Combaterea violentei domestice impotriva femeilor Rome: prevenire, depistare, recomandari de interventie, 
elaborate de Fundatia SURT, 2012 
2 Text preluat din raportul national redactat de PCRM in cadrul WP2 al proiectului PATTERN 
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Când am fost întrebați de ce unele femei rome decid să tacă despre situațiile din casele lor și aleg 

să sufere în tăcere, avem câteva răspunsuri diferite care ne-au ajutat să avem o imagine 

completă despre situația din comunitățile de romi. 

Toate au fost de acord că frica este motivul principal al tăcerii lor. Le este frică pentru că nu au 

alt loc unde să meargă. Le este teamă pentru că autoritățile nu le iau în serios și au existat 

unele cazuri în care victima a fost trimisă acasă de Poliție, să aștepte un ordin judecătoresc 

și a trebuit să înfrunte furia agresorului, iar unele dintre cazuri s-au încheiat tragic pentru 

femeile implicate. 

Majoritatea oamenilor spun că comunitatea de romi este una foarte închisă și că este condusă 

după propriile reguli. Femeile ne-au explicat că a spune cu voce tare că ești o victimă a 

violenței în familie înseamnă să aduci rușine și vina asupra ta din partea comunității. Așadar, 

multe dintre femeile de etnie romă decid să păstreze tăcerea, deoarece nu vor să aducă 

rușine familiilor lor și să fie excluse din comunitate. 

Un alt motiv este că nu au unde să meargă și să înceapă o nouă viață pentru ei și copiii lor. 

Familiile lor nu i-ar lua înapoi și majoritatea dintre ei nu știu nimic în afară de îngrijirea casei 

și a copiilor. Ele respectă regulile societăților antice în care femeia trebuia să sufere și să tacă 

pentru a asigura o viață bună copiilor lor, astfel încât să nu crească fără un tată. Ele consideră 

că familia este cel mai important lucru și trebuie să sacrifice totul pentru a o menține unită. 

Chiar dacă femeile rome își cunosc drepturile, nu au încredere că autoritățile vor oferi asistență 

atunci când vor avea nevoie de ea. Dacă nu sunt sigure de rezultatul acțiunilor lor, aleg să 

tacă și să sufere pentru că le este teamă că, dacă nu vor găsi o modalitate de a pleca și de 

a se întreține pe ele și pe copiii lor, vor trebui să se întoarcă la agresor iar situația va fi 

chiar mai rea decât înainte. 

„Unde ar trebui să meargă? Ce se întâmplă dacă merg și cer ajutor ?! Nimănui 

nu-i pasă de ele. Chiar și Poliția face asta. Până când nu sunt omorâte, nimănui 
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nu îi  pasă de ele. După ce sunt ucise, vin și investighează. Așa este ”(B.G, 38 de 

ani).  

 

Principala dificultate recunoscută de respondenți, care le împiedică pe femeile rome să 

primească ajutorul de care au nevoie, este lipsa de educație. Nu au cunoștințe pentru a 

utilizarea internetului sau a altor aplicații de pe telefonul mobil prin care să solicite ajutor. 

Femeile au spus că principalul lor obstacol în a-și găsi propria cale este că nu găsesc nicio 

înțelegere și asta pentru că trebuie să respecte regulile nescrise ale societății lor, în care 

femeia trebuie să tacă și să-și asculte orbește soțul. 

Deoarece majoritatea bărbaților nu acordă soțiilor permisiunea de a munci, nu au independență 

financiară și sunt total dependente de partenerul lor. 

Lipsa educației este principala cauză care limitează accesul femeilor rome de la revendicarea 

drepturilor lor. 90% dintre respondenți au renunțat la școală înainte de a absolvi cele 12 

clase obligatorii în România.  

Autoritățile consideră că femeile rome formează categoria cu cea mai mare rată a abandonului 

școlar din țara noastră și că principalul motiv al abandonului este tranziția de la copilărie la 

maturitate, marcată de schimbarea statutului femeilor rome. Majoritatea se căsătoresc la o 

vârstă foarte fragedă (între 12 și 16 ani) sau trebuie să renunțe la școală pentru a avea grijă 

de gospodărie din cauza unui părinte dispărut.  

Un alt obstacol este lipsa libertății personale. Cele mai multe dintre ele nu au voie să folosească 

internetul sau să iasă în public prea mult. Trebuie să poarte anumite haine și nu li se permite 

să iasă cu prietenii. Așadar, din aceste motive, au acces foarte limitat la informații.  

“Nu li se permite deloc să iasă afară. Trebuie să poarte acele fuste lungi 

și nu li se permite să poarte machiaj. Nu pot nici măcar să se oprească și 
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să discute cu prietenii. Dacă bărbatul spune nu.. este nu. “ ( A.P. 24 de 

ani) 

Aceste aspecte cauzează o serie de dificultăți pentru ONG-uri care încearcă să organizeze ateliere 

și să informeze femeile despre drepturile lor, deoarece femeile nu au efectiv voie să vină la 

acele sesiuni.  

Un alt obstacol este că femeile rome nu sunt luate în serios de stat. Ele sunt discriminate chiar 

de instituții, de reprezentanții statului și de poliție, ceea ce face extrem de dificil procesul de 

a le câștiga încrederea.  

Discriminarea este însă a doua cea mai mare problemă a lor, în special atunci când face foarte 

dificil procesul de angajare. Se poate întâmpla ca femeile rome să nu aibă studiile necesare 

pentru anumite joburi, dar, simultan, e adevărat și faptul că majoritatea angajatorilor aleg 

să nu angajeze femei rome. Acest lucru este adesea inclus și precizat expres în anunțurile de 

job, care oferă muncă pentru femei, sub condiția să nu fie rome.  

Lipsa libertății economice ține femeile rome prinse într-un cerc vicios, o veritabile cușcă, din care 

nu pot ieși pentru că nu pot munci pentru a-și câștiga existența.  

Încă un aspect care complică lucrurile este faptul că multe dintre ele nu au documentația oficială 

și actele de identitate ( carte de identitate, certificat de naștere) necesare, și asta face 

situația lor și mai dificilă, blocându-le orice ieșire dintr-o situație deja disperată. 

“ Tinerele rome sunt învățate de mame să asculte de bărbați și să păstreze 

discreția despre toate problemele, să nu le împartă cu aceștia. Este considerat 

greșit și rușinos ca alții din exterior să afle ce se întâmplă în familie deoarece 

oamenii vor crede că nu trăiești o viață bună, iar acest lucru aduce rușine întregii 

familii.” ( R.P. 42 de ani) 

Pe măsură ce se ocupă de orice presupune îngrijirea familiei – muncă în casă, copii, situații 

domestice administrative – femeile dezvoltă un sentiment generalizat de vulnerabilitate: 
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toate responsabilitățile sunt în sarcina lor. După ce copiii cresc și se căsătoresc (la vârste 

mult sub media populației majoritare), femeile rome nu își găsesc un scop sau o ocupație: 

unele continuă să își ajute copii și au grijă de nepoți, dar majoritatea sunt ținute departe 

de noile familii ale copiilor lor. 

Majoritatea femeilor rome nu au încredere în sine și dezvoltă probleme psihologice severe din 

această cauză, alături de un comportament puternic co-dependent.  

O altă problemă deosebită este accesul la servicii medicale și problemele medicale asociate. 

Aceste probleme sunt o consecință directă a lipsei de educație și a sărăciei, femeile neavând 

acces la sistemul medical sau informații despre cum poate fi acesta accesat. 

Majoritatea femeilor rome nu au fost vreodată la ginecolog sau la un control de rutină de orice 

fel, motiv pentru care adesea probleme de sănătate prevenibile dezvoltă complicații 

iremediabile.  

Lipsa independenței în orice formă și lipsa oricărei forme de încredere fac foarte dificilă situația 

femeilor chiar și dacă ar fi să poată primi ajutor strict episodic.  

 

 

3. Violența Domestică – Definiții și concepte 

 În ultimii ani, România a depus eforturi considerabile pentru a dezvolta și modifica o serie de 

măsuri care să prevină actele de violență domestică. Din păcate, România este printre 

fruntașele Europei în ceea ce privește numărul de cazuri de violență domestică. 

Legea 217/2003 este cea care reglementează definirea violenței domestice 
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“Violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de 

violență fizică, sexuală, psihologică,economică, socială sau spirituală, care se 

produce în mediul familial sau domestic,ori între soți sau foști soți, precum și 

între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit 

cu victima.” (Legea 217/2003, articolul 3). 

 

Deși victimele violenței domestice pot fi atât femei cât și bărbați, în România peste 92% dintre 

agresori sunt bărbați iar 76% dintre victime sunt adulți de sex feminin. (Rapoarte IGPR – 

centrul Filia, 2017).  

Situația este specială în cazul femeilor Rome, deoarece nu exista date care să ne arate cât la sută 

dintre victimele violenței domestice aparțin acestei etnii. Din păcate acest lucru arată că 

rezolvarea acestei probleme nu este o prioritate pentru autorități. 

Nu există o cauză singulară pentru violență domestică, și niciuna dintre teoriile care explică 

violența domestică nu este completă.( Jackson, 2007). 

 În acest protocol o să prezentăm doar două dintre teorii, care sunt relevante, în special în cazul 

femeilor Rome – cea feministă și cea de învățare socială. 

Teoria feministă susține ideea că violența domestică afectează în principal femeile deoarece este 

asociată cu sistemul patriarhal, inegalitatea de gen și idealurile sociale legate de 

masculinitate (ex dominarea femeilor( Dobash&Dobash, 1998). În patriarhat violența 

domestică este percepută ca o reflectare a puterii sociale și felul în care bărbații își manifestă 

controlul asupra partenerelor. 

Teoria învățării sociale susține faptul că. Acest comportament violent este unul învățat, prin 

observarea și imitarea altor comportamente (Bandura, 1973). Dacă o persoană observă că 

acest tip de comportament aduce mai multe beneficii decât pedepse, cu timpul va ajunge să 
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îl imite. Acest lucru înseamnă că acest tip de comportament se învață în familie și se 

transmite din generație în generație (Stith et al., 2000). 

Rezultatele raportului național redactat în cadrul WP2 al proiectului Pattern teoriile expuse mai 

sus sunt cele mai relevante. 70% dintre participantele la studiu consideră că bărbații sunt 

responsabili pentru declanșarea violenței domestice pentru că “se cred zei”. (Romanian 

National Report, p.17). 

Toate cele 40 de participante la studiu au fost de acord ca femeile sunt cele care suferă cel mai 

mult de pe urma violenței domestice. (Romanian National Report, pp.17-18). 

De cele mai multe ori, copiii sunt martori la scenele de violență domestică. Există și foarte multe 

cazuri în care și aceștia devin victime și sunt abuzați atât fizic și verbal cât și psihologic. 

 

 Una dintre participantele la studiul nostru povestea despre experiențele sale legate de violența 

domestică în comunitățile Rome și spunea asa: 

“Din ce-am vazut eu, nu e mare diferență între comunitățile Rome si ne-Rome. 

Toate femeile au fost abuzate cel puțin o dată în viață, dar nu și-au dat seama. E 

mai greu să vezi că nu e bine, când te-ai obișnuit de mică cu bătaia.” (RO, interviul 

nr. 32). 

4. Identificarea formelor de violență domestică  

Conform legislației din România s-au identificat următoarele tipuri de violență domestică: 

Violența verbală – care se referă la folosirea de către agresor a unui limbaj jignitor, insulte și 

limbaj degradant la adresa victimei. 
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Violența psihologică – este poate una dintre cele mai complexe forme de violență domestică și 

poate una dintre cele mai greu de identificat. Conform definiției din legea 217/2003, violența 

psihologică se referă la “impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări 

de tensiune și de suferință psihică, în orice mod și prin orice mijloace...” (Legea 217/2003, 

art 4b). 

Violența fizică se referă la atacul care vizează integritatea fizică a unei persoane. Agresorul este 

cel care pune în pericol viața și sănătatea victimei prin diverse mijloace. 

Violența sexuală este legată de forțarea victimei de a întreține relații sexuale împotriva voinței ei 

(viol). 

Violența economică se referă la orice act intenționat de a controla accesul unei persoane la 

resursele economice, limitarea sau refuzul accesului victimei la bani și altele. 

Violența socială se referă la izolarea victimei de familie, comunitate și prieteni. Limitarea 

accesului la informație sau la utilizarea dispozitivelor electronice. Violența socială poate 

cuprinde mult mai multe forme. 

Violența spirituală  se referă la “subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii 

necesităților moral-spirituale...” (Legea 217/2003, art 4g). 

Toate participantele la studiul nostru au putut recunoaște majoritatea formelor de manifestare 

al e violenței domestice. Numai 30% au recunoscut violența sexuală drept o formă de 

violență, restul considerând-o ceva normal. ( Romanian National Report, p.21) 

Conform studiului nostru, cele mai întâlnite forme de violență domestică în comunitățile Rome 

sunt violența fizică, cea verbală și cea psihologică. ( Romanian National Report, p.20). 

Una dintre respondentele noastre a fost victima abuzului psihologic tip de peste 20 de ani și ne 

spune 
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“M-a abuzat psihic ani și ani la rând. Stima mea de sine era la pământ. Am 

încercat să vorbesc cu rudele și cu prietenii și toți imi spuneau că e om bun că 

uite nu dă niciodată în mine și că trebuie să fiu recunoscătoare. ” (R.P. 38 ani). 

Deși trăim în societăți moderne și evoluate, în cadrul comunităților, situația femilor Rome nu s-a 

schimbat prea mult, ele fiind in situația de a se supune bărbatului. 

  

5.  Semne timpurii de detectare a violenței domestice   

Identificarea semnelor timpurii de violență domestică este poate una dintre cele mai difficile 

sarcini ale lucrătorilor sociali și ale profesioniștilor care lucrează în comunitățile de romi.  

Femeile rome sunt obițnuite să ascundă foarte bine aceste semne și să nu vorbească despre 

abuzurile suferite de frica excluderii din comunitate sau de frica agravării situației. 

( Romanian National Report, p10) 

Toți profesioniștii și lucrătorii sociali care au participat la Focus Grupurile noastre au atras atenția 

asupra nevoii unor traininguri specializate pentru a recunoaște mai bine semnele de violență 

domestică. 

Mai jos vom prezenta o listă cu semne timpurii de detectare a violenței domestice. Evident 

această listă nu poate fi completă, situațiile fiind diferite de la caz la caz, iar lucrătorul social 

trebuie să îți folosească experiența dobândită pentru a evalua fiecare caz în parte. 

 

Semne fizice și probleme de sănătate 
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Pentru că există multe situații de violență fizică în comunitățile de romi(Summary Report, 2021), 

profesioniștii trebuie să fie atenți la semneze vizibile de violență ( arsuri, vânătăi, urme de 

mușcături, cicatrici). În același timp, să fie atenți la semnele mai puțin evidente care pot 

sugera episoade de violență domestică cum ar fi dificultate în respirație (poate sugera 

încercări de sufocare) sau amețeli (din cauza consumului forțat de droguri). 

Negarea 

 De obicei victimele susțin exagerat că nu au auzit despre și nu au trăit episoade de violență 

domestică. 

Explicații contradictorii sau aberante despre rănile vizibile 

 Femeile rome pot explune motive incredibile sau explicații contradictorii despre felul în care au 

dobândit vânătăile sau urmele de violență. 

 Găsirea de scuze pentru agresor 

 Mai mult de jumatătate dintre femile rome care au participat la studiul nostru au încercat să 

găsească scuze agresorilor și să ofere explicații în acest sens. (Summary Report, 2021). 

 

Învinovățire și sentimentul de vină 

 Multe dintre femeile rome care au făcut parte din studiul nostru au spus că de multe ori și 

femeile sunt de vină și îi provoacă pe bărbați. ( Romanian National Report, p. 12) 

 Stimă de sine scăzută 

 Aici se încadrează în special victimele violenței psihologice. (Summary Report, 2021).  

Simptome emoționale și psihologice 
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 Violența domestică a fost asociată cu mai multe tulburări psihice cum ar fi depresia, anxietatea 

generalizată sau tendințele suicidare (Ellsberg et al., 2008).  Femeile rome nu fac excepție și 

cu siguranță prezența acestor simptome sunt un puternic semnal de alarmă. 

Femeia nu trăiește alături de soțul/partenerul ei sau a plecat de acasă de mai multe ori.  

Femeia romă alege să plece de acasă o perioadă împreună cu copiii. 

Frica 

 Femeilor le este frică de soțul sau partenerul lor, sau le este frică să vorbească despre situația 

lor. 

Dacă își exprimă îngrijorarea față de ce se va întâmpla cu copiii ei dacă raportează agresiunea  

Multe dintre participantele la studiul nostru ne-au spus că de câte ori au vrut să depună plângere, 

agresorul le-a amenințat că autoritățile le vor lua copiii. Fiindu-le frică să nu-și piardă copiii, 

femeia romă demonstrează că nu are încredere în autorități, și în acest fel tot agresorul este 

cel care “câștigă lupta” (Summary Report, 2021).  

 Lipsa accesului la tehnologie și la Social Media 

 Femeile rome sunt ținute departe de dispozitivele electronice și nu au acces la rețelele de 

socializare pentru că partenerii lor consideră că flirtează cu alți bărbați (Summary Report, 

2021). 

Comportament social reținut și haine considerate decente de către agresor 

 Lucrătorii sociali din comunitate ar trebui să fie atenți la comportamentul femeilor în grupurile 

de socializare si la felul în care sunt îmbrăcate (multe sunt forțate să poarte bluze cu mâneci 

lungi și fuste lungi chiar și în timpul verii), după cum ne-a povestit una dintre femei:  
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“Nu au voie sa iasă din casă deloc. Le obligă să poarte fustele lungi și nu au voie 

să se machieze. Nici măcar nu pot să se oprească și să discute cu prietenii. Dacă 

bărbatul spune nu..e nu. Trebuie să-l asculți” (RO, A.P., 24 ani). 

Un alt semnal de alarmă este escortarea femeii de către bărbat la toate evenimentele și 

comportamentul ei évitant când acesta este în preajmă.  

Profesionistii trebuie să fie atenți pentru că violența domestică nu apare peste noapte. Este un 

proces care apare de obicei î n etape – începe întâi cu abuzul psihologic, urmat de abuzul 

verbal care ulterior poate degenera în conflicte fizice. Gradul de frustrare al agresorului 

poate să crească treptat sau se poate manifesta brusc. 

Procesul acesta de depistare précoce a semnelor de violență domestică este extrem de important 

și cu siguranță poate salva multe vieți. 

 

6. Strategii de abordare a victimelor, evaluarea siguranței lor și a copiilor lor 

 Abordarea și evaluarea siguranței femeilor rome victime le violenței domestice implică trei pași 

secvențiali majori  (a se vedea mai jos): identificarea timpurie, evaluarea riscurilor și 

intervenția (inclusiv planificarea inițială a siguranței; adaptat din Departamentul de sănătate 

și asistență socială, 2017). De-a lungul acestor pași, profesioniștii ar trebui să manifeste o 

atitudine empatică, de susținere, încurajatoare și răbdătoare, fără judecată și critici 

(Națiunile Unite, 2020). Majoritatea profesioniștilor din Focus Groups au fost de acord că 

următoarele abilități generale sunt necesare pentru a face față cazurilor de violență 

domestică în comunitățile de romi: bunătate, compasiune, empatie, flexibilitate, 

creativitate, ascultare activă, încredere, înțelegere, rezistență și răbdare ( Evaluarea nevoilor 

de formare, 2021). 
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Mai mult, o chestiune importantă în abordarea victimelor violenței domestice se referă la ținerea 

evidenței legate de cazul respectiv. Informații detaliate și precise ar trebui păstrate de-a 

lungul celor trei pași, chiar dacă victima potențială nu a dezvăluit violența domestică (dar a 

se vedea capitolul 8 privind confidențialitatea). Aceste informații pot fi potențial utile în 

procedurile legale, asigurarea cazării, obținerea ordinelor judecătorești și altele asemenea 

(Departamentul de Sănătate și Asistență Socială, 2017). Luând în considerare discriminarea 

instituțională și faptul că ofițerii de poliție sunt adesea părtinitori împotriva femeilor rome 

(Raport sumar, 2021), păstrarea evidenței este și mai importantă atunci când lucrează cu 

comunitățile rome. Păstrarea dovezilor exacte și suficiente a evenimentelor ar putea fi 

esențială în inițierea acțiunilor autorităților și instituțiilor. Profesioniștii ar trebui să 

înregistreze (adaptat din Departamentul de sănătate și asistență socială, 2017): 

● Evenimentele așa cum s-au petrecut. 

● Descrierea fidelă a victimei. 

● Orice semn de violență fizică. Să se acorde atenție specială semnelor distincte 

(ex. tăieturi, vânătai) și felul în care victima le explică. 

● Relația cu agresorul. 

● Concluziile evaluării de risc. 

● Orice acșiune întreprinsă de lucrătorul social (ex transmiterea de informații 

victimei, referințe). 

Identificarea timpurie 

Pentru a face față violenței domestice, victimele trebuie identificate și dezvăluite abuzurile pe 

care le suferă, cât mai curând posibil. Profesioniștii ar trebui să poată identifica semnele 

timpurii ale abuzului și diferiții factori de risc (a se vedea, de asemenea, capitolul 5), să asiste 

divulgarea în privat, să fie vigilenți și receptivi și să întrebe dacă este nevoie de acțiuni 

suplimentare (Departamentul Sănătate și Asistență Socială, 2017). 

În cazul în care sunt identificate semne ale violenței domestice, profesioniștii ar trebui să pună 

alte întrebări directe în mod sensibil, după asigurarea păstrării confidențialității. 

Confidențialitatea este esențială în toate cazurile; însoțitorilor potențialelor victime ale 
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violenței domestice ar trebui să li se solicite să meargă în altă parte pentru o vreme. Acest 

lucru se aplică chiar și însoțitorilor de același sex, deoarece ar putea fi legate și de făptuitor 

(Christie, 2014). Întrebările directe sunt preferate, deoarece femeile abuzate se simt adesea 

ușurate dacă li se adresează direct (Comisia Națională a Femeilor, 2010). Profesioniștii ar 

trebui să își exprime îngrijorarea și să pună întrebări directe într-o manieră empatică, cum 

ar fi (adaptat din Departamentul de sănătate și asistență socială, 2017): 

● Te-a lovit cineva sau ți-a făcut rău?  

● Îți vorbețte cineva într-o manieră care te întristează sau te face să-ți scadă 

stima de sine? 

● Poți să ieși cu prietenii dacă dorești?  

● Te simți în siguranță acasă sau în relația în care ești? 

● Ai fost forțată să întreții relații sexuale dacă tu nu ai vrut? 

Răspunsul profesioniștilor în fața unei mărturisiri trebuie să fie unul plin de empatie. De exemplu 

ei pot spune (adaptat după Australian Attorney-General’s Department, 2010): 

● Din păcate multe femei trec prin ceea ce treci tu. Dar să știi că eu sunt aici să 

te ajut de câte ori ai nevoie. 

● Nu ai făcut absolut nimic greșit. Nimeni nu merită să treacă prin așa ceva. 

● Ai dreptul prin lege să fii în siguranță. Ai mai multe opțiuni pe care le poți 

încerca.   

În cazul în care profesioniștii intră în contact cu copiii, aceștia ar trebui, de asemenea, să pună 

întrebări într-un mod empatic și să stabilească un mediu care ar putea facilita divulgarea. 

Unii copii ar putea să nu fie dornici să vorbească, în timp ce alții ar putea rămâne vagi în 

declarațiile lor, cum ar fi „tatăl meu se enervează pe mama mea” (Departamentul de 

Sănătate și Asistență Socială, 2017). Profesioniștii nu ar trebui să bombardeze copilul cu 

întrebări complexe ci să pună întrebări deschise simple, cum ar fi (adaptat de la Comisia 

pentru copii, 2015): 

● Este ceva care te face trist sau supărat? 
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● Ești fericit acasă? 

Ei trebuie să asigure copilul că se află într-un mediu prietenos și sigur:  

● Te cred. 

● Mă bucur că vorbești cu mine. 

● Nu e vina ta. 

● O să căutăm o soluție împreună și o să găsim ajutor. 

Evaluarea riscului 

Odată ce abuzul în familie este identificat, ar trebui efectuată o evaluare a riscului pentru a 

determina probabilitatea de a aduce rău femeii și copiilor, precum și pentru a informa 

planificarea siguranței (Kropp, 2004). O evaluare amănunțită a riscurilor este esențială, 

deoarece se referă nu numai la siguranța pe termen lung, ci și la cea imediată a femeii (adică, 

este sigur pentru ea să se întoarcă acasă). Preocupările de siguranță și sentimentele de frică 

au fost adesea exprimate de femeile rome și în cercetările noastre de teren (Summary 

Report, 2021). 

 

Evaluarea riscurilor trebuie efectuată de un profesionist instruit (Departamentul de Sănătate și 

Asistență Socială, 2017). În mod ideal, ar trebui să se bazeze atât pe instrumentele de 

evaluare a riscurilor, cât și pe judecata profesională, deoarece judecata este considerată 

inferioară în ceea ce privește validitatea sa predictivă (Gondolf, 2002). 

 

Există mai mult de 30 de instrumente de evaluare a riscurilor, cu niveluri comparabile de precizie 

(van der Put, Gubbels și Assink, 2019). Ca o indicație, Campbell și colegii (2009) au dezvoltat 

Scala de evaluare a pericolelor pentru a evalua riscul violenței intime grave sau letale. 

Instrumentul, care poate fi completat online, evaluează diferiți factori de risc, cum ar fi dacă 
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victima a amenințat să se sinucidă în trecut și dacă făptuitorul este un băutor înrăit, care a 

amenințat că va ucide femeia și că va face rău copiilor. 

Profesioniștii ar trebui, de asemenea, să evalueze riscul pentru copii, considerând că violența 

domestică în gospodărie este asociată cu un risc crescut de abuz asupra copiilor (de exemplu, 

Margolin și Gordis 2003). Chiar și simpla mărturie a violenței domestice ar putea avea 

consecințe dăunătoare emoționale și comportamentale asupra copiilor (Hornor, 2005). 

Profesioniștii ar trebui să înțeleagă bine toate efectele violenței domestice asupra copiilor 

și, dacă este prezentă maltratarea copiilor, ar trebui să respecte legislația privind protecția 

copilului. 

 

 

Intervențiile3 

În țara noastră atribuțiile lucrătorului social sunt limitate și la fel este și felul în care aceștia pot 

acționa. În momentul în care se observă că femeia romă este victimă a violenței domestice 

și aceasta solicită ajutorul, profesioniștii trebuie să îi prezinte opțiunile disponibile și să-i 

explice că este nevoie de un plan bine pus la punct și detaliat pentru a asigura reușita. Nu 

trebuie luate măsuri dacă femeia nu si-a dat acordul. Dacă din evaluarea riscului reiese că 

victima se află într-o situație cu risc ridicat, atunci profesionistul trebuie să alerteze 

autoritățile. 

În funcție de fiecare situație în parte, profesionistul din domeniu poate acționa pe 3 direcții:  

● Sănătate: Să ceară și să faciliteze controlul medical imediat – atât pe plan fizic 

cât și psihologic. 

 
3 Secțiune preluată în detaliu din documentul Common guidelines for Domestic Violence Protocol – tradusă și 
adaptată 
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● Social: Să solicite ajutorul serviciilor sociale și al serviciilor specializate pentru 

copii ( dacă este cazul). 

● Mediu: Să urmeze un plan de siguranță și să alerteze autoritățile în caz de 

pericol iminent. 

Planul inițial de siguranță 

O parte foarte importantă este intervenția imediată și promtă, iar lucrătorul social trebuie să 

urmărească mai multe direcții:  

Siguranța în relație 

● Să facă o listă cu oamenii pe care femeia roma îi poate contacta în caz de abuz. 

● Să o sfatuiască care sunt documnetle importante, cum și unde să le păstreze 

ca să le poată lua repede în cazul unei plecări în grabă. 

● Care sunt zonele din casă care trebuiesc evitate în timpul unui conflict (ex. 

bucătăria pentru că sunt multe obiecte care pot fi folosite drept arme). 

● Să informeze o persoană de încredere despre violența suferită. 

● Să o sfătuiască cum să asigure siguranța copiilor atunci când partenerul devine 

violent. 

Plecarea în regim de urgență  

● Să o sfătuiască despre cum să pregătească și să ascundă la îndemână o geantă 

cu strictul necesar. 

● Să știe exact pe cine să sune în cazul în care trebuie să plece de urgență. 

● Să aibă acces la un telefon și la bani. 

● Lucruri pe care să le ia cu ea – dovada abuzului, documente. 

Siguranța după ce căminul este abandonat 

● Să o învețe cum să țină secretă locația în care se află. 

● Să își schimbe numărul de telefon. 
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● Să ofere noile contacte persoanelor cheie și profesioniștilor care o pot ajuta. 

 În ceea ce îi privește pe copii, planul de siguranță trebuie să cuprindă următoarele): 

Despre locațîa planului 

● Copiii nu trebuie să aibă asupra lor niciun material scris, în afara numerelor de 

siguranță. 

● Planul de siguranță trebuie să le fie explicat copiilor de către un profesionist și 

de către mama lor. 

Când se declanțează abuzul 

● Copiii nu trebuie să intervină 

● Să gasească un loc sigur să se ascundă – în casă sau în afara ei 

Să caute ajutor  

● Pe cine să sune (numai în cazul în care telefonul poate fi dat în siguranță) 

● Când să sune la poliție sau la autorități 

● Ce să spună la telefon (ex. nume, adresă, să explice pe scurt situația) 

Cine știe despre planul de siguranță 

● Părintele non-abuziv 

● Alte persoane de încredere 

Profesioniștii care lucrează în comunitățile rome trebuie să aibă neapărat în vedere o serie de 

dificultăți cu care se pot confrunta în derularea procesului. Aceste bariere pot include 

(Summary Report, 2021):  

● Cultura. 

● ‘’Legea Romă’’. 

● Onoarea familiei. 

● Lipsa de încredere în autoritățile statului. 
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● Lipsa resurselor financiare ale victimei. 

● Frica de a fi exclusă din comunitate. 

● Discriminarea instituționalizată. 

● Lipsa de soluții reale și pe termen lung pentru victime. 

 În țara noastră există mai multe resurse de ajutor și informare pentru victimele violenței 

domestice. Una dintre cele mai importante este Agenția Națională pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați4 – care a pus la dispoziția victimelor violenței domestice sau 

martorilor o linie telefonică gratuită disponibilă nonstop. Alături de autoritățile statului, mai 

multe ONG-uri din România oferă sprijin femeilor căzute pradă violenței domestice. 

7.  Considerații de ordin legal și politici de prevenire a violenței 

domestice 

În ultimii ani, România a depus eforturi considerabile pentru a întări cadrul legal și de a oferi 

asistență victimelor violenței domestice. 

Legea numarul 217 din 22 mai 2003, care a fost reedidată și publicată în Monitorul Oficial la data 

de 15 octombrie 2020 este cea care definește diferitele tipuri de violență domestică și felul 

în care acestea se manifestă. 

Pe lângă acestea mai sunt o serie de inițiative legislative menite să vină în sprijinul victimelor 

violenței domestice și care sunt în acord cu Convenția de la Istanbul5. 

• Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; 

• HG. nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea 
fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017; 

• HG. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind prevenirea și intervenția în 
echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie 

 
4 https://anes.gov.ro/ 
5 Textul este preluat integral de pe site-ul oficial ANES - https://anes.gov.ro/legislatie-nationala-violenta-
domestica/ 
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şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 
aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum 
şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

• HG. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

• Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu 
modificările și completările ulterioare; În scopul asigurării protecţiei victimelor infracţiunilor, 
prezenta lege reglementează unele măsuri de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la 
drepturile acestora, precum şi de consiliere psihologică, asistenţă juridică gratuită şi compensaţie 
financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni. 

• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, 
monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Prevederile 
prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici 
şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României. 

• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012; 

• Hotărârea Guvernului nr 978/2015 din 16 decembrie 2015privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 

• Ordinul nr. 383/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea 
standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în 
familie; 

• Ordinul nr. 384/306/993/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Procedurii de conlucrare 
în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie; 

• Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea Instrucţiunilor de 
organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 
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• Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; Serviciile sociale, în sensul prezentei ordonanţe, reprezintă ansamblul complex de 
măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, 
în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 
pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi 
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

• Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 3123/24.12.2015 
privind modificarea Ordinului nr. 2126/2014. 

• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1343/2015 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile din 
domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie; 

 

8. Lucrul cu informațiile confidențiale 

 

Informațiile confidențiale se referă la ” informațiile primite în circumstanțe care obligă 

destinatarul să le păstreze secret. Informațiile din domeniul public nu pot fi 

confidențiale ”(D’ Sa & O’Leary, 2020, p. 164). Prin urmare, confidențialitatea necesită atât 

informațiile, cât și circumstanțele comunicării sale să rămână secrete. Prin extensie, datoria 

de confidențialitate se referă la responsabilitatea destinatarului informațiilor confidențiale 

de a nu le divulga unei terțe părți sau de a le face publice. 
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În baza codurilor lor etice și de conduită profesionale, obligația de confidențialitate se aplică 

practic tuturor profesioniștilor care lucrează cu victimele violenței domestice. Pentru a 

menționa câteva, Principiile etice ale psihologilor și Codul de conduită afirmă că: 

“Psihologii au o obligație principală să ia măsuri de precauție pentru a proteja 

informațiile confidențiale obținute sau stocate în orice mediu recunoscând că 

amploarea și limitele confidențialității pot fi reglementate prin lege  sau stabilité 

prin reguli instituționale sau relații profesionale sau științifice” (APA, 2017, p.7). 

De asemenea, Codul de etică pentru mediatori stabilit de programul european de formare în 

domeniul medierii interculturale pentru comunitățile de romi prevede că mediatorii 

interculturali ar trebui să păstreze confidențial informațiile colectate în cadrul 

activităților profesionale: 

 

 „Toate informațiile obținute în procesul de lucru vor fi păstrate 

confidențiale, nu vor fi dezvăluite altor persoane sau instituții, cu excepția 

cazului în care există un acord explicit al persoanei care a furnizat informațiile 

și cu singura excepție a situațiilor în care siguranța unui persoana este 

amenințată. Cei care vorbesc cu mediatorul ar trebui să fie informați cu 

privire la angajamentul față de confidențialitate. Nicio persoană, nici măcar 

șeful instituției care angajează mediatorul, nu are voie să ceară mediatorului 

să încalce confidențialitatea. Informațiile obținute de interes general pot fi 

comunicate într-un mod pentru a păstra anonimatul sursei, cu acordul 

sursei ”(Consiliul Europei, 2016, p.121). 

The Rețeaua Globală a Lucrătorilor Sociali menționează că: 

‘’Asistenții sociali respectă și lucrează în conformitate cu drepturile oamenilor la 

confidențialitate și intimitate cu excepția cazul în care există riscul de a face rău 

propriei persoane sau altora sau alte restricții legale. Asistenții sociali informează 
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persoanele cu care lucrează despre astfel de limite de confidențialitate și 

intimitate’’ (International Federation of Social Workers, 2018, Articolul 6). 

Profesioniștii trebuie să informeze femeile rome despre confidențialitatea informațiilor dar și 

despre limitele acesteia. 

Obținerea unui consimțământ explicit scris din partea femeii rome pentru a - i prelucra datele, în 

care sunt clar menționate obligațiile și limitele de confidențialitate, este cel mai simplu mod 

prin care profesioniștii pot elimina toate îndoielile posibile cu privire la faptul că acționează 

în conformitate cu îndatoririle lor profesionale și în mod legal (Protecția datelor Party, 2018, 

articolul 29). În afară de acționarea profesională și legală, un acord scris este crucial pentru 

construirea unei relații de încredere și încurajarea femeilor rome să dezvăluie și să caute 

ajutor, având în vedere neîncrederea și scepticismul față de profesioniști și autoritățile 

publice. 

 

Profesioniștii ar trebui să fie deosebit de prudenți în cazurile în care păstrarea confidențialității 

ar putea fi neintenționat încălcată și poate provoca daune. De exemplu, atunci când 

interacționează cu alți membri ai familiei femeii rome, inclusiv cu agresorul ei. Agresorul ar 

putea extrage informații de la profesionist și ar putea încerca răzbunarea împotriva victimei. 

 

Este foarte important de știut că există cazuri în care autoritățile locale pot cere informații cu 

caracter personal legate de una dintre victime. Aceste cereri sunt însoțite de justificări scrise. 

Nu este nevoie de aceste justificări doar dacă persoana vizată se află în pericol iminent. 

9. Rolul profesioniștilor și mediatorilor interculturali  

În România nu există o divizie special instruită pentru a lucra în comunitățile de romi, cu femeile 

care sunt victime ale violenței domestice. Majoritatea celor prezenți în comunități sunt 
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asistenți sociali sau psihologi sau asistenți educaționali. Pe lângă aceștia mai sunt implicați și 

lucrători ai poliției, judecători, avocați, medici, personal auxiliar. 

Indiferent de specificul rolului lor, toți profesioniștii care lucrează cu femeile rome victime ale 

violenței domestice ar trebui să înțeleagă bine (i) fenomenul violenței domestice și impactul 

acestuia, precum și (ii) resursele locale disponibile și căile de referință. Primul este esențial 

în înțelegerea nevoilor fiecărei femei de etnie romă, în timp ce acesta din urmă este necesar 

pentru a-i satisface nevoile și pentru a o îndruma (Departamentul de Sănătate și Asistență 

Socială, 2017). În cele din urmă, toți profesioniștii ar trebui să înțeleagă bine (iii) cultura 

specifică și comunitatea victimei (considerând că romii sunt un grup social eterogen), cu 

dovezi care sugerează că profesioniștii care lucrează cu victimele violenței domestice 

provenite din grupuri minoritare pot oferi un sprijin mai eficient dacă au cunoștințe despre 

mediul lor cultural (Stockman, Hayashi și Campbell, 2015). Într-adevăr, necesitatea ca 

profesioniștii să înțeleagă bine toate cele trei domenii menționate anterior a fost evidențiată 

și în cercetarea noastră (Evaluarea nevoilor de formare, 2021). 

 

 

 

 Rolul mediatorilor sau profesioniștilor care lucrează cu femeile rome victime ale violenței 

domestice poate fi sintetizat astfel (adaptat după Council of Europe, 2016; Summary Report, 

2021; Training Needs Assessment, 2021):  

● Să explice responsabilitățile pe care le au și să le reasigure pe femeile Rome că 

le vor oferi confidențialitate și intimitate. 

●  Să se asigure că nu exprimă nicio judecată legată de comportamentul, 

experiențele, credințele victimelor, prin manieră verbală sau non-verbală. Nu 

trebuie să-și exprime nicio opinie personală legată de incidente. 
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● Să țină cont de identitatea culturală a femeilor rome si de relațiile 

intracomunitareîn ceea ce privește violența domestică. 

●  Să informeze, să motiveze și să susțină femeile rome în relația cu instituțiile 

statului. Acest lucru este foarte important mai ales că din studiul nostru a 

reieșit ca femeile rome nu au încredere în poliție și în celelalte instituții. 

●  Să gestioneze comportamentele discriminatorii si prejudecățile angajaților din 

instituțiile statului. 

● Maintaining impartiality and gaining the trust of both parties, while providing 

adequate support to the Roma women served. 

● Să aibă grijă să nu fie împovărați cu responsabilități suplimentare care nu sunt 

relevante pentru fișa postului. 

●  Să mobilizeze comunitatea și instituțiile abilitate pentru a crește eficiența 

lucrului cu femeile Rome. 

 

10.  Strategii de îngrijire care să ajute personalul să reducă stresul și 

tensiunea asociată cu munca lor 6 

 Lucrătorii din social au fost și sunt considerați ca fiind mereu în linia întâi și sunt extrem de expuși 

la oboseală cronică, burnout, depresie. Situația s-a agravat din momentul declanșării 

pandemiei de Covid-19. 

Una dintre cele mai frecvente suferințe întâlnite printre lucrătorii din prima linie este 

Traumatizarea vicariantă 

Conform psihologului Gabriela Ionescu, “Traumatizarea vicarianta se refera la schimbarile 

negative ce au loc in viata specialistului cauzate de starea de martor la suferinta si nevoile 

clientilor lor. Acesta este un proces care se deruleaza in timp si nu este doar reactia la o 

anumita poveste trista de viata ci expunerea repetitiva la cruzimea traita de oamenii cu care 

 
6 Text preluat partial – tradus si adaptat – din Common Guidelines for Domestic Violence Protocol 
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specialistul lucreaza. In acest contex specialistul in discutie poate fi medicul, asistenta 

medicala, psihologul, psihoterapeutul si in general orice persoana care, prin natura activitatii 

ei, este martor al relatarilor persoanelor in suferinta . »( Gabriela Ionescu, Traumatizarea 

Vicariantă, Clinica Serenity). 

 

 

 

 

Oboseala compasională  

Oboseala compasională este o formă de stres posttraumatic care se declanșează în persoanelor 

care lucrează cu traume. Poate să apară ca urmare a simțirii – empatizării cu victima sau 

persoana suferindă.7 

Burnout 

Burnout-ul este un proces de stres cumulativ în condiții profesionale exigente, cu sprijin limitat 

(Maslach și Jackson, 1981). Este legat de sentimentele de epuizare emoțională și energetică, 

depersonalizare (adică tratarea beneficiarilor într-o manieră dezumanizată, cinică) și un 

sentiment redus de realizare profesională. Cazurile acute de traumatizare vicariană sau 

oboseală compasională pot declanșa epuizarea (Rothschild și Rand, 2006, p.103) 

Semne de stres si tensiune 

Profesioniștii ar trebui să fie alarmați și să ia măsuri dacă identifică semne indicative de 

traumatizare vicariantă, oboseală a compasiunii și epuizare. Deși semnele variază foarte 

 
7 https://ro.larafornm.com/compassion-fatigue-in-health-professionals-6619 
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mult de la o persoană la alta, acestea ar putea fi împărțite în patru mari categorii (Ministerul 

Sănătății Publice din Liban, n.d.): 

● Spiritual, cum ar fi pierderea sensului, pierderea speranței, sentimentul gol, furia față de 

Dumnezeu, pierderea idealurilor. 

● Profesional precum nemulțumirea la  locului de muncă, erori crescute, motivație scăzută 

pentru a merge la muncă, cinism față de beneficiari, indiferență față de rezultate, 

neîncredere în colegi. 

● Fiziologice precum tulburări de somn, oboseală, modificări ale poftei de mâncare, dureri de 

cap, dureri și dureri ale corpului, tremurături. 

● Psihologice, cum ar fi concentrarea slabă, confuzie, indecizie, auto-blamare, stare de spirit 

instabilă sau negativă și sentimente, retragere socială, plictiseală, motivație scăzută, gânduri 

intruzive, îngrijorătoare, reflecție. 

 

 . 

Strategii de îngrijire personală 

 Nu există o definiție a îngrijirii personale care să fie unanim acceptată, în literatura de 

specialitate. Ca punct de referință o să luăm definiția Organizației Mondiale a Sănătății 

(1998,p.2): 

  „Ce fac oamenii pentru ei înșiși pentru a stabili și menține sănătatea și pentru 

a preveni și a face față bolilor. Este un concept larg care cuprinde igiena (generală 

și personală), nutriția (tipul și calitatea alimentelor consumate), stilul de viață 

(activități sportive, agrement etc.), factorii de mediu (condițiile de viață, 

obiceiurile sociale etc.) factori socioeconomici (nivelul venitului , credințe 

culturale etc.) și auto-medicamentație. " 
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Este foarte important ca fiecare lucrător social să își construiască propria strategie de ajutor 

personal. Nu există nicio rețeta universală pentru succès ci fiecare trebuie să adapteze 

măsurile de ajutor la propria persoană. În continuare vă prezentăm un model de strategie în 

4 pași. 

Pasul 1 – Cunoaște-te: Fiecare persoană trebuie să își asculte corpul și să fie atentă la 

transformările care se întâmplă în fiecare zi. 

Pasul 2 – Angajează-te față de tine să combați stresul: Strategiile de combatere a stresului diferă 

de la persoană la persoană. Ceea ce este important este ca  fiecare să găsească exact 

activitățile care îl relaxează, cum ar fi meditația, plimbările în aer liber, drumețiile, muzica, 

dans, cititul. Este foarte important să respecți echilibrul între muncă și viață personală și să 

faci în fiecare zi lucruri care îți fac plăcere. 

Pasul 3 – Fă-ți un plan personal pentru schimbare: Schimbările comportamentale durează și nu 

se întâmplă peste noapte. De aceea este foarte important să ai un plan bine définit de care 

să te tii și cel mai important este să ai răbdare și să-ti setezi obiective realiste.  

Pasul 4 – Acționează conform planului: În această etapă este recomandat să-ți alegi și să faci 

echipă cu un coleg, să primești și să oferi feedback și cel mai important să vă susțineți în 

această provocare. 

Rolul organizației8 

Organizațiile poartă o mare răspundere pentru atenuarea problemelor legate de stres și 

promovarea auto-îngrijirii în rândul profesioniștilor care lucrează cu victimele violenței 

domestice. Personalul are un risc mai scăzut de a suferi de stres atunci când se simte susținut 

de organizația sa, acest lucru fiind deosebit de adevărat în medii profesionale în care cererea 

este mare și controlul este scăzut (Devereux, Hastings și Noone, 2009). 

 
8 Text preluat partial – tradus si adaptat din documentul Common guidelines for Domestic Violence Protocol 
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Pentru început, cultura și atmosfera de lucru a unei organizații ar trebui să exemplifice principiile 

pe care se așteaptă ca personalul lor să le adopte față de victimele violenței domestice - 

compasiune, empatie, încurajare, încredere, alegere, flexibilitate, colaborare și înțelegere 

pentru a numi doar câteva. Profesioniștii trebuie invitați să propună modificări pentru a 

stabili aceste principii în cultura organizațională. 

 

În plus, organizațiile ar trebui să psiho-educe profesioniștii despre îngrijirea de sine și semnele 

stresului, cu studii empirice care susțin efectele benefice ale pregătirii psihoeducaționale 

pentru prevenirea stresului legat de muncă (Kagan, Kagan și Watson, 1995). Acest lucru 

poate fi realizat prin programe formale de psihoeducare și / sau prin întâlniri cu personalul 

în care sunt comunicate stresul ocupațional și îngrijirea de sine. Cu condiția ca ședințele de 

personal să fie caracterizate de o atmosferă fără judecată, deschisă și plină de compasiune, 

acestea ar putea, de asemenea, să atenueze stresul, oferind un sentiment de sprijin social și 

apartenență profesioniștilor (Lopes Cardozo și colab., 2012). Eforturile de psihoeducare a 

profesioniștilor ar putea fi facilitate în continuare prin furnizarea de materiale de resurse pe 

această temă. Psihoeducația trebuie completată cu oportunități de dezvoltare profesională, 

în special în cazul în care organizațiile afirmă că pun în aplicare cele mai bune practici 

(Schostak și colab., 2010). Având în vedere că strategiile privind tratarea victimelor violenței 

domestice sunt revizuite continuu, formarea profesională continuă le permite 

profesioniștilor să se simtă încrezători și calificați pentru a gestiona cazurile dificile de 

violență domestică (Training Needs Assessment, 2021). 

În cele din urmă, organizațiile ar putea lua în considerare, de asemenea, formarea personalului 

în strategii mai avansate de auto-îngrijire, cum ar fi mindfulness (Joyce, Shand, Bryant, Lal și 

Harve, 2018) și Programul de gestionare a stresului și de formare a rezilienței Relaxare 

Response and Resilience Program (Chemali, Smati , Johnson, Borba și Fricchione, 2018). 
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