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Pentru o intervenție eficientă, avem nevoie de prac�cieni pregă�ți în lucrul cu 

supraviețuitorii VSG, precum și de o abordare mul�sectorială, prin implicarea 

tuturor actorilor cu competențe și responsabilități în domeniu. 

Acest ghid informa�v vine în sprijinul prac�cienilor care lucrează  cu  refugiați sau 
solicitanți de azil, care au fost expuși la diferite forme de violență sexuală și de gen 
(VSG). VSG implică o afectare profundă a tuturor sferelor vieții acestora – fizică, 
emoțională, cogni�vă, socială, economică, spirituală. Violența sexuală și de gen 
este un termen umbrelă pentru orice act de violență care este săvârșit împotriva 
voinței unei persoane și  care se bazează pe diferențele de gen și care au la bază 
relații de putere inegale. Cuprinde acte care produc vătămări fizice, sexuale, 
psihologice, socioeconomice sau suferință, amenințări cu as�el de acte, 
constrângere și alte privări de libertate. Violența sexuală și de gen afectează 
persoane din întreaga lume, în perioade de pace sau de conflict, în spațiul privat 
sau public, cu consecințe care depășesc sfera individuală, care se ex�nd asupra 
familiilor și comunităților. 

UNHCR și partenerii săi sunt dedicați prevenirii și combaterii  tuturor formelor de 

VSG, depunând eforturi pentru a preveni acest �p de violență înainte de a se 

întâmpla, pentru a iden�fica și pentru a răspunde nevoilor tuturor 

supraviețuitorilor, care pot fi femei și fete, precum și bărbați și băieți de toate 

vârstele. Pentru a�ngerea acestui obiec�v, UNHCR colaborează cu comunitățile 

strămutate și cu diverși parteneri din mai multe sectoare. Ca atare, este esențial ca 

toți actorii implicați în ajutorarea persoanelor strămutate forțat să beneficieze de 

informații corecte, actuale și comprehensive.

Provocările întâmpinate de prac�cieni sunt mul�-fațetate: acestea se întâlnesc 

atât la nivelul iden�ficării acestor experiențe în viața oamenilor, precum și în 

abordarea, intervenția și prevenirea situațiilor în care pot fi afectați de violență în 

mod direct sau ca martori. 
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În abordarea, intervenția și prevenirea situațiilor de VSG, 

prac�cienii trebuie să cunoască... 

ü  Nevoile supraviețuitorilor  

ü  Provocările supraviețuitorilor 

ü  Drepturile supraviețuitorilor 

ü  Principiile de lucru cu supraviețuitorii 

ü  Serviciile u�le din comunitate (medicale, sociale, psihologice, juridice) 
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DEFINIREA VIOLENȚEI SEXUALE și DE GEN

ź Agresorul este reprezentat de orice 
persoană, grup, ins�tuție care folosește 
abuzul de putere, care se află într-o poziție 
de putere, autoritate sau control, 
incluzând soțul, partenerul in�m, 
îngrijitorul, un membru al familiei, părinte, 
cadru didac�c, lucrători umanitari, 
soldați/forțe de ordine/polițiș�/militari, 
angajatori, rețele de traficanți etc.

ź Orice persoană, indiferent de vârstă, sex, 
gen, etnie, culoare, limbă, religie, orientare 
sexuală, starea de sănătate, dizabilitate, 
stare civilă, statut legal poate deveni 
supraviețuitore a VSG (în acest material, 
termenul care se folosește este cel de 
„supraviețuitor”/ „supraviețuitoare”, prin 
care subliniem reziliența, conferim putere 
de integrare și depășire a traumelor)

DEFINIREA CONCEPTULUI DE VSG IMPORTANT DE ȘTIUT

Violența sexuală și de gen (VSG) se referă 
la orice act comis împotriva voinței unei 
persoane, bazat pe normele de gen și 
relații inegale de putere. Include toate 
formele de violență fizică, sexuală, 
emoțională,  socială,  economică ș i 
sp i r i tua lă  îndreptate  asupra  unei 
persoane, precum și interzicerea sau 
limitarea accesului la resurse și servicii. 

Este recunoscut faptul că VSG poate afecta 
orice persoană, indiferent de vârstă – 
fete, femei, băieți, bărbați, persoane 
vârstnice, etc. 

ź VSG poate fi manifestată asupra 
solicitanților de azil și refugiaților în 
�mpul conflictului din țara de origine, 
în �mpul călătoriei, în țara de azil, în 
�mpul repatrierii sau reintegrării  

ź VSG poate fi atât o cauză a deplasării 
forțate, cât și o consecință a ei, prin 
distrugerea structurilor familiale și 
comunitare pe care erau bazate 
societăți întregi

ź VSG are la bază normele de gen și 
relațiile de putere inegale

ź Grupuri în risc de a fi vic�me ale VSG: 
fete adolescente, femei vârstnice, 
mame singure, fete și femei cu copii 
rezultați în urma unui viol, copii 
singuri/neînsoțiți, femei indigene, 
persoane cu dizabilități, persoane 
aparținând anumitor grupuri etnice și 
religioase minoritare, membri LGBTIQA 

SUPRAVIEȚUITORI ȘI AGRESORI

Violența sexuală și de gen11Violența sexuală și de gen 10

implică afectarea psihică, economică, socială, responsabilizare prematură a 

copiilor care au frați mai mici, dependența de relații exploatatoare sau 

nesănătoase pentru sa�sfacerea nevoilor de bază

poate conduce la izolare sau risc crescut de manipulare și implicare în relații 

violente

alterna�ve de a le obține cresc riscul ca persoanele ale căror nevoi nu sunt 

îndeplinite să accepte relații dependente, violente, care să le asigure accesul la 

resurse și supraviețuirea

FACTORI FAVORIZANȚI AI APARIȚIEI VSG 
ÎN CONTEXTUL SOLICITANȚILOR DE AZIL, 

REFUGIAȚILOR (și nu numai)

Ř  Separarea membrilor familiilor

Ř Separarea de persoanele cunoscute/prieteni/membrii ai 
comunității

Ř  Insuficiența resurselor pentru sa�sfacerea nevoilor de bază 

și lipsa mijloacelor 

Ř  Abuzul de substanțe

vulnerabilizează prin pierderea controlului asupra propriilor acțiuni și decizii, 

precum și prin creșterea riscului de a accepta comportamente din zona VSG 

Ř  Dificultățile legate de securitatea personală 

și respectarea regulilor în centre prin structura și procedurile centrelor, spații 

sanitare comune, supraaglomerarea, lipsa confidențialității, toleranța față de 

violență, ceea ce creează un context tensionat în care se poate manifesta VSG
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Ř  Insuficiența serviciilor de specialitate disponibile în 
comunitate 

pentru supraviețuitori implică neîndeplinirea nevoilor lor psihosociale, ceea 

ce îi constrânge la găsirea unor alterna�ve indezirabile de sa�sfacere a 

propriilor nevoi (de ex. sexul de supraviețuire) sau accentuarea consecințelor 

VSG

Ř  Expunerea anterioară la situații trauma�ce

 care implică dizabilități fizice și senzoriale, stres psihic și boli cronice, s�mă de 

sine scăzută, ceea ce plasează o persoană într-o poziție vulnerabilă față de 

potențialii agresori

Ř  Normele culturale, tradițiile, obiceiurile

implică manifestarea și perpetuarea unor comportamente violente 

considerate acceptabile în tara de origine (de ex. mu�larea genitală, crimele în 

numele onoarei, căsătoriile forțate), dar considerate inacceptabile în Centrele 

Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil

Ř  Necunoașterea, neînțelegerea și neîncrederea în noul 
sistem

sunt strâns legate de lipsa informării cu privire la drepturile proprii și a 

serviciilor unde pot solicita sprijin

TIPURI, MANIFESTĂRI ȘI CONSECINȚE ALE VSG

Atunci când aceste forme de violență au loc în cadrul relațiilor de cuplu, 

căsătorie, familie,  de către soți sau foș�, concubini, parteneri, denumirea 

u�lizată este cea de violență domes�că, regăsindu-se în literatura de specialitate 

ca o formă specifică de VSG. 

Violența sexuală și de gen13Violența sexuală și de gen 12
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VIOLENȚA DOMESTICĂ, FORMĂ SPECIFICĂ DE VSG

În contexte vulnerabile, așa cum 
este și cel în care se află și 
solicitanții de azil și refugiații, 
oamenii au nevoie să dezvolte 
relații în care să se simtă în 
siguranță, protejați, acceptați, 
sprijiniți. As�el, oamenii pot intra 
ori rămane în relații de cuplu, sau 
pot sta alături de membrii ai 
familiei  pentru a se securiza, 
riscând să fie manipulați de 
persoane care se pot folosi de 
teama și nesiguranță lor. Pe de 
altă  parte,  același  context 
vulnerabil reprezintă un factor 
favorizant pentru apariția , 
dezvoltarea sau escaladarea 
unor comportamente violente în 
cupluri le ori  famil i i le deja 
formate. 

Violența domes�că înseamnă orice 
inacțiune sau acțiune intenționată de 
violență fizică, sexuală, psihologică, 
economică, socială sau spirituală care se 
produce în mediul familial sau domes�c ori 
între soți sau foș� soți, care au locuit 
împreună cu vic�ma” (Legea 217/2003 
pentru prevenirea și combaterea violenței 
în familie).

· Este un fenomen cu un grad mare de 
recidivă, care implică violențe 
repetate asupra aceleiași persoane, 
se produce – de cele mai multe ori – 
în preajma copiilor și în spatele ușilor 
înch ise ,  fi ind  cons iderată  „o 
problemă privată”;

· Alți termeni folosiți  pentru a face 
referire la violența domes�că sunt: 
violența în familie, violența in�mă, 
violența între parteneri, violență de 
cuplu, violență între soți.

· Par�cularitățile culturii și religiei, 
nevoile economice, convingerile 
personale, precum și viziunea 
despre căsătorie sau relație de cuplu 
și copii, acceptate de supraviețuitor, 
pot determina deciziile pe care 
aceasta le poate lua atunci când este 
expusă la situați i  de violență 
domes�că;

· Vio lența  domes�că  ca  formă 
specifică de VSG este diferită de 
celelalte forme prin faptul că 
agresorul este o persoană cu care 
supraviețuitorul are sau a avut o 
relație, care poate implica copii, 
bunuri, o legătură de atașament, un 
spațiu comun și un �mp petrecut 
împreună;

· Nu se recomandă medierea între 
persoanele implicate, pentru că e 
probabil să ducă la escaladarea 
violențelor;

VIOLENȚA DOMESTICĂ 
ÎN CONTEXTUL MIGRAȚIEI FORTATE

DEFINIREA VIOLENȚEI DOMESTICE IMPORTANT DE ȘTIUT

CONSECINȚELE VIOLENȚEI SEXUALE și DE GEN

Violența are impact trauma�c, indiferent de formele pe care le ia. 

Reacțiile  supraviețuitorilor pot fi intense, fiind  însă sunt considerate ca reacții 

normale la situații anormale (trauma�ce). Consecințele VSG depind de �pul de 

VSG suferit, contextul în care s-a întâmplat, cum și dacă cineva a reacționat, 

precum și de prezența unor factori protec�vi, cum ar fi existența unei rețele de 

suport sau reacția comunității. Conform studiilor de specialitate, violența 

afectează persoana atât la nivel fizic, cat și emoțional, social, economic.

Violența sexuală și de gen15Violența sexuală și de gen 14
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cuplu, violență între soți.

· Par�cularitățile culturii și religiei, 
nevoile economice, convingerile 
personale, precum și viziunea 
despre căsătorie sau relație de cuplu 
și copii, acceptate de supraviețuitor, 
pot determina deciziile pe care 
aceasta le poate lua atunci când este 
expusă la situați i  de violență 
domes�că;

· Vio lența  domes�că  ca  formă 
specifică de VSG este diferită de 
celelalte forme prin faptul că 
agresorul este o persoană cu care 
supraviețuitorul are sau a avut o 
relație, care poate implica copii, 
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împreună;

· Nu se recomandă medierea între 
persoanele implicate, pentru că e 
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violențelor;

VIOLENȚA DOMESTICĂ 
ÎN CONTEXTUL MIGRAȚIEI FORTATE

DEFINIREA VIOLENȚEI DOMESTICE IMPORTANT DE ȘTIUT

CONSECINȚELE VIOLENȚEI SEXUALE și DE GEN

Violența are impact trauma�c, indiferent de formele pe care le ia. 

Reacțiile  supraviețuitorilor pot fi intense, fiind  însă sunt considerate ca reacții 

normale la situații anormale (trauma�ce). Consecințele VSG depind de �pul de 

VSG suferit, contextul în care s-a întâmplat, cum și dacă cineva a reacționat, 

precum și de prezența unor factori protec�vi, cum ar fi existența unei rețele de 

suport sau reacția comunității. Conform studiilor de specialitate, violența 

afectează persoana atât la nivel fizic, cat și emoțional, social, economic.

Violența sexuală și de gen15Violența sexuală și de gen 14
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Violența sexuală și de gen21Violența sexuală și de gen 20



Precum și de o serie de abilități...

Nevoia de siguranță: pentru propria viață, a copiilor 

Nevoi de bază: hrană, apă, adăpost, servicii medicale 

Emoționale: să fie ascultați, crezuți, înțeleși, nejudecați, sprijiniți, acceptați, 

încurajați 

În paralel, trebuie să răspundem adecvat nevoilor generate de consecințele 

violenței asupra persoanei. 

Mentale: de a înțelege, de a-și cunoaște drepturile, de a planifica, de a găsi 

alterna�ve 

Având în vedere faptul ca solicitanți de azil și refugiații sunt persoane cu risc de a fi 

experimentat sau care experimentează situații de violență, responsabilitatea 

prac�cienilor care intervin este aceea de a întreba, cu acordul persoanei, aceasta 

având dreptul de a răspunde sau nu, dacă a fost sau este expusă unor contexte 

violente, ce intră în sfera VSG. Declarația supraviețuitorului este suficientă la acest 

nivel al intervenției, nefiind necesare sau solicitate dovezi ale agresiunilor suferite. 

Sociale: de a avea relații în care să se simtă în siguranță, de a face parte și de a  se 

simți parte dintr-o familie, grup, comunitate, de refacere a relațiilor cu copiii

Răspunsul oamenilor la întrebarea menționată anterior - dacă au fost afectați de 

violență sexuală și de gen - poate fi influențat de o serie de factori. Rolul 

prac�cienilor este acela de a nu insista și de a oferi informații despre drepturi și 

servicii, și de a încuraja solicitarea ajutorului în eventualitatea apariției unor 

situații violente.

NEVOI ALE SUPRAVIEȚUITORILOR

ü  De a respecta și folosi principiile abordării centrate pe supraviețuitor

ü  De a exprima empa�e și încurajare

ü  De a u�liza ascultarea ac�vă

ü  De a iden�fica nevoile, resursele și provocările supraviețuitorilor

ü  Capacitatea de a ajuta

ü  De a oferi informații adecvate

Violența sexuală și de gen23Violența sexuală și de gen 22

·  Dependența economică

·  Frica de pierdere a statutului

·  Loialitate față de familie și agresor

·  Frica de a-și pierde copiii

·  Norme culturale și religioase cu privire la căsătorie și onoare

·  Teama că nu se poate descurca singuri

·  Lipsa de încredere în sine și sen�mentul lipsei controlului asupra propriei vieți

·  Nu își cunosc drepturile

·  Incapacitatea de a lua decizii, ca o consecință a violenței

·  Teama de a fi s�gma�zați

·  Sen�mente de culpabilizare

·  Nu cunosc sau nu au încredere în serviciile de specialitate

·  Teama de izolare socială

·  Frica pentru propria viață, a copiilor și rudelor, determinată de amenințările pe 

care le primește dacă intenționează să ceară ajutor

Provocări ale supraviețuitorilor în a cere și a accepta ajutor
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Abordarea centrată pe supraviețuitor are la bază următoarele principii:

Principiul siguranței și protecției

· Siguranța supraviețuitorului, a copiilor și a familiei acestuia este prioritară 

pentru orice program de intervenție și este avută în vedere de la primul contact 

cu aceasta, pe tot parcursul intervenției. Efectele intervenției sunt mult 

diminuate dacă supraviețuitorul nu este în siguranță, agresorul având acces la 

el; decizia separării de agresor este una luata în baza acordului 

supraviețuitorului

· Confidențialitatea locului în care se află supraviețuitorul trebuie respectată de 

către toți profesioniș�i cu care intră în contact acesta.

· Supraviețuitorul este în situație de risc de a fi agresat, ucis sau se poate 

sinucide, de aceea are nevoie de un plan de siguranță, realizat în urma evaluării 

și prevenirii riscului de recidivă și pericol.

Violența sexuală și de gen25Violența sexuală și de gen 24

ÎN PRACTICĂ

ü  Iden�ficați servicii care să răspundă acestei nevoi

ü  Implicați ceilalți prac�cieni și autorități în realizarea planului de 

siguranță (cooperare mul�disciplinară și interins�tuțională), cu acordul 

informat al supraviețuitorului

ü  Explicați rolului acestor măsuri de siguranță

Principiul confidențialității

·  Este un principiu prioritar, reprezentând un drept al supraviețuitorului și o 

responsabilitate a profesionistului în cadrul intervenției, menit să consolideze 

încrederea și relația acestora

o  comunicarea electronică
o  documentație scrisă (dosare, acte, rapoarte etc.)
o  comunicarea verbală (între supraviețuitor și prac�cian)

o  când persoana declară că vrea să se sinucidă sau să facă rău altei persoane;

·  Supraviețuitorul trebuie să fie informat cu privire la limitele confidențialității, 

aceasta putând fi încălcată în următoarele situații: 

·  Poli�cile și procedurile la care se raportează prac�cianul ar trebui să includă linii 

directoare pentru:

o  înregistrarea datelor și stocarea

o  când solicită instanța de judecată.
·  Dincolo de cerințele legale, organizațiile / ins�tuțiile  trebuie să aibă poli�ci și 

proceduri cu privire la modul în care u�lizează informațiile confidențiale

o  furnizarea de informații terților

ü  Solicitați sprijinul prac�cienilor cu competențe în realizarea unor 

demersuri juridice pentru securizarea supraviețuitorilor (ordin de 

protecție, plângere penală, stabilirea domiciliului minorilor)
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Violența sexuală și de gen27Violența sexuală și de gen 26

Principiul Respectului

•  VSG implică pierderea controlului supraviețuitorului asupra propriei vieți; în 

procesul de recuperare, implicarea în iden�ficarea propriilor soluții, luarea 

deciziilor în funcție de propriile dorințe și nevoi, contribuie la redobândirea 

încrederii în sine și a sen�mentului propriei valori

•  Supraviețuitorul este actorul principal în cadrul intervenției, as�el nevoile, 

dorințele și drepturile sale trebuie respectate în orice moment

ÎN PRACTICĂ

ü Oferiți-i informații despre drepturi și servicii u�le, însă respectați-i decizia 

de a le accesa sau nu

ü Nu insistați ca o persoană să vorbească sau să se destăinuie

ü Nu judecați cele spuse

ü Acceptați și normalizați trăirile, emoțiile, sen�mentele

ü Cereți permisiunea pentru a solicita informații despre situații dificile, 

sensibile, și asigurați persoana că are dreptul de a nu răspunde

ü Respectați-i alegerile chiar dacă nu sunteți de acord cu ele (de ex. 

supraviețuitorul alege să rămână în relația abuzivă)

ü Pentru orice acțiune sau demers în interesul supraviețuitorului este 

necesar acordul acestuia

Principiul nediscriminării

·  Fiecare persoană are dreptul la servicii de asistență fără discriminare pe bază de 

gen, vârstă, dizabilități, rasă, culoare, limbă, iden�tate sexuală sau de gen, statut 

social, etc.

ÎN PRACTICĂ

ü  Prezentați acest principiu  încă de la începutul discuției, inclusiv situațiile 

în care poate fi încălcat sau, atunci când este necesar, acest lucru se va 

face cu acordul informat al persoanei în cauză

ü  Nu împărtășiți informații despre supraviețuitor cu alte persoane sau 

autorități decât cu acordul său informat 
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Violența sexuală și de gen 28

IMPORTANT DE ȘTIUT

ÎN PRACTICĂ

ü  Atenție la propriile convingeri despre oameni, ,,normalitate” și bariere 

personale în relația cu ceilalți, acestea pot interfera cu principiile 

menționate anterior și pot revic�miza!

Copiii au dreptul sa fie implicați în deciziile cu privire la situația lor în acord cu 

nivelul de maturitate și legislația în domeniu (conform Legii nr. 272/2004  privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului).

Atunci când supraviețuitorul este copil, avem în vedere principiul respectării 

interesului superior al copilului, as�el scopul deciziilor și acțiunilor cu privire la el 

vizează siguranța, bunăstarea  și dezvoltarea acestuia. 

II. 
RESPONSABILITĂȚI 

ȘI PROVOCĂRI
ÎN INTERACȚIUNEA 

CU SUPRAVIEȚUITORII 
VIOLENȚEI SEXUALE

 și DE GEN
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Responsabilități și provocări31

O intervenție eficientă, indiferent de limitele pe care le are, necesită crearea unei 
relații în care supraviețuitorul să se simtă în siguranță, acceptat, nejudecat, înțeles, 
crezut, susținut, de o manieră adecvată de a comunica - ascultare ac�vă – și o 
separare între valorile personale și principiile de lucru. 

Suges�i pentru crearea și menținerea unei relații de încredere

• Nu trebuie minimalizată problema supraviețuitorului (de ex., în cazurile de 

violență domes�că: ,,nu e prima oară când se întâmplă și apoi vă împăcați”) 

• Respect, non-judecare, încredere și ones�tate („Te cred!”)

• Asigurarea confidențialității

• Prezentarea drepturilor supraviețuitorului în cadrul acestei relații 

o Dreptul de a se opri în orice moment

o Dreptul de a solicita alt prac�cian

o Dreptul de a vedea documentele din propriul dosar și de a modifica 

declarații

• Manifestarea empa�ei și a înțelegerii față de problemele supraviețuitorilor ( „ 

Îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat!”, „Îmi pare rău ca treci prin această 

situație!”, „Nu este vina ta!”)

o Informațiile oferite de supraviețuitor să nu fie înregistrate sau nate 

fără acordul acestuia

• Acceptarea alegerilor supraviețuitorului și disponibilitate în susținere 

ulterioară

• Concentrare pe înțelegerea puterilor și a resurselor supraviețuitorului 

(curajul de a cere sau a accepta ajutor, capacitatea de a dezvolta strategii de a 

face față, iden�ficarea unor abilități personale – sociabil, comunica�v, ac�v; 

relații funcționale cu rudele și prietenii)

o Dreptul de a nu răspunde la întrebări

• Promovarea bunăstării supraviețuitorului – încurajarea implicării acestuia în 

ac�vități u�le și plăcute

• Oferirea de speranță (asigurarea că nu este singur în demersuri, că mai exista 

și alte femei în situații similare care “s-au recuperat”, etc.)
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• Acceptarea alegerilor supraviețuitorului și disponibilitate în susținere 

ulterioară

• Concentrare pe înțelegerea puterilor și a resurselor supraviețuitorului 

(curajul de a cere sau a accepta ajutor, capacitatea de a dezvolta strategii de a 

face față, iden�ficarea unor abilități personale – sociabil, comunica�v, ac�v; 

relații funcționale cu rudele și prietenii)

o Dreptul de a nu răspunde la întrebări

• Promovarea bunăstării supraviețuitorului – încurajarea implicării acestuia în 
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și alte femei în situații similare care “s-au recuperat”, etc.)



Suges�i pentru o comunicare eficientă

• Este foarte important de asemenea ca prac�cianul să își cunoască limitele și 

să ș�e unde și cui să refere cazul dacă simte ca nu deține suficiente 

informații/resurse cât să poată oferi sprijinul în mod adecvat. Aceste aspecte 

trebuie expuse supraviețuitorului, iar referirea se face cu acordul informat al 

acestuia

o Acceptați pauzele

o Reformulați cele spuse de supraviețuitor, în vederea clarificării

·  Societății – prejudecăți, cadru legisla�v neacoperitor, lipsa toleranței, 

blamarea vic�mei 

· Atenția acordata supraviețuitorului

o U�lizați întrebări de clarificare și sumarizarea

·  Furnizorilor de servicii – servicii insuficiente, mai ales pentru situațiile de 

urgență, concentrarea acestora în zonele urbane, intervenție neunitară

· Iden�ficarea unui spațiu care să permită comunicarea în siguranță și fără 

întrerupere; înregistrarea sau luarea no�țelor se face cu acordul 

supraviețuitorului

Prac�cienii se pot confrunta cu provocări și din partea:

· Folosirea ascultării  ac�ve

o Evitați analizele și interpretările personale

· Evitarea întreruperilor de către alte persoane

· Normalizarea reacțiilor și a îngrijorărilor supraviețuitorului ( în situații de VSG, 

plânsul, confuzia, teama, nesiguranța, blocajul, etc. sunt reacții normale)

o Folosiți întrebări simple,  deschise, adresate pe rând  (ce , cum, 

când....?)

o Folosiți aprobare verbală și non-verbală

o Evitați exprimarea propriilor opinii și a acordării sfaturilor 

· Calm și sigur de sine

o Arătați empa�e
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Conș�en�zarea și acceptarea rolului profesional și scopului personal, limitele 

personale și ale sistemului sunt aspecte esențiale în lucrul cu persoane în situații 

de risc. As�el, suportul este acordat între aceste limite, cu accent pe găsirea unor 

soluții adaptate fiecărui context în parte, în funcție de resursele pe care le are la 

dispoziție prac�cianul.

·  Lipsa interpreților potriviți situației (care să nu provină din comunitatea 

supraviețuitorului, posibilitatea supraviețuitorului de a alege sexul 

interpretului)

În lucrul cu cazurile de VSG, prac�cienii întâmpină provocări din partea tuturor 

factorilor implicați în intervenție, una dintre cele mai des întâlnite fiind cea legată 

de percepția asupra supraviețuitorului ca fiind necooperant. Ges�onarea acestei 

situații implică acceptarea faptului că oamenii au voință proprie, iar rolul 

prac�cienilor este acela de a fi lângă ei, chiar dacă nu sunt de acord cu ei, având o 

a�tudine de suport, non-judecare și încurajare.

·  Prac�cienilor – lipsa unor cursuri de specialitate, teama de a face rău, dificultăți 

în abordarea temelor dificile (suicid, tulburări psihice, suspiciuni de abuz 

asupra copiilor), trauma secundară și burnout

·     Specificitatea culturală 
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În situațiile în care viața persoanei este în pericol, cu acordul informat și scris al 

supraviețuitorului, prac�cianul poate solicita sprijin furnizorilor de servicii care 

ges�onează centre de găzduire și servicii de consiliere socială, psihologică, juridică 

specializate pe violență sexuală și de gen sau violență domes�că.

· centre de găzduire insuficiente pentru supraviețuitori ai traficului de ființe 

umane și pros�tuției forțate sau pentru bărbați supraviețuitori ai VSG

· absența translatorilor în limbi rare

După apartenență, serviciile disponibile pentru supraviețuitorii VSG sunt 

clasificate în publice, private și mixte, în parteneriat public-privat. Cele publice 

sunt în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială, a Direcțiilor de 

Asistență Socială sau a Serviciilor Publice de Asistență Socială locale, având o 

procedură unică de admitere a supraviețuitorului care are nevoie de găzduire. 

Având în vedere complexitatea cazurilor de VSG care pot fi iden�ficate în Centrele 
de Recepție, pentru o intervenție eficientă și prevenirea revic�mizării este 
necesară o intervenție mul�sectorială și servicii specializate. 

· procedurile greoaie de admitere pentru găzduire în unele centre pentru 

supraviețuitori 

· numărul insuficient de locuri în centrele cu găzduire

· lipsa unei instruiri specifice în abordarea și intervenția în cazurile de VSG 

Cele private sunt deschise de organizații non-guvernamentale și au o procedură 

proprie de admitere, dar cu un număr de locuri mai redus decât primele. Cele 

mixte sunt într-un parteneriat public-privat, cu o procedură de admitere stabilită 

de en�tatea care deține spațiul în care se desfășoară ac�vitățile. 

· concentrarea serviciilor în marile centre urbane, dificil de accesat 

Prac�cianul din Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de 

Azil care referă un caz către un serviciu specializat se poate confrunta cu 

provocări precum: 

· lipsa traducerii documentelor folosite în managementul de caz într-o limbă de 

circulație internațională. 

· concentrarea serviciilor pe găzduirea femeilor și copiilor supraviețuitori ai 

VSG, ignorând celelalte �puri de persoane
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În România, violența domes�că este forma specifică de VSG cea căreia i s-a acordat 

o atenție deosebită, serviciile din comunitate care oferă găzduire fiind disponibile 

în mod special supraviețuitorilor violenței domes�ce și, mai specific, femeilor și 

copiilor.

Aceasta nu este o listă exhaus�vă, ci doar exemplifica�vă – as�el, recomandăm 

prac�cienilor să se asigure că Centrele/Organizațiile respec�ve oferă acest �p de 

asistență înainte de momentul referirii, pentru a preveni potențiala 

revic�mizare a persoanei care necesită as�el de servicii adecvate.

Câteva centre din Bucureș� cărora li se poate referi un caz de VSG găsiți în lista de 

mai jos. 

În cazul iden�ficării unui caz de VSG asupra minorilor, singura ins�tuție abilitată 

să intervină este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pe 

raza căruia se află copilul.  

O listă a serviciilor pentru femeile și copiii supraviețuitori ai violenței domes�ce – 

centre de urgență, adăposturi temporare, centre de recuperare și centre de 

consiliere – este disponibilă pe site-ul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse 

(ANES) - h�p://anes.gov.ro/harta/. De asemenea, prac�cienii și oricare altă 

persoană care iden�fică/cunoaște/află despre situații de violență domes�că, 

trafic de persoane, discriminare de gen sau discriminare mul�plă, pot apela la o 

linie telefonică gratuită, cu un număr unic de contact 0800.500.333, reglementat 

de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Acest serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit din 

orice rețea cu acoperire națională.

Specialiș�i care răspund la acest call-center pot oferi asistență și consiliere pentru 

depășirea tuturor situațiilor de urgență, iden�fică soluții adecvate cazurilor 

expuse sau semnalate, furnizând informații cu privire la demersurile pe care le 

poate iniția supraviețuitorul pentru a ieși din situația de criză, precum și despre 

serviciile disponibile la nivel național, adecvate nevoilor lor.
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· expunerea la ascultarea unor numeroase situații în care a fost prezentă 

violența

· nepu�nța unei intervenții eficiente din cauza disfuncționalităților din sistemul 

de servicii

· relaționarea excesivă cu persoane furioase, triste, frustrate, lipsite de 

speranță, persoane care îi responsabilizează foarte tare, cu așteptări 

nerealiste 

Lucrul cu persoanele afectate de VSG poate fi foarte solicitant pentru prac�cian 
prin: 

Semne și simptome ale stresului Recomandări

epuizare fizică și emoțională, scăderea 

energiei, entuziasmului și mo�vației în 

lucru, performanțe scăzute în munca, 

pesimism, lipsa de sens în viața 

profesională, nemulțumiri, dificultăți 

de somn, pierderea interesului pentru 

ac�vități cândva plăcute (hobby-uri, 

întâlniri cu prietenii), consum de 

substanțe (alcool, tutun, cafea)

odihnă suficientă, respectarea sau 

reducerea programului de lucru, 

alternarea sarcinilor dificile cu cele mai 

p u ț i n  s o l i c i ta nte ,  s ta b i l i re a  ș i 

respectarea limitelor între viața 

p ro fe s i o n a l ă  ș i  c e a  p e rs o n a l ă , 

î m p ă r t ă ș i r e a  s e n � m e n t e l o r  ș i 

dificultăților în realizarea sarcinilor cu 

colegii și managerii, cu respectarea 

confidențialității, prac�carea unui 

sport, întâlniri cu prietenii

Trauma secundară și burnout43
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Supraviețuitor se referă la persoanele sau grupurile care au fost afectate de VSG. 

Orice persoană – fată, femeie, băiat, bărbat, persoană vârstnică, etc. – pot deveni 

Genul reprezintă caracteris�cile sociale construite pe baza a diferiți factori cum ar 

fi vârstă, religia, originea etnica și sociala. Ele diferă de o cultură la alta și definesc 

statutul, rolul, responsabilitatea socială, relațiile de putere dintre membrii oricărei 

societăți sau culturi. Spre deosebire de sex, genul se dobândește prin socializare, 

se educa și prin urmare, se poate schimba. 

Consimțământul sau acordul informat  este dat în mod voluntar și liber pe baza 

unei aprecieri clare și înțelegerea faptelor, implicațiilor și consecințelor viitoare ale 

unei acțiuni. Pentru a da consimțământul informat, persoana în cauză trebuie să 

aibă toate faptele relevante la momentul acordării consimțământului și să fie 

capabil să evalueze și să înțeleagă consecințele unei acțiuni. De asemenea, trebuie 

să fie conș�enți și să aibă puterea de a-și exercita dreptul de a refuza angajarea 

într-o acțiune și/sau sau de a nu fi constrânși (fiind convinși bazat pe forță sau 

amenințări). (Ins�tu�onal Framework for Addressing Gender-Based Violence în 

Crises, Organizația Internațională pentru Migrație, 2017)

Violența sexuală și de gen (VSG) se refera la orice act împotriva voinței unei 

persoane, bazat pe normele de gen și relații inegale de putere. Include toate 

formele de violența fizică, sexuală, emoțională, sociala, economica, spirituala 

îndreptate asupra unei persoane, precum și interzicerea sau limitarea accesului la 

resurse și servicii. 

Sex se refera la caracteris�cile biologice și fiziologice ale femeilor și bărbaților; 

sunt înnăscute, iar diferențele dintre sexe sunt limitate la funcțiile fiziologice de 

reproducere.

Violența ca mijloc de control și opresiune de natură emoțională, psihologică, 

fizică, sexuală, sociala. Violența se învață, în �mp agresivitatea este înnăscută. 

În general, copiii sunt considerați incapabili de consimțământ informat, deoarece 

nu au capacitatea și/sau experiența de a an�cipa implicațiile unei acțiuni și este 

posibil să nu înțeleagă sau să nu fie împuternicit sa-și exercite dreptul de a refuza. 

Există, de asemenea, cazuri în care consimțământul ar putea să nu fie posibil din 

cauza deficiențelor cogni�ve și/sau dizabilități fizice, senzoriale sau de dezvoltare. 
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Supraviețuitor se referă la persoanele sau grupurile care au fost afectate de VSG. 

Orice persoană – fată, femeie, băiat, bărbat, persoană vârstnică, etc. – pot deveni 

Genul reprezintă caracteris�cile sociale construite pe baza a diferiți factori cum ar 

fi vârstă, religia, originea etnica și sociala. Ele diferă de o cultură la alta și definesc 

statutul, rolul, responsabilitatea socială, relațiile de putere dintre membrii oricărei 

societăți sau culturi. Spre deosebire de sex, genul se dobândește prin socializare, 

se educa și prin urmare, se poate schimba. 

Consimțământul sau acordul informat  este dat în mod voluntar și liber pe baza 

unei aprecieri clare și înțelegerea faptelor, implicațiilor și consecințelor viitoare ale 

unei acțiuni. Pentru a da consimțământul informat, persoana în cauză trebuie să 

aibă toate faptele relevante la momentul acordării consimțământului și să fie 

capabil să evalueze și să înțeleagă consecințele unei acțiuni. De asemenea, trebuie 

să fie conș�enți și să aibă puterea de a-și exercita dreptul de a refuza angajarea 

într-o acțiune și/sau sau de a nu fi constrânși (fiind convinși bazat pe forță sau 

amenințări). (Ins�tu�onal Framework for Addressing Gender-Based Violence în 

Crises, Organizația Internațională pentru Migrație, 2017)

Violența sexuală și de gen (VSG) se refera la orice act împotriva voinței unei 

persoane, bazat pe normele de gen și relații inegale de putere. Include toate 

formele de violența fizică, sexuală, emoțională, sociala, economica, spirituala 

îndreptate asupra unei persoane, precum și interzicerea sau limitarea accesului la 

resurse și servicii. 

Sex se refera la caracteris�cile biologice și fiziologice ale femeilor și bărbaților; 

sunt înnăscute, iar diferențele dintre sexe sunt limitate la funcțiile fiziologice de 

reproducere.

Violența ca mijloc de control și opresiune de natură emoțională, psihologică, 

fizică, sexuală, sociala. Violența se învață, în �mp agresivitatea este înnăscută. 

În general, copiii sunt considerați incapabili de consimțământ informat, deoarece 

nu au capacitatea și/sau experiența de a an�cipa implicațiile unei acțiuni și este 

posibil să nu înțeleagă sau să nu fie împuternicit sa-și exercite dreptul de a refuza. 

Există, de asemenea, cazuri în care consimțământul ar putea să nu fie posibil din 

cauza deficiențelor cogni�ve și/sau dizabilități fizice, senzoriale sau de dezvoltare. 
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DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

FGM – Mu�lare Genitală Feminină

CRCPSA – Centru Regional de Cazare și Proceduri de Azil

IGI – Inspectoratul General pentru Imigrări

Formă de protecție – protecția internațională sau protecția temporară, acordate 

de statul român;

Protecție internațională - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție 

subsidiară;

RTT – resor�sant țară terță

Reziliență - definește ca abilitatea unei persoane de a se recupera într-o situație 

dificilă, de a depăși și a face față provocărilor.

supraviețuitori/vic�me ale VSG. În acest material, termenul care se folosește este 

cel de „supraviețuitor”, prin care conferim putere de integrare și depășire a 

traumelor. 

Solicitant de Azil  - cetățeanul străin sau apatridul care și-a manifestat voința de a 

obține protecție internațională în România, atât �mp cât procedura de azil cu 

privire la cererea sa nu s-a finalizat;

Agresorul este definit ca o persoană, grup, ins�tuție care folosește abuzul de 

putere, care se află într-o poziție de putere, autoritate sau control, incluzând soțul, 

partenerul in�m, îngrijitorul, un membru al familiei, părinte, cadru didac�c, 

lucrători umanitari, soldați/forțe de ordine/polițiș�/militari, angajatori, rețele de 

traficanți etc.

Refugiat - o persoană care în urma unei temeri jus�ficate de a fi persecutată 

datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau 

opiniilor sale poli�ce, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate 

sau, din cauza  acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări.
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