Sprijinirea
supravietuitorilor
violentei în baza
de gen (VBG)
în cazurile în
care în regiunea
dvs. nu exista
niciun actor din
domeniul VBG
GHID PRACTIC DE BUZUNAR
PENTRU SPECIALISTII CARE
OFERA ASISTENTA UMANITARA

CE REPREZINTA ACEST GHID DE BUZUNAR?
În acest Ghid de buzunar si materialele anexate1, specialistii implicati în oferirea
de asistenta umanitara pot gasi informatii cu privire la:
4

Modalitatile
de sprijinire a supravietuitorilor violentei în baza de gen (VBG)


4

Care
împartasesc cu dvs. despre experienta lor de VBG


4

Într-un
context în care nu exista disponibil niciun actor din domeniul

VBG (nici proceduri de referire a cazurilor de VBG, si nici o persoana
de contact pentru cazurile de VBG).

Ghidul de buzunar foloseste standardele globale privind oferirea de ajutor si
informatii de baza supravietuitorilor VBG, fara a cauza daune suplimentare. Va
încurajam sa adaptati acest material la contextul dvs. local cu ajutorul unui specialist
în VBG, pastrând însa abordarea centrata pe supravietuitori.
Desi Ghidul de buzunar se bazeaza pe un cadru de prim ajutor psihologic (pregatiti, priviti,
ascultati si conectati), nu sunt necesare cunostinte sau pregatire anterioara în domeniu. Se
încurajeaza finalizarea unui curs complet în domeniul primului ajutor psihologic.
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MESAJE PRINCIPALE
4

Întotdeauna discutati mai întâi cu un
specialist în domeniul VBG pentru a
întelege ce servicii sunt disponibile
în regiunea dvs. în cazurile de VBG.
Aceste serviciile ar putea fi oferite sub
forma unor linii telefonice de urgenta,
a unei aplicatii mobile sau alt tip de
asistenta la distanta.

4

Ar trebui sa cunoasteti ce alte
servicii sunt disponibile în
regiunea dvs. Identificati serviciile
oferite de alti parteneri din domeniul
umanitar, precum asistenta medicala,
asistenta psihosociala, cazare si bunuri
nealimentare. Luati în considerare
serviciile oferite de alti actori comunitari
precum bisericile/moscheile, grupurile de
femei si organizatiile pentru persoane cu
dizabilitati.

Tineti minte care este rolul dvs.
4	

Ascultati, fara a judeca. Oferiti informatii
corecte, actualizate despre serviciile
disponibile. Permiteti supravietuitorilor
sa-si faca propriile alegeri. Fiti constient
de lucrurile pe care le puteti gestiona si
pe care nu le puteti. Chiar daca în
regiunea dvs. nu aveti un actor
specializat în VBG, ar putea exista alti
parteneri, precum specialisti în protectia
copiilor sau în sanatatea mintala, care
pot oferi asistenta supravietuitorilor care
au nevoie de atentie si asistenta
suplimentara. Cereti permisiunea
supravietuitorilor înainte de a-i pune în
legatura cu un alt prestator de servicii.
Nu puneti presiune pe supravietuitori,
daca ei refuza.

Nu cautati si identificati în mod
4	

proactiv supravietuitori ai VBG. Fiti
disponibil, daca cineva solicita asistenta.

Tineti minte care este mandatul dvs.
4	
Toti specialiatii din domeniul umanitar
trebuie sa ofere asistenta, în mod
nepartinitor si nediscriminatoriu, tuturor
persoanelor care au nevoie de ajutor,
indiferent de: gen, orientare sexuala,
identitate de gen, stare civila, prezenta
unei dizabilitati, vârsta, etnie/trib/
rasa/religie, faptul ca a savârsit/comis
violenta si situatia în care a fost comisa
violenta.

Utilizati o abordare bazata pe
supravietuitori prin asigurarea urmatoarelor:

4

R
 espect: toate actiunile întreprinse
sunt ghidate de respectarea optiunilor,
dorintelor, drepturilor si demnitatii
supravietuitorilor.

4

Siguranta: siguranta supravietuitorilor
este prima prioritate.

4

Confidentialitate: persoanele
au dreptul sa aleaga cu cine sa
vorbeasca si cu cine sa nu vorbeasca
despre experienta lor. Mentinerea
confidentialitatii înseamna a nu
împartasi informatia cu nimeni.

4

Nediscriminare: asigurarea unui
tratament egal si echitabil pentru orice
persoana care are nevoie de sprijin.

4

Î n cazul în care exista servicii
medicale, întotdeauna oferiti informatii
cu privire la serviciile disponibile.
Oferiti informatiile pe care le cunoasteti si,
cel mai important, explicati ce nu cunoasteti.
Permiteti supravietuitorilor sa decida daca
doresc sa le acceseze. Accesul la servicii
medicale de calitate în termen de 72 de ore
poate preveni transmiterea infectiilor cu
transmitere sexuala (ITS), iar în termen de
120 de ore poate preveni o sarcina nedorita.

2

3

4

Oferiti
persoanelor cu dizabilitati

posibilitatea de a comunica cu dvs. fara
prezenta îngrijitorului, daca îsi doresc acest
lucru si aceasta nu pune în pericol sau
creeaza tensiuni în relatiile lor.

4

Daca un barbat sau un baiat este violat nu
înseamna ca este homosexual sau bisexual.
Violenta de gen se bazeaza pe putere, nu pe
sexualitatea cuiva.

4

Minoritatile
sexuale si de gen sunt adesea

expuse unui risc sporit de vatamare si
violenta din cauza orientarii lor sexuale si/sau
a identitatii de gen. Ascultati în mod activ si
încercati sa sprijiniti toti supravietuitorii.

4

Oricine poate comite un act de violenta
în baza de gen, inclusiv un sot, un
partener intim, un membru de familie, un
îngrijitor, o ruda, un strain, un parinte sau
o persoana care ofera bani sau bunuri
pentru un act sexual.

4

Oricine poate fi un supravietuitor al
violentei de gen - acest lucru include, dar
nu se limiteaza la persoanele casatorite,
persoanele în vârsta sau persoanele care
practica sexul comercial.

4

Protejati identitatea si siguranta
unui supravietuitor. Nu luati notite,
nu faceti fotografii si nu împartasiti
verbal nicio informatie personala/
care permite identificarea unui
supravietuitor sau experienta
acestuia, inclusiv cu superiorul
dvs. Tineti telefoanele si
computerele departe de dvs. pentru
a evita îngrijorarea ca vocea
supravietuitorului este înregistrata.

4

Informatiile personale/care
permit identificarea includ numele
supravietuitorului, numele agresorului
(agresorilor), data nasterii, numarul
de înregistrare, adresa de domiciliu,
adresa de la locul de munca, locul în
care copiii lor merg la scoala, ora si
locul exact în care a avut loc incidentul etc.

4

 iseminati informatii generale, care nu
D
permit identificarea persoanei.
— E chipei dvs. sau partenerilor din
sector, cu scopul de a va face
programul mai sigur.
— R etelei dvs. de sprijin, atunci când
dvs. personal aveti nevoie de grija si
încurajarea cuiva.

“Mi s-a adus la cunostinta ca oamenii
sunt hartuiti atunci când merg dupa
apa, fiindca locul de colectare a apei
este izolat si îndepartat. Putem încerca
sa reducem aceasta hartuire prin
folosirea unui loc mai apropriat de
colectare a apei, sau prin a încuraja
persoanele sa mearga în grupuri mai
mari dupa apa, sau…”
“Cineva mi-a împartasit o experienta
despre ceva rau ce i s-a întâmplat. Nu va
pot spune detaliile, dar am nevoie de
ajutor pentru a face fata modului în care
aceasta interactiune ma afecteaza.”

ARBORELE DECIZIONAL

PREGATITI

Pentru copii și
adolescenți,
continuați la
pagina 16

Asigurati-va ca sunteti informat cu
privire la serviciile existente.

Va este dezvaluit un incident de VBG...

De catre altcineva...
Oferiti informatii actualizate si corecte despre orice
servicii si asistenta care pot fi disponibile pentru
supravietuitori. Încurajati persoana în cauza sa
împartaseasca aceste informatii în conditii de
siguranta si confidentialitate cu supravietuitorul,
astfel încât acesta sa poata face dezvaluiri daca
doreste. NOTA: NU cautati supravietuitori ai VBG.

De catre
supravietuitorul însusi
PRIVITI SI ASCULTATI

(a se consulta paginile 7 si 8)
Prezentati-va. Întrebati cum
puteti ajuta. Asigurati respectul,
siguranta, confidentialitatea si
nediscriminarea.

Sunt disponibili actori/cai de referire pentru VBG?
Da. Urmati mecanismul de referire VBG pentru
a informa supravietuitorii despre serviciile
disponibile în domeniul VBG si referinti-i
catre acele servicii, daca aveti permisiunea
supravietuitorilor.

Nu. CONECTATI (a se consulta
paginile 9 si 10)
Comunicati informatii corecte
despre serviciile disponibile..

Supravietuitorul doreste sa acceseze un serviciu?

Da. Comunicati informatii detaliate despre

resursa/serviciul disponibil(a), inclusiv modul de
accesare, orele de primire si adresa, persoana de
contact, optiuni sigure de transport etc. Nu comunicati nimanui informatii despre supravietuitor sau
despre experienta acestuia fara consimtamântul
explicit si informat al supravietuitorului. Nu înregistrati detalii ale incidentului sau date de identificare
personala a supravietuitorului.

Nu. Asigurati confidentialitatea.

Explicati ca supravietuitorul poate
sa se razgândeasca si sa solicite
servicii mai târziu. În cazul în care
serviciile sunt temporare, mobile
sau disponibile pentru o perioada
limitata de timp, informati supravietuitorii când aceste servicii vor
înceta sa existe.

4

FISA CU INFORMATII
Completati aceasta fisa cu informatii despre serviciile din regiunea dvs. si pastrati-o
într-un loc usor accesibil.
Colaborati cu un specialist în VBG, cu liderul echipei dvs. si cu partenerii pentru a identifica
(1) serviciile disponibile oferite de parteneri umanitari si (2) serviciile bazate pe comunitate,
cum ar fi grupurile religioase/localurile de cult, grupurile de femei, organizatiile pentru
persoane cu dizabilitati etc.
Protectia
copilului

Informatii:
Persoanele
de contact:

Sanatatea
mintala/
asistenta
psihosociala

Informatii:

Sanatate
sexuala si
reproductiva

Informatii:

Produse nonalimentare/
facilitati WASH
(apa, salubritate
si igiena),
inclusiv truse de
demnitate

Informatii:

Adapost

Informatii:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:

5

Asistenta
juridica

Informatii:
Persoanele
de contact:

Alimentatie si
nutritie

Informatii:
Persoanele
de contact:

Servicii pentru
adolescenti/
tineri

Informatii:

Servicii pentru
persoane cu
dizabilitati

Informatii:

Servicii pentru
minoritatile
sexuale si de
gen

Informatii:

Servicii pentru
familiile
conduse de
copii
sau de femei

Informatii:

Altele

Informatii:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:

Persoanele
de contact:
Altele

Informatii:
Persoanele
de contact:
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CE TREBUIE SA FACETI,
CE NU TREBUIE SA FACETI SI
CE PUTETI SPUNE

Pentru copii si
adolescenti,
consultati pagina 16

PRIVITI
CE TREBUIE SA FACETI

CE NU TREBUIE SA FACETI

3 PERMITETI supravietuitorilor sa se
apropie de dvs. Asculta-le nevoile.

6N
 U IGNORATI o persoana care
va abordeaza si va împartaseste o
experienta negativa, inconfortabila,
gresita si/sau un act de violenta.

3 AFLATI mai întâi cum îl puteti
ajuta cu orice nevoi urgente de baza.
Unii supravietuitori ar putea avea
nevoie de îngrijire medicala imediata
sau de îmbracaminte.
3 ÎNTREBATI supravietuitorul daca
se simte confortabil sa vorbeasca cu
dvs. în locul în care va aflati. În cazul în
care un supravietuitor este însotit de
cineva, nu presupuneti ca este sigur
sa vorbiti cu supravietuitorul despre
experienta sa în fata acelei persoane.
3 OFERITI ajutor practic, cum ar fi apa,
un loc privat unde sa va asezati, un
servetel etc.
3 RUGATI, supravietuitorul, în masura
în care puteti, sa aleaga o persoana
cu care se simte confortabil pentru a-i
traduce si/sau pentru a-l sprijini, daca
va fi cazul.

6N
 U FORTATI oamenii sa va accepte
ajutorul, nu fiti prea intruzivi sau insistenti.
6 NU REACTIONATI excesiv. Fiti calm.
6N
 U PUNETI PRESIUNI asupra
supravietuitorului pentru ca acesta sa
va spuna mai multe informatii decât
cele pe care se simte confortabil sa
le împartaseasca. Detaliile despre ce
s-a întâmplat si cine a fost implicat nu
sunt importante sau relevante pentru
rolul dvs. de a asculta si de a oferi
informatii despre serviciile disponibile.
6N
 U ÎNTREBATI daca a fost supus
violentei în baza de gen, a fost
violat(a), a fost lovit(a) etc.

Spre exemplu, puteti spune…
4	
“Pare ca aveti dureri mari acum, ati vrea sa mergi la o clinica?”
4	
“Vi se pare potrivit acest loc? Cunoasteti un alt loc în care v-ati simti
mai bine? Va simtiti confortabil sa purtati o conversatie aici?”

4
7

“Doriti putina apa? Va rog sa luati loc.”

ASCULTATI
CE TREBUIE SA FACETI

CE NU TREBUIE SA FACETI

3 TRATATI orice informatie împartasita
în mod confidential. Daca aveti nevoie
de consiliere si îndrumare cu privire la
modul în care sa sprijiniti cel mai bine
un supravietuitor, cereti-i permisiunea
acestuia de a vorbi cu un specialist
sau cu un coleg. Faceti acest lucru
fara a dezvalui datele personale de
identificare ale supravietuitorului.

6N
 U SCRIETI nimic, nu fotografiati
supravietuitorul, nu înregistrati
conversatia pe telefon sau pe alt
dispozitiv si nu informati alte persoane,
inclusiv mass-media.

3 GESTIONATI orice asteptari cu privire
la limitele confidentialitatii, orice
asteptari cu privire la limitele
confidentialitatii.2

6N
 U COMPARATI experienta persoanei
cu experientele altor persoane.
NU SPUNETI ca ceea ce s-a întâmplat „nu
este mare lucru” sau nu este important.
Ceea ce conteaza este cum se simte
supravietuitorul în legatura cu
experienta sa.

3 GESTIONATI asteptarile privind rolul dvs.
3 ASCULTATI mai mult decât vorbiti.
3 UTILIZATI afirmatii ce ofera consolare
si sprijin; accentuati faptul ca ceea ce li
s-a întâmplat nu a fost vina lor.

6N
 U ÎNTREBATI ce s-a întâmplat. În
schimb, ascultati si întrebati ce puteti face
pentru a ajuta.

6 NU PUNETI LA ÎNDOIALA sau
contraziceti ceea ce va spune persoana.
Nu uitati ca rolul dvs. este de a asculta
fara a judeca si de a oferi informatii
despre serviciile disponibile.

Spre exemplu, puteti spune…
4 “Cum va pot ajuta?”
4	
Tot ceea ce discutam aici va ramâne între noi. Nu voi împartasi nimic

fara permisiunea dvs.”
4	
“Voi încerca sa va sprijin cât de mult pot, dar nu sunt consilier. Va pot
oferi informatii despre serviciile de asistenta disponibile.”
4	
“Va rog sa-mi spuneti orice doriti. Nu trebuie sa-mi povestiti experienta
dvs. pentru ca eu sa va ofer informatii despre serviciile de asistenta
disponibile.”
4	
“Îmi pare rau ca vi s-a întâmplat aceast lucru.”
4	
“Ceea ce s-a întâmplat nu a fost vina dvs.”
2 În unele contexte exista reguli de raportare obligatorie pentru anumite tipuri de cazuri. Pentru mai multe
informatii si îndrumari, adresasi-va persoanei de contact pentru protectie si/sau specialistului VBG.

8

CONECTATI
CE TREBUIE SA FACETI

CE NU TREBUIE SA FACETI

3 RESPECTATI drepturile supravietuitorului de a lua propriile decizii.

6N
 U VA EXAGERATI abilitatile, nu
faceti promisiuni false si nu oferiti
informatii false.

3 DISTRIBUITI informatii despre toate
serviciile care pot fi disponibile, chiar
daca nu sunt servicii specializate în
domeniul VBG.
3 SPUNETI supravietuitorului ca nu trebuie neaparat sa ia o decizie acum, ca
se poate razgândi si ca poate accesa
aceste servicii în viitor.
3 ÎNTREBATI daca exista cineva, un
prieten, un membru al familiei, un
îngrijitor sau oricine altcineva în care
supravietuitorul are încredere si la care
poate apela pentru sprijin.
3 OFERITI supravietuitorului telefonul
sau dispozitivul de comunicare, daca
va simtiti în siguranta, pentru
a contacta o persoana de încredere.
3 CERETI PERMISIUNEA
supravietuitorului înainte de a
întreprinde orice actiune.

6N
 U OFERITI un sfat sau o opinie cu
privire la actiunile adecvate sau pasii
urmatori.
6N
 U PRESUPUNETI ca stiti ce vrea
sau ce are nevoie acesta. Unele
actiuni pot expune persoana la un risc
suplimentar de stigmatizare, represalii
sau vatamari.
6N
 U FACETI PRESUPUNERI cu privire
la persoana sau la experientele acesteia si
nu discriminati dupa niciun criteriu, inclusiv vârsta, stare civila, dizabilitate, religie,
etnie, clasa sociala, orientare sexuala,
identitate de gen, identitate a agresorului
(autorilor) etc.
6 NU ÎNCERCATI sa împacati,
reconciliati sau sa rezolvati situatia
între o persoana care a fost supusa VBG
si oricine altcineva (cum ar fi agresorul
sau o terta persoana, de ex. un membru
al familiei, un membru al comitetului
comunitar, un lider comunitar etc.)
6 NU COMUNICATI nimanui detaliile
incidentului si datele de identificare
personala ale supravietuitorului. Aceste
informatii nu pot fi comunicate membrilor
familiei supravietuitorului, fortelor de
politie/fortelor de securitate, liderilor
comunitatii, colegilor, supraveghetorilor
etc. Împartasirea acestor informatii
poate cauza consecinte negative pentru
supravietuitor.

9

CONECTATI (continuare)
CE TREBUIE SA FACETI

CE NU TREBUIE SA FACETI

3 ÎNCHEIATI conversatia cu un mesaj
de sustinere.

6N
 U ÎNTREBATI despre supravietuitor
si nu îl contactati dupa ce ati încheiat
conversatia.

Spre exemplu, puteti spune…
4 “Conversatia noastra va ramâne între noi.”
4	
“Eu nu sunt consilier, însa va pot oferi informatiile pe care le am.

Exista persoane/organizatii care ar putea sa ofere sprijin pentru dvs.
si/sau familia dvs. Ati vrea sa aflati despre ele?”

4	
“Aici gasiti detalii despre serviciu, inclusiv adresa, orele de primire,
costul (daca este cazul), optiunile de transport si numele persoanei
pe care o puteti contacta.”

4	
“Aveti o persoana de încredere, la care va puteti adresa pentru

sprijin, de exemplu un membru al familiei sau un prieten? Ati dori sa
folositi telefonul meu pentru a suna pe cineva de care aveti nevoie
acum?”

4	
“Referitor la pasii urmatori, cel mai important aspect de care trebuie
sa tineti cont este ceea ce va doriti si cu ce va simtiti confortabil.”

4	
“Nu trebuie neaparat sa luati o decizie acum. Va mai puteti gândi si
va puteti schimba opinia în viitor.”

4

“ Nu pot vorbi cu nimeni în numele dvs. pentru a încerca sa rezolv
situatia. Dar ceea ce pot face este sa va sprijin în timpul
conversatiei noastre si sa va ascult preocuparile.”

4	
“Se pare ca aveti un plan pentru actiunile dvs. viitoare. Acesta este
un pas pozitiv.”
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ÎNDRUMARE DETALIATA

PERSPECTIVA SUPRAVIETUITORULUI:
BENEFICII SI RISCURI AFERENTE PROCESULUI DE SOLICITARE A ASISTENTEI
Solicitarea de servicii nu este întotdeauna un proces sigur pentru supravietuitor si ar putea
cauza mai multe daune. Nu uitati ca rolul dvs. este de a oferi informatii corecte si actualizate
despre serviciile disponibile si de a lasa supravietuitorii sa faca propriile alegeri, cu care se
simte în siguranta. Tineti cont de urmatoarele exemple de beneficii sau riscuri:

RISCURILE procesului de solicitare a
asistentei
Riscul ca prietenii, familia si/sau comuni4	
tatea supravietuitorului sa afle de acest
fapt, ceea ce poate duce la stigmatizare,
alungarea din casa sau din comunitate si/
sau la expunerea la mai multa violenta.

Riscul ca agresorul (agresorii) sa afle ca alte
4	
persoane au aflat despre ce s-a întâmplat,
ceea ce ar putea duce la represalii prin ranirea sau chiar uciderea supravietuitorului.

Riscul ca furnizorii de servicii sa fie expusi la
4	
amenintari si violenta din partea agresorului
sau a comunitatii daca sunt vazuti ajutând
un supravietuitor.

O posibila lipsita de bun simt din partea
4	
furnizorilor de servicii în cazul în care
acestia nu sunt instruiti corespunzator.

BENEFICIILE procesului de solicitare
a asistentei
4	
Acces la asistenta si protectia necesara în caz
de pericol.

4	
Acces la îngrijire medicala sigura,

confidentiala si profesionala în timp util, care
ar putea preveni infectia cu HIV si o sarcina
nedorita.

4	
Acces la alte servicii care ofera mai multa

demnitate si confort, inclusiv optiuni pentru
siguranta si asistenta psihosociala.

4	
Acces la asistenta care ar putea preveni alte
11

acte de violenta pe viitor.

EXPLOATARE SI ABUZ
SEXUAL de catre un actor
umanitar sau o persoana
asociata cu ajutorul umanitar
Protecția împotriva exploatării și abuzului
sexual (PSEA) este un termen utilizat pentru
a descrie măsurile luate pentru a proteja
persoanele vulnerabile împotriva exploatării
și abuzului sexual din partea actorilor
umanitari și a personalului asociat, inclusiv a
lucrătorilor umanitari, voluntarilor, agenților
de securitate, contractorilor, șoferilor,
personalului misiunilor ONU, personalului de
poliție al ONU, forțelor de menținere a păcii,
furnizorilor/vânzătorilor de bunuri și servicii în
scopuri umanitare și așa mai departe.
Indiferent de cine este agresorul, se vor realiza
aceiași pași pentru a ajuta un supraviețuitor
al VBG, după cum este prezentat în această
resursă. În cazul responsabilităților suplimentare
care apar atunci când agresorul este un lucrător
umanitar sau alt specialist din domeniul
umanitar, contactați persoana de contact
responsabilă de PSEA sau rețeaua PSEA din țară.

Exersati cu voce tare sau cu
prietenii si colegii. Cu cât exersati
mai mult, cu atât va veti simti
mai confortabil atunci când
un supravietuitor al VBG va ca
contacta pentru ajutor.

PREGATITI:
Pregatirea este esentiala. Chiar daca
în regiunea dvs. nu exista nici un actor
din domeniul VBG (inclusiv nici un sistem
de referire pentru VBG sau o persoana
de contact pentru VBG), pot exista alte
servicii, inclusiv la nivel local/comunitar,
care pot fi utile pentru a raspunde nevoilor
unei persoane. Probabil cunoasteti mai
multe servicii decât credeti!

Asigurati-va sa cunoasteti care
sunt serviciile disponibile

4

4

 tilizati fisa cu informatii (paginile 5
U
si 6) pentru a completa informatiile
despre serviciile disponibile.
Colaborati cu un specialist în VBG, cu
liderul echipei dvs. si cu alti parteneri.
Scrieti informatiile necesare privind
modul de accesare a serviciilor,
inclusiv unde sa mergeti, cu cine sa
vorbiti si cine poate/nu poate sa le
acceseze (de exemplu, numai femei,
documente necesare etc.).
 dresati-va liderului echipei,
A
managerului de program si/sau
coordonatorului de grup/sector cu
privire la protocoalele de prevenire
a exploatarii si abuzului sexual. În
cazul în care agentia dvs. nu are un
protocol stabilit pentru PSEA, luati
în considerare posibilitatea de a lua
legatura cu o persoana ce activeaza
în domeniul PSEA pentru îndrumare.

Prin exersare se ajunge la
perfectiune

4

F amiliarizati-va cu exemplele de
scenarii de la paginile 7 - 10.

4

C onsultati Manualul utilizatorului
pentru informatii suplimentare
cu privire la modul în care puteti
exersa/practica utilizarea acestor
materiale.

4

 hidul de buzunar este util
G
pentru toti cei care trec printr-o
situatie dificila. Data viitoare
când un coleg sau prieten va veni
la dvs. pentru sprijin sau sfaturi,
exersati utilizarea întrebarilor si
afirmatiilor din aceasta resursa.

PRIVITI:
Când cineva va vorbeste despre
experienta sa de violenta în baza de gen…

Prezentati-va
Spuneti-i numele dvs, functia si cine
4	
sunteti. Întrebati cum puteti ajuta.

Abordati nevoile de baza urgente

4

Fiecare persoana va avea nevoi

de baza diferite, care pot include
îngrijiri medicale de urgenta, apa,
gasirea unei persoane dragi sau a
unei paturi sau a unor haine daca
sunt pierdute, rupte, patate sau
îndepartate. În special, pentru
supravietuitorii VBG, hainele
pot fi principala nevoie urgenta
pentru ca acestia sa se simta mai
confortabil si tratati cu demnitate.
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Permiteti supravietuitorului sa va
4	

spuna cum se simte cu privire la
siguranta si securitatea sa.
Aveti grija sa nu faceti presupuneri pe
baza a ceea ce vedeti.

Fiti constienti de modalitatile
diverse în care oamenii
solicita sprijin

4

P ermiteti oamenilor sa îsi exprime
emotiile sub orice forma. Oamenii au
reactii diferite la stres si criza. Unele
persoane pot fi tacute si incapabile
sa vorbeasca; furioase si sa tipe;
se învinovatesc pentru ceea ce li s-a
întâmplat; plâng; devin violente si
asa mai departe.

Persoanele cu dizabilitati, persoanele
4	

care vorbesc o limba diferita si alte
persoane se confrunta cu diferite
bariere atunci când solicita ajutor.
Respectati principiile abordarii
centrate pe supravietuitor si de
confidentialitate atunci când discutati
si oferiti asistenta acestor persoane.
Chiar daca nu puteti întelege pe

cineva, puteti întotdeauna demonstra
grija si sprijin.
Asigurati prezenta personalului
4	

de sex feminin, pentru a oferi
sprijin în special în contextele în
care femeile si/sau fetele nu pot
interactiona cu barbatii din punct
de vedere cultural.

Fiti constienti de lucrurile pe
care le puteti gestiona, dar si
de cele pe care nu le puteti
În unele situatii va fi necesar sa
4	

se ofere sprijin mai specializat
decât puteti oferi dvs., cum ar fi
situatiile în care sunt implicati
copii, raportarea obligatorie,3
pericol iminent pentru un supravietuitor sau atunci când supravietuitorul îsi poate face rau lui
însusi sau altora. Este posibil sa
existe alte persoane de contact cu
capacitatea de a oferi asistenta
mai potrivita în acest scenariu.
Consultati Fisa cu informatii
(paginile 5 si 6).

!

RETINETI, ca, daca doriti sa solicitati sprijin din
partea unui supervizor sau a unui alt practician
umanitar, cereti ÎNTOTDEAUNA permisiunea
supravietuitorului mai întâi. Spuneti-i supravietuitorului
cu cine doriti sa vorbiti, de ce doriti sa vorbiti cu acea persoana si ce
informatii doriti sa împartasiti. În cazul în care supravietuitorul nu se simte
confortabil sau refuza în mod categoric sa împartaseasca informatiile cu
o a treia persoana, ajutati-l cât de bine puteti folosind instrumentele din
acest Ghid de buzunar.
3 În unele contexte exista reguli de raportare obligatorie pentru anumite tipuri de cazuri. Pentru mai multe
informatii si îndrumari, adresati-va persoanei de contact pentru protectie si/sau specialistului VBG.
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ASCULTATI:
Dupa satisfacerea nevoilor de baza
ale supravietuitorului si eliminarea
pericolului imediat, ASCULTATI.
Este posibil ca supravietuitorul sa fie
foarte suparat si/sau confuz, însa este
important ca dvs. sa ramâneti cât mai
calm posibil. Permiteti persoanei sa va
spuna cât de multe sau cât de putine
informatii doreste. Nu aveti rolul
de a oferi consiliere, duce persoana
respectiva la servicii sau realiza un
interviu detaliat despre ceea ce i s-a
întâmplat. În loc sa puneti întrebari
detaliate despre incidentul în sine,
concentrati-va pe oferirea de informatii
despre serviciile disponibile.

PUTEREA DE
ASCULTARE:
În anumite situații nu există absolut
niciun serviciu sau resursă disponibilă
pe care să o puteți comunica
supraviețuitorului. S-ar putea să vă
simțiți neajutorat. Este important să
fiți sincer cu supraviețuitorul, să
recunoașteți curajul supraviețuitorului
de a vă împărtăși experiența sa, să vă
exprimați regretul că nu puteți fi mai
de ajutor și să tratați cu demnitate
maximă supraviețuitorul în cursul
conversației. Faptul de a fi prezent și a
asculta în mod activ este un sprijin în
sine.

SFAT: În mod normal, ar fi
bine sa evitati întrebarile, în
special cele care încep cu

CONECTATI:

„DE CE”, deoarece astfel de
întrebari pot crea impresia
ca blamati supravietuitorul.

Atunci când îl ajutati pe
supravietuitor sa ia decizii cu privire
la urmatorii pasi…

În schimb, doar ascultati
sau, daca este nevoie, puneti
întrebari de genul „pot sa va
spun despre serviciile disponibile” sau „cum ati dori

Întrebati supravietuitorul
daca exista o persoana
de încredere la care sa
apeleze pentru sprijin.

sa va ajut?”
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4

Daca vi se cere opinia dvs., încurajati

supravietuitorul sa decida la cine sa se
adreseze, când si de ce.

Nu va exprimati propria opinie despre
4	
situatie.

În cazul în care exista servicii,
oferiti supravietuitorului
informatii exacte despre
serviciile disponibile.

4

P regatirea este esentiala. Folositi
Fisa cu informatii (paginile 5 si 6)
si asigurati-va ca aveti informatii
corecte si actualizate despre serviciile disponibile si modul de accesare a
acestora.

4

În cazul în care nu sunteti sigur daca
un anumit serviciu exista, spuneti ca
nu sunteti sigur.

Încheiati conversatia cu
compasiune.

4 Mentineti confidentialitatea
Sustineti în mod pozitiv orice decizie
4	
luata de supravietuitor.

Retineti ca rolul dvs. este de a
4	

sprijini supravietuitorul în deciziile
si alegerile sale, chiar daca acesta
nu ia nicio decizie. Nu promiteti
sesiuni sau întâlniri repetate cu
supravietuitorul sau consiliere si
nu încercati sa gestionati cazul
supravietuitorului.
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Dupa conversatie
Reflectie si grija de sine: Este important sa retineti ca desi veti face totul
corect, nu veti rezolva problema acestei
persoane si nici nu îi veti reduce
durerea. Ascultând si auzind despre
experientele altor persoane veti putea
fi expusi la experienta lor dureroasa,
traumatizanta sau nociva - fenomen
cunoscut si sub numele de trauma secundara. Gânditi-va cum sa aveti grija
de dvs. în cazul în care va apar astfel de
sentimente. Apelati la propriul sistem
si propria retea de sprijin, inclusiv
colegii, liderul echipei sau un specialist
în VBG, pentru a discuta despre situatia
în cauza (asigurând confidentialitatea
supravietuitorului) si a cere ajutor.
Deoarece anumite tipuri de violenta (de
exemplu, violenta în familie) pot aparea
în cicluri, este posibil sa revedeti aceasta
persoana sau sa aflati ca a suferit un alt
incident de violenta. Nu le puteti schimba
experientele, însa puteti:
În cazul oricarui incident, sa ascul4	
tati supravietuitorul fara a judeca,
indiferent daca ati mai vorbit cu
aceasta persoana înainte sau nu.

Gânditi-va cum sa îmbunatatiti
4	

designul programelor, sa faceti ca
serviciile pe care le oferiti sa fie
mai sigure si sa creati un mediu
mai pozitiv pentru cei care se
confrunta cu VBG.

SPRIJINIREA COPIILOR SI
ADOLESCENTILOR SUB VÂRSTA DE 18 ANI
MESAJE-CHEIE
4

4

Î ntotdeauna discutati mai întâi
cu un specialist în domeniul
VBG sau al protectiei copilului
din tara/contextul dvs. pentru a
întelege: (1) ce servicii sunt disponibile
în regiunea dvs. si (2) protocoalele si
procedurile locale.4
 u faceti rau. Nu cautati copii
N
supravietuitori. Nu este sarcina dvs.
sa investigati sau sa evaluati daca
un copil/adolescent se confrunta cu
violenta. Acest lucru poate genera
mai multa violenta si mai multe
riscuri pentru copil/adolescent. Fiti
deschisi daca un copil/adolescent
doreste sa va ceara ajutorul.

Tineti minte care este rolul dvs.
4	

Daca un copil/adolescent apeleaza la
dvs. pentru ajutor,
1. A
 scultati-l fara a judeca.
2. A
 jutati copilul/adolescentul,

punându-l în legatura cu un adult
pe care copilul/adolescentul îl
identifica ca fiind o persoana
sigura si de încredere. Este posibil
ca acesta sa nu fie parintele,
îngrijitorul sau un membru al
familiei.
3. Nu luati decizii în locul copilului/
adolescentului si nu insistati
asupra prezentei unui îngrijitor sau
altei persoane în timpul discutiei.

Asigurati confortul. Permiteti-i
4	

copilului/adolescentului sa conduca
conversatia, chiar daca acest lucru
înseamna sa-l ascultati în tacere.
Fiti la nivelul ochilor copilului/
adolescentului, cu o pozitie deschisa
a corpului, pentru a-i arata ca poate
vorbi liber si deschis cu dvs.,
daca doreste. Abtineti-va de la
a pune întrebari despre ce s-a
întâmplat, cine a fost implicat si de
ce - folositi în schimb afirmatii de
încurajare si vorbiti clar.

RETINETI, daca în regiunea dvs. exista un actor/sistem de referire
în domeniul VBG sau al protectiei copilului, facilitati referirea
în conditii de siguranta si confidentialitate a copilului/adolescentului
catre un specialist, pentru a-i oferi asistenta potrivita.
Utilizati acest ghid în cazul în care în regiunea dvs. nu exista
un actor/sistem de referire în domeniul VBG sau
al protectiei copilului.

!

4 Contactaţi persoana de contact pentru VBG sau protecția copilului din țara dvs. cu privire la protocoalele și procedurile locale, inclusiv:
(1) limitele privind confidențialitatea și (2) persoanele de contact desemnate pentru VBG și protecția copilului.
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Tratati fiecare copil în mod
4	

echitabil. Tuturor copiilor ar
trebui sa li se ofere acelasi
sprijin impartial, indiferent de
sex, vârsta, situatie familiala,
statutul persoanei care îi
îngrijeste sau orice alta parte
a identitatii lor. Nu tratati un
copil care a fost supus VBG ca
fiind neajutorat. Fiecare copil
are capacitati si puncte forte
unice, precum si capacitatea
de a se vindeca. Vorbiti cu un
copil supravietuitor într-un mod
pe care acesta îl întelege si cu
respect pentru demnitatea si
opiniile sale.

4

Mentineti
confidentialitatea. Nu luati
notite, nu faceti fotografii si
nu documentati în niciun fel
interactiunea dvs. cu copilul/
adolescentul. Tineti telefoanele
sau computerele departe de
dvs., pentru a nu crea perceptia
ca înregistrati conversatia.
Cereti permisiunea de a
împartasi orice informatie
despre copil/adolescent sau
despre experienta sa. Aceasta
înseamna sa întrebati daca
puteti împartasi informatiile
chiar si cu cineva pe care copilul/
adolescentul îl identifica ca fiind
o persoana de încredere.

Asigurati siguranta copilului.
4	

Siguranta fizica si emotionala
a copilului este principala
preocupare. Asigurati siguranta
copilului în toate interactiunile
dvs. cu acesta, precum si în
legatura cu urmatoarele masuri
ce urmeaza a fi luate.
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!
În unele cazuri, poate fi neclar cum
să fie sprijinit interesul superior
al copilului și bunăstarea fizică și
psihică a acestuia. Dacă vreodată nu
aveți certitudinea că copilul este în
siguranță, informați-l că va trebui
să vorbiți în mod confidențial cu un
alt prestator de servicii sau cu un
membru al echipei, care ar putea
cunoaște mai multe despre modul
de garantare a siguranței.

Fiti constienti de modul în
4	

care un copil/adolescent sau
îngrijitorul acestuia ar putea
solicita asistenta. Copiii si
adolescentii solicita asistenta
altfel decât adultii si rareori fac
dezvaluiri directe. Copiilor le
poate fi dificil sa aiba încredere
sau sa vorbeasca cu adultii,
în special cu adultii pe care
nu îi cunosc bine, se pot simti
speriati, stânjeniti sau rusinati
sau le poate fi frica sa îsi
exprime emotiile. Este posibil:
(1) sa auziti zvonuri despre un
abuz asupra copilului, (2) sa fiti
abordat de adulti care cauta
ajutor pentru un copil sau (3) sa
suspectati abuzul asupra unui
copil, pe baza unor semne sau
comportamente ale acestuia.

CE TREBUIE SA FACETI

CE NU TREBUIE SA FACETI

DACĂ CINEVA VĂ CERE AJUTORUL ÎN LEGĂTURĂ CU UN COPIL/ADOLESCENT AFLAT ÎN DIFICULTATE…

3 OFERITI informatii corecte,
actualizate despre serviciile
disponibile persoanei care a solicitat
asistenta dvs.
3 RESPECTATI confidentialitatea.4

6N
 U INVESTIGATI un zvon sau
încercati sa gasiti/intervievati
copilul/adolescentul.
6N
 U DISCUTATI si nu împartasiti
cu nimeni detaliile aflate.4

DACĂ COPILUL/ADOLESCENTUL VĂ CERE AJUTORUL…

PRIVITI
3 ÎNTREBATI copilul/adolescentul daca
doreste sa gaseasca un loc linistit si
privat pentru a vorbi. Asigurati-va ca
este un loc în care ceilalti va pot vedea,
dar nu va pot auzi.
3 ASIGURATI-VA CA SUNTETI la
nivelul ochilor lor. Folositi un limbaj
non-verbal corespunzator.

6N
 U CERETI copilului/adolescentului sa
mearga într-un loc mai linistit sau privat
si nu îl izolati împotriva vointei sale.
6N
 U ATINGETI, îmbratisati sau faceti
orice contact fizic, deoarece acest lucru
poate fi traumatizant,
incomod si stresant.

3 ÎNTREBATI fetele si baietii daca
doresc sa vorbeasca cu o persoana de
acelasi sex.

ASCULTATI
3 ASCULTATI cu atentie si fiti atenti la
comunicarea non-verbala.
3 FITI CALM si rabdator, acceptând
ceea ce se spune fara a judeca.
3 PERMITETI copilului/adolescentului
sa se exprime si sa foloseasca propriile
cuvinte.

6N
 U INTERVIEVATI sau evaluati. Nu
luati notite, nu faceti fotografii si nu
împartasiti verbal informatii despre copil/
adolescent sau despre experienta lor.
6N
 U ARATATI sentimente de soc,
neîncredere, furie sau orice alte reactii
care ar putea provoca suferinta copilului/
adolescentului.
6N
 U FOLOSITI cuvinte complicate sau
vorbiti mai mult decât copilul/adolescentul.

18

CE TREBUIE SA FACETI

CE NU TREBUIE SA FACETI

CONSOLATI
3 ASIGURATI copilul/adolescentul
ca este în regula sa va spuna ce s-a
întâmplat.
3 RESPECTATI opinia, convingerile si
ideile copilului.
3 UTILIZATI afirmatii de încurajare potrivite contextului cultural... exemplele
includ:

6N
 U FACETI promisiuni pe care nu le
puteti respecta, cum ar fi sa spuneti „totul
va fi bine” atunci când nu puteti asigura
bunastarea copilului.
6 N
 U FORTATI copilul/adolescentul sa
continue sa vorbeasca cu dvs. daca nu
doreste.

“Te cred” – pentru a obține încrederea
“Mă bucur că mi-ai spus” – pentru a construi o relație cu copilul
“Mulțumesc că ți-ai împărtășit experiența”
– pentru a exprima empatie
“Ai dat dovadă de curaj să vorbești cu mine”
– pentru a liniști și împuternici

CONECTATI
3 ÎNTREBATI daca exista o persoana în
care copilul/adolescentul are încredere
si daca doreste sa fie ajutat sa ajunga
la aceasta persoana sau sa fie însotit
pentru a o gasi.
3 RAMÂNETI cu copilul/adolescentul
pâna când acesta se simte în siguranta
sau se afla în grija unei persoane pe care o
identifica ca fiind sigura si de încredere.
3 OFERITI copilului/adolescentului si
adultului sau de încredere informatii
corecte si relevante despre serviciile
disponibile si modul de accesare a acestora.
3 SPUNETI ce cunoasteti si ce nu
cunoasteti. Spuneti „Nu stiu” sau „Nu
cunosc aceste informatii” daca nu aveti
informatiile solicitate.
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6N
 U OBLIGATI un copil/adolescent sa fie
însotit de îngrijitor sau de o alta persoana în
timpul discutiei cu dvs., deoarece este posibil
ca aceste persoane sa fi comis violenta sau
ca copilul/adolescentul sa nu doreasca sa-si
împartaseasca experienta cu ele.
6 N
 U LASATI un copil/adolescent nesupravegheat daca acesta are o stare de
suferinta (de exemplu, plânge, este furios
sau în stare de soc).
6 NU ÎNCERCATI sa rezolvati singur situatia, sa faceti un plan sau sa luati decizii în
locul copilului/adolescentului.

Referinta pentru vârsta si
capacitatea copiilor de a lua
decizii
Retineti ca un specialist cu experienta
de lucru cu copii/adolescenti care se
confrunta cu VBG este persoana cea mai
potrivita pentru a determina capacitatea
unui copil sau adolescent de a lua decizii,
în coordonare cu copilul/adolescentul
însusi si cu îngrijitorii acestuia.
Rolul dvs., în calitate de nespecialist,
este de a asculta si de a consola
copilul/adolescentul, de a-l pune
în legatura cu cineva în care are
încredere si de a-i oferi informatii
despre serviciile disponibile.
Categoriile de vârsta de mai jos sunt
doar pentru referinta si se pot schimba în
functie de vârsta, nivelul de maturitate,
etapa de dezvoltare si alti factori.
Adolescentii mai mari, cu vârsta
de 15 ani sau mai mult, sunt în
general suficient de maturi pentru a lua
propriile decizii si pentru a-si întelege
experientele.

4

R
 olul dvs.: (1) sa ascultati experienta
împartasita de adolescent, (2) sa
ajutati adolescentul sa ia legatura cu
cineva în care are încredere pentru
a beneficia de sprijin continuu si (3)
sa oferiti informatii despre serviciile
disponibile si modul de accesare a
acestora.

Copiii mai mici, cu vârste între 6 si 9
ani si tinerii adolescenti cu vârste
între 10 si 14 ani ar putea fi capabili sau
nu sa raporteze singuri experientele de
violenta. La fel, ar putea fi capabili sau nu
sa ia decizii în mod individual.

4

R
 olul dvs.: (1) sa ajutati copilul/
adolescentul sa ia legatura cu o
persoana de încredere, care-i va
ajuta cu urmatorii pasi si (2) sa
oferiti informatii despre serviciile
disponibile si modul de accesare a
acestora, atât copilului/adolescentului, cât si adultului identificat.

Bebelusii si copiii mici cu vârste
între 0 si 5 ani nu vor raporta singuri
experientele de violenta, având în vedere
lipsa sau abilitatile limitate de comunicare. O alta persoana - un prieten, un
îngrijitor, un membru al familiei, un
membru al comunitatii etc. - va solicita
probabil ajutor din numele copilului.

4

R
 olul dvs.: sa oferiti adultului
însotitor informatii despre serviciile
disponibile si modul de accesare a
acestora.

Adaptat din: UNHCR, Best Interest
Determination Guidelines, 2008. IRC/
UNICEF, Caring for Child Survivors of
Sexual Abuse, 2012.
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