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Noțiuni generale despre proiect

Violența bazată pe gen este una din cele mai serioase și omniprezente încălcări ale drepturilor
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omului ce nu doar afectează siguranța personală și securitatea victimelor, ci de asemenea
împiedică dezvoltarea lor individuală și socială. Agenția pentru Drepturile Fundamentale a
Uniunii Europene (FRA) indică că una din trei femei (61 milioane din 185 milioane) din
Uniunea Europeană (UE) au trecut prin violență fizică sau sexuală, sau prin ambele, de la vârsta
de 15 ani.
Departamentul pentru pericole transnaționale/Centrul pentru chestiuni strategice polițienești
(TNTD/SPMU) a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în parteneriat
cu Institutul pentru educație polițienească de la Universitatea Linnaeus (Institutul) și în
colaborare cu OSCE Gender Section și Oficiul OSCE pentru Institute democratice și Drepturile
Omului (ODIHR) au elaborate proiectul “Strategiile și practicile eficiente în justiția penală
pentru combaterea violenței pe bază de gen în Europa de est”, în încercarea de a răspunde
provocărilor comune în lupta împotriva violenței pe bază de gen (GBV) în Bulgaria, Ungaria
și România.
Obiectivul acestui proiect este îmbunătățirea sensibilității, cunoștinței profesionale, a
abilităților și capacităților tehnice ale specialiștilor în justiția penală, în special a ofițerilor de
poliție de primă intervenție, anchetatorilor și a procurorilor în răspunderea provocărilor GBV,
astfel contribuind la creșterea încrederii publice în reacția sistemului justiției penale și, ulterior,
la creșterea nivelului de raportare a cazurilor GBV.
Pentru a atinge obiectivul, proiectul își îndreaptă atenția asupra promovării schimbului de
informație și împărțire a celor mai bune practici de investigație și urmărire penală a cazurilor
GBV, și îmbunătățire a eficienței cooperării între agențiile implicate. Obiectivul va fi atins prin
stabilirea unor Comitete Directoare Naționale, a grupurilor de lucru și a grupurilor de
referință în cele trei țări beneficiare, organizarea seminarelor de instruire a instructorilor,
urmat de instruirile naționale specializate pentru specialiștii în justiția penală; și o campanie
de sensibilizare, orientată atât pentru actorii din sistemul justiției penale cât și pentru
potențialele victime ale GBV.

A. SEMINARELE DE INSTRUIRE A INSTRUCTORILOR
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I.

Noțiuni generale despre seminar și planul de instruire

Studiul extins al UE privind violența împotriva femeilor al agenției FRA indică că 67% din
victime nu au anunțat poliția despre incident. Una din recomandările FRA este ca specialiștii
din justiția penală și furnizorii de servicii de asistență victimelor trebuie instruiți și antrenați în
domeniul asistenței oferite victimelor pentru a se asigura că toate formele de violență pe bază
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de gen să fie recunoscute, înregistrate și contracarate.
Instruirea ofițerilor de poliței și a funcționarilor din sectorul de justiție poate contribui enorm
la crearea culturilor și practicilor instituționale ce s-au dovedit a fi ineficiente în trecut.
Instruirea poate asigura specialiștii cu abilități și sensibilitate pentru a răspunde corespunzător
în cazurile de violență bazată pe gen.
Instruirea regională a instructorilor cu privire la reacția corespunzătoare și eficientă la violența
pe bază de gen este organizată de TNTD/SPMU al OSCE, în colaborare cu centrele naționale
de instruire din Bulgaria, Ungaria și România. Planul de instruire și materialele sunt elaborate
de către experți ai Institutului, care de asemenea vor oferi instruirea.
Instruirea instructorilor are este organizată pentru reprezentanții justiției penale (poliția, ofițeri
de urmările penală și procurori) din cele trei țări beneficiare și va promova o abordare a reacției
la violență pe bază de gen axată pe victimă.
Complementar la instruire, se va organiza un seminar cu judecători și lucrători sociali. Această
activitate va evidenția importanța unei abordări coordinate și integrate în cazurile violenței pe
bază de gen. Instituțiile de aplicare a legii și sectorul justiției trebuie să coopereze pentru a
asigura o reacție eficientă la acest tip de crime.
Rezultatul cursului de instruire
Rezultatul acestui curs de instruire va fi crearea unei rețele regionale informale de instructori
cu abilități de predare, cunoștințe teoretice și experiență practică necesare pentru elaborarea și
organizarea cursurilor naționale de instruire pentru ofițeri de poliței și a procurorilor de primă
intervenție ce instrumentează cazuri de violență pe bază de gen.
Participanții la instruirea instructorilor vor fi instruiți să devină instructori naționali, pentru a
se reîntoarce în țările lor și oferi instruiri colegilor lor.
Metodologia
Procesul de instruire studiu va avea loc în formă de prelegeri, discuții, studii, exerciții și
meditații – atât individual cât și în grup.
Monitorizare și evaluare
Participanții vor susține examene în formă de chestionare de până la și după instruire (va
determina atitudinea, abilitățile și cunoștințele de identificare și investigare proactivă a
cazurilor de violență pe bază de gen), precum și în formă de chestionare de evaluare postinstruire (va determina performanța instructorilor, înțelegerea planului de studiu și a abilității
de transmitere a cunoștințelor).
Instruirea va fi monitorizată de experți de la TNTD/SPMU și OSCE Gender Section.
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II.

Planul de învățământ

Programul
Ref

6
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Conținutul programului (Modul)
Cauzele și factorii fundamentali ai victimelor pe bază de gen, în special ai violenței bărbaților
împotriva femeilor
Victimologia și evoluția crizei, abordarea victimei; comportamentul față de victimă; sprijinul
victimei (finețea)
Drepturile victimelor; Directivele UE 2011/99; 2013/32; 2012/29 și Regulamentul UE
606/2013
Procedee moderne de intervievare și abilități de comunicare adaptate pentru victime, martori
și bănuiți
Evaluări elementare ale pericolului și riscului și asistența victimelor în elaborarea planurilor
de siguranță
Cooperarea cu societatea civilă și ONG-uri

7

Pedagogia, planificarea cursurilor de instruire și elaborarea metodologiei de instruire

1
2
3
4
5

Obiectivul cursului de instruire
Obiectivul cursului de instruire este îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților specialiștilor în
justiția penală, în special ai ofițerilor de poliție și procurorilor de prima intervenție, pentru a
răspunde într-un mod corespunzător și eficient la cazurile cu implicare violenței pe bază de
gen.
La sfârșit de instruire, participanții vor putea:
 Explica legătura între inegalitatea de gen și violența pe bază de gen
 Numi cauzele și consecințele violenței pe bază de gen – puterea și controlul
 Descrie ciclurile violenței
 Numi motivele lipsei unei raportări a cazurilor de violență pe bază de gen și identifica
modalitățile de creștere ale acestora
 Utiliza procedee moderne de intervievare în cadrul investigațiilor
 Aplica metodologia moderna de instruire a adulților în instruirea altor specialiști
Modulul 1:







Cauzele și factorii fundamentali ale violenței pe bază de gen

La finalul acestui modul, participanții vor putea:
Înțelege agenda 2030 și Convenția de la Istanbul
Defini conceptul violenței pe bază de gen și formele sale
Recunoaște legătura între inegalitatea de gen și violența pe bază de gen
Explica cauzele și consecințele violenței pe bază de gen – puterea și controlul
Descrie ciclul violenței
Enumera măsurile de prevenire a crimelor
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Descrierea modulului: Nu există o “cauză” unică și categorică a violenței pe bază de gen.
Orice femeie, indiferent de vârstă, rasă, etnie, nivel de educație, identitate culturală, statut
socio-economic, ocupație, religie, orientare sexuală, abilități fizice sau mentale poate fi
vulnerabilă la violență. O cunoștință mai profundă despre cauzele și dinamica cazurilor de
violență pe bază de gen poate ajuta persoanele de primă intervenție în ajutarea victimelor. Este
important ca persoanele de primă intervenție să cunoască și înțeleagă cauzele și consecințele Page | 6
violenței pe bază de gen, ciclurile sale și dinamica, pentru a putea oferi o reacție eficientă și
corespunzătoare.
Activitatea 1:
1.1. Utilizând un studiu de caz imaginar (vezi mai jos), în grupuri de maxim opt participanți,
citiți studiul de caz și identificați care părți corespund următoarelor expresii:
a) Control comportamental
b) Izolare
c) Legătura traumatică
d) Violența ca un continuum
e) Strategia pentru adaptare
1.2. În aceleași grupuri, răspundeți la următoarele întrebări:
a) Când și cine trebuie să pună capăt relației?
b) Dumneavoastră (ca specialist sau prieten/rudă) ați interveni?
STUDIU DE CAZ
Ei se întâlnesc la o petrecere mare și se îndrăgostesc cu atâta pasiune încât toți îi invidiază.
Ea se simte straniu când el dă dovadă de gelozie, însă, în același timp, se simte importantă
pentru el. Ei se distrează și sunt priviți de restul ca un cuplu excelent.
La propunerea lui, ea se mută în apartamentul lui după patru luni de prietenie. În timpul verii
ce urmează, ei rar contactează cu restul lumii. El este preocupat cu ea și este gelos; el îi face
cadou haine scumpe și un telefon mobil. După vacanța de vară, el începe să o ia de la serviciu.
Este un gest ce îi lasă pe colegii ei de serviciu invidioși la început, apoi, însă, aceștia sunt
deranjați de aceasta, din cauză că ea trebuie mereu să fie în parcare la timp.
Atunci când ea dorește să relanseze legăturile cu prietenii ei în timpul toamnei, el fie dă dovadă
de lipsă de interes sau este iritat. El susține că ea nu pune prioritate suficientă pe relația lor.
Și devine straniu când, după o seară petrecută cu un prieten, ea spune că este prea obosită să
continue petrecerea sau să facă sex cu el. Însă dacă ea cade de acord să renunțe la o petrecere
pentru a fi cu el, ea va fi răsplătită cu un noapte romantică. Și ea crede că el ar depune același
efort, însă, se dovedește că prietenii lui sunt importanți pentru el și el nu ar face același lucru.
Pe el de asemenea îl deranjează faptul că ea ar putea discuta relația lor cu prietenii sau rudele
ei. El o impune să înceteze orice legături cu alții. Pentru a evita certele, ea decide să facă cum
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insistă el. Ea începe să devină tot mai dependentă de el. Însă ei continuă să aibă o relație
frumoasă, cu nopți petrecute la cinema și petreceri.
Cu timpul, ea se simte limitată de controlul lui comportamental. Ea realizează că nu mai are
pe nimeni cu cine să vorbească. Ea decide să schimbe această situație și să participe la o
conferință, împreună cu niște colegi de serviciu, chiar dacă aceasta ar însemna că va fi plecată Page | 7
în timpul sfârșitului săptămânii. Chiar dacă relația lor continuă de mai mult de un an, el
încearcă să o convingă să nu participe la conferință, însă ea insistă. Se declanșează o ceartă.
El pierde controlul din cauză că înțelege că nu o mai poate controla. O lovește în față.
Imediat după aceasta, el își cere scuze și promite că nu îi va mai provoca durere niciodată. El
îl permite să meargă la conferință, dacă este atât de importantă pentru ea. În timpul micului
dejun, el zice că ei au trecut printr-un stres enorm și că ar trebui să reflecteze împreună asupra
acestei perioade. Seara el îi face cadou florile preferate. Ea îl iartă și decide să nu meargă la
conferință.
În timpul următoarei certe, memoria violenței încă e proaspătă pentru ambii. Pentru ea – ca
ceva ce el ar putea repeta, pentru el – ca ceva ce ar putea repeta. Ea se sperie de fruntea lui
încruntată și încearcă să corecteze situația. Este însă prea târziu, din cauză să primește un
pumn în față. Din nou, el îi cere iertare, face promisiuni și cadouri. Ei supraviețuiesc și această
criză, într-o relație ce se află într-o constantă existență între rai și ad.
În decursul câtorva luni ce urmează, totul decurge liniștit, până când ea revine târziu de la o
petrecere. El o interoghează într-o manieră agresivă și, spre sfârșit, o lovește din nou. De
această dată, el zice că ea este responsabilă de violența cauzată și că ea l-a provocat.
El începe să comenteze într-un mod negativ totul ce face ea. Ea se simte tot mai prost și începe
să-și pună întrebări despre ea însăși. Ea continuă să fie apreciată la serviciu, însă încrederea
sa în sine devine foarte joasă.
Iluzia unei relații fericite continuă într-o izolare tot mai adâncă. Ea rămâne însărcinată însă
nu este sigură dacă să păstreze copilul sau nu. El este fericit la auzirea știrii și o impune să
păstreze copilul, promițându-i că nu va mai fi violent niciodată.
Exemplul luat din "Kvinnofrid” – un material de instruire despre violența bărbaților împotriva femeilor

Activitatea 2:
În grupuri a câte doi, o persoană ”pentru” și cealaltă persoană “împotrivă” (după cum vor fi
împărțiți de instructor), discutați folosind argumente pentru/împotriva următoarelor afirmații:
a) (Țara dumneavoastră) este o țară ce oferă oportunități egale
b) Egalitatea este o chestiune pentru femei.
Întrebări utile pentru discuții:
 Ascultați ce au de spus bărbații mai mult decât ce au de spus femeile?
 La serviciu, cine (dintre bărbat și femeie) vorbește mai mult la întrevederi? Cine pe cine
întrerupe?
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Bărbații și femeile au parte de aceleași apreciere?
Când unei femei i se recunoaște meritul pentru lucrurile pe care le-a făcut?
Ce ați face dumneavoastră dacă un coleg ar face glume umilitoare pe seama femeilor?
În ce mod opinia noastră cu privire la ce este tipic pentru bărbat sau femeie afectează
atitudinea noastră cu privire la joburile potrivite pentru bărbați și femei?

Argumentați pentru/împotrivă:
c) Bărbații primesc poziții mai avansate din simplu motiv că sunt bărbați.
d) Bărbaților le este mai ușor să facă carieră decât femeilor.
Întrebări utile pentru discuții:
 Care sunt caracteristicile unui manager bun?
 La ce vă gândiți când auziți expresia: ”Ea este un manager bun”?
 Există oare cerințe diferite pentru manageri femei și manageri bărbați?
 Este oare mai greu pentru o femeie să fie considerată un manager bun?
 Ce ați face dacă fiica dumneavoastră ar fi numită “desfrânată” la școală?
 Ce ați face dacă fiul dumneavoastră ar numi o fată de la școală “desfrânată”?
 Care este responsabilitatea părintelui și, respectiv, a școlii atunci când este vorba despre
cunoștințele copiilor cu privire la egalitatea de gen?
 De ce femeile/fetițele sunt numite “desfrânate” atunci când au relații sexuale cu câțiva
bărbați/băieți, în timp ce bărbatul/băiatul care întreține relații sexuale cu câteva femei/fetițe
este considerat afemeiat (într-un sens pozitiv)?
Argumentați pentru/împotrivă:
e) Femeile sunt mai bune la creșterea copiilor decât bărbații.
f) Este în “natura” femeii să fie cel mai bun părinte.
g) Orientarea sexuală afectează abilitățile de creștere a copiilor
h) Violența bărbaților împotriva femeilor este o chestiune de egalitate.
i) Femeile trebuie să se considere vinovate ele însăși atunci când sunt bătute
și violate de bărbați.
Alte întrebări pentru dezbateri și discuții:
 Ce pot face bărbații pentru a stopa violența împotriva femeilor?
 Care este cea mai importantă măsură ce ar reduce insecuritatea femeilor în spațiile
publice?
 Cum credeți că ar putea fi crescută încrederea publică în poliție și a numărului de
cazuri raportate?

Module 2:
Victimologia și evoluția crizei, abordarea victimei; comportamentul față de
victimă; sprijinul acordat victimei (finețe)
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La sfârșitul acestui modul, participanții vor putea:
 Identifica diferitele etape și forme ale crizei
 Descrie teoriile victimizării secundare, revictimizării și victima ideală
 Enumera motivele și metodele de prevenire a creșterii numărului de victime
Descrierea modulului: Prin adoptarea unei abordări axate pe victimă, încurajarea respectului
pentru victime și a atitudinii obiective, specialiștii nu doar că-și vor îmbunătăți eficiența
activității lor, ci vor și oferi victimelor sprijin important în eliberarea de violență. Victimele se
vor simți înțelese, crezute, ajutate și asistate, ceia ce este o modalitate de a le abilita și de a le
ajuta să micșoreze frica lor cu privire la raportarea cazurilor de violență, la colaborarea cu
agențiile de aplicare a legii și la evitarea victimizării secundare.
Activitate propusă: Utilizând studiu de caz teoretic (vezi mai jos), într-un tabel mic, grupurile
a câte șase participanți fiecare, citiți studiul de caz și analizați-l din perspectiva a celor trei
teorii: victima ideală; revictimizarea și victimizarea secundară.
STUDIUL DE CAZ
Viața Rositei nu a fost una ușoară. Ea s-a născut într-o familie mare, săracă, în una dintre cele mai
proaste cartiere din oraș. La vârsta de 13 ani ea a fost impusă să se prostitueze de către o rudă mai în
vârstă. Atunci când durerea și umilința au devenit prea insuportabile, celelalte fete i-au făcut cunoștință
cu heroina și ea a devenit dependentă. Rosita are acum 35 de ani și, așa cum nu mai are parte de un
corp tânăr, acum trebuie să suporte clienții tot mai perverși și sadici.
De această dată, clientul – un bărbat de 60 ani, a speriat-o până la moarte. În timp ce actul sexual era
în desfășurare, el brusc a început să o stranguleze. Rosita și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit,
simți o durere enormă, legată jos ca un câine și violată cu un obiect ascuțit. Și-a pierdut cunoștința din
nou și și-a revenit trei zile mai târziu într-un spital local. A fost spitalizată timp de trei săptămâni din
cauza rănilor infectate. De atunci, Rosita suferă de stres sever posttraumatic.
Totuși, așa cum Rosita era foarte dependentă de heroină și nu avea surse de venit, ea a revenit la
prostituție. Crimele împotriva Rositei au fost raportate de funcționarii spitalului. În timpul primului
interviu avut cu ea, ofițerul de poliție folosea comentarii înjositoare. Rosita a înțeles că ofițerul de
poliție o blama de violul de care a suferit. Ea cunoștea numele făptașului, însă ofițerul de poliție putea
la îndoială credibilitatea ei și cazul a fost închis foarte repede.

Modulul 3: Drepturile victimelor; Directivele UE 2011/99; 2013/32; 2012/29 și
Regulamentul UE 606/2013
La sfârșitul acestui modul, participanții vor putea:
 Înțelege și aplica Directivele UE 2011/99; 2013/32; 2012/29 și Regulamentul UE 606/2013
 Înțelege obligația de a se asigura ca victimele să aibă acces la servicii de asistență
 Recunoaște importanța accesului de către victime la sistemul juridic, la informație și
asistență și, de asemenea, alocarea resurselor suficiente.
 Descrie importanța ordinului european de protecție
Descrierea modulului: Victimele violenței pe bază de gen vor fi tratate cu respect, vor fi
informate despre drepturile lor, drepturile lor vor fi respectate și vocile lor auzite. Prin oferirea
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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asistenței victimelor, statul garantează protecția drepturilor lor umane. În acest context,
cunoașterea Directivelor UE 2011/99; 2013/32; 2012/29 și a Regulamentului UE 606/2013 este
obligatorie.
Activitatea propusă: În grupuri de la șase la opt persoane, discutați, pe baza Directivelor UE
2011/99; 2012/29; 2011/99 și a Regulamentului UE 606/2013, în ce mod puteți să vă asigurați
ca toate drepturile victimelor să fie garantate (e.g. Directiva 2012/29/EU, aliniatul 62, care Page | 10
stipulează următoarele: Victimele trebuie ajutate în identificarea și adresarea către autoritățile
competente pentru a evita sesizări repetate). Am putea noi, ca primii respondenți, contacta
serviciile de asistență a victimelor, în locul victimelor, și, astfel, reduce povara victimei de a
relata cele întâmplate din nou?
Modulul 4:

Procedee moderne de intervievare și abilități de comunicare cu victimele,
martorii și bănuiții

La sfârșitul acestui modul, participanții vor putea:
 Aplica procedee de intervievare, în cadrul legislației corespunzătoare naționale și
internaționale și a celor mai bune practici, inclusiv comunicarea verbală și ne-verbală
 Intervieva victimele sensibile
 Înțelege principiile de funcționare a memoriei și percepției umane
 Aplica abilitățile și procedeele de bază de intervievare cognitivă asupra victimelor care nu
doresc să povestească despre experiența lor
 Evalua soliditatea declarațiilor în instanțele de judecată
Descrierea modulului: Intervievarea judiciară este o premisă în crearea unui caz solid. Mai
mult, acest proces este crucial pentru victime datorită prezenței victimizării secundare. Acest
modul se va axa pe procedee de intervievare moderne și bazate pe dovezi, adaptate pentru
victime, martori și bănuiți, și de asemenea metode pentru evaluarea solidității declarațiilor în
procesele judiciare.
Activități propuse: În grupuri mici, practicați cunoștințele dumneavoastră de intervievare
cognitivă, jucând rolul de victimă/intervievator. Schimbați-vă rolurile.
Modulul 5: Evaluările elementare ale pericolului și riscului și asistența victimelor în
elaborarea planurilor de siguranță
La sfârșitul acestui modul, participanții vor putea:
 Recunoaște importanța desfășurării unei evaluări inițiale a riscurilor
 Aplica abilitățile de bază în efectuarea unei evaluări a pericolului și/sau a riscului
 Elabora planul de siguranță pentru victimă
Descrierea modulului: Scopul principal al evaluării riscului este prevenirea violenței. Prin
capacitatea de a putea identifica factorii de risc, care pot fi foarte dinamici și, deseori, variabili,
ofițerii de poliție și procurorii primi-respondenți vor efectua intervenții eficiente ce vor preveni
repetarea violenței (revictimizarea). Pe lângă aceasta, evaluarea riscului va reduce povara
simțită de victime, prin interogarea lor mai puțin ca de obicei, ceia ce ar putea duce la reducerea
repetării și la implicare mai activă în procesele de raportare și de investigare.
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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Activitatea propusă 1:
În grupuri de la șase la opt participanți, reveniți la primul studiu de caz, modelând procesul de
normalizare a violenței (fișa 1). În acest exercițiu, luați în considerație că: …femeia a decis să
–și părăsească partenerul. Ea nu vrea să aibă un copil cu el din cauză că ea nu știe dacă poate
să-l creadă atunci când el spune că violența în sfârșit a încetat, acum când ei sunt pe cale să Page | 11
devină părinți. Mai mult, ea a început să se întâlnească unul din colegii ei de serviciu. Ea decide
să depună plângere și, astfel, se adresează poliției. Sunteți primul respondent în acest caz.
Evaluați riscul. Ce măsuri trebuie să întreprindeți în acest caz?
Activitate propusă 2: În grupuri de la șase la opt participanți, elaborați un plan de siguranță
pentru victime, urmând sugestiile și strategiile prezentate în timpul cursului de instruire.
Modulul 6:

Cooperarea cu societatea civilă și ONG-uri

La sfârșitul acestui modul, participanții vor putea:
 Recunoaște importanța unei abordări coordonate și integrate a violenței bazate pe gen
 Identifica și enumera serviciile speciale de asistență
Descrierea modulului: Investigarea crimelor pe bază de gen se bazează în mare măsură pe
înțelegere și cooperare, atât cu cei implicați cât și cu sistemul judiciar și actorii din societatea
civilă. Rolul poliției, procurorilor, judecătorilor și a lucrătorilor sociali este important pentru
evitarea revictimizării și pentru asigurarea siguranței victimelor implicate în investigație și în
procedurile judiciare. Cooperarea între acești actori este importantă la toate etapele pentru
asigurarea condamnărilor și pentru a transmite mesajul că astfel de violență nu va fi tolerată.
Activitate 1: În grupuri de la șase la opt participanți discutați despre importanța cooperării cu
societatea civilă și ONG-uri, dintr-o perspectivă a agențiilor de aplicare a legii.
Cum asigurați coordinarea și cooperarea cu societatea civilă și ONG-uri? Care sunt
responsabilitățile dumneavoastră? Cum păstrați neutralitatea atunci când cooperați cu
furnizorii de servicii? Puteți avea încredere în ei?
Activitatea 2: În grupuri de la șase la opt participanți identificați diferitele instituții și
organizații cu care ați coopera atunci când lucrați asupra cazurilor de violență pe bază de gen,
având în vedere modelul de interacțiune (vezi mai jos).
Mai departe, în aceleași grupuri, discutați modalitățile de cooperare pentru a ajuta victimele și
cum să procedați pentru a spori încrederea publică în autorități.
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Modulul 7:

Pedagogia, planificarea cursurilor de instruire și metodologia de instruire

La sfârșitul acestui modul, participanții vor putea:
 Descrie metodologia bazată pe problemă (PBL)
 Aplica șapte metode de predare activă folosite în PBL
 Integra teoria și practica în activitatea de predare
 Aplica metodologia modernă de predare adulților în timpul instruirii altor specialiști
Descrierea modulului: Participanții vor deveni instructori în țările lor și vor transmite
cunoștințele colegilor lor. Acest modul îi va fi înzestra cu abilități de pedagogie, planificare a
cursurilor de instruire și metodologie de instruire.
Activitate: În grupuri de la patru la șase participanți, discutați despre cele șapte metode de
instruire activă a studenților: inventar de cazuri, seminar, lucru în grup, exerciții, căutarea
informației conform îndrumărilor, încheierea cazurilor și dezbateri. Care dintre acestea credeți
că ar putea fi aplicate cel mai bine pentru instruirea în domeniul combaterii violenței pe bază
de gen?
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III.

Agenda de instruire

Notă: Agenda de mai jos reprezintă orarul provizoriu pentru cursul regional de instruire a
instructorilor (subiectele se pot modifica). Pentru instruirile oferite la nivel național, această
agendă ar putea fi folosită ca model, însă trebuie adaptată corespunzător.
Ziua 1 (Luni, 25 martie 2019)
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Cuvânt de salut și prezentare generală
Prelegere privind Cauzele și factorii fundamentali ai GBV
Pauză de cafea
Discuții în grup cu privire la normalizarea cazului de violență și egalitatea
de gen
Prezentare a exercițiului de grup cu privire la Directivele UE 2011/99;
2013/32; 2012/29 și Regulamentul UE 606/2013
Pauză de prânz
Prelegere privind Prevenirea, protecția și asistența; evaluarea pericolului și
a riscului; cooperarea cu societatea civilă și ONG-uri. Exercițiu în grup
Pauză de cafea
Prelegeri privind Victimologia și evoluția crizei; abordarea victimei,
comportamentul față de victime; asistența victimei; victimizare secundară și
revictimizarea
Discuții în grup: Provocările în acordarea ajutorului victimelor

Ziua 2 (Marți, 26 martie 2019)
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Revizuire
Prelegere privind procedeele moderne de intervievare și abilitățile de
comunicare adaptate pentru victime, martori și bănuiți
Pauză de cafea
Continuare
Pauză de prânz
Exercițiu în grup – jocul de rol
Pauză de cafea
Continuarea exercițiului
Discuții privind provocările în procesul de intervievare a victimelor și a
martorilor

Ziua 3 (Miercuri, 27 martie 2019)
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00

Revizuire
Introducerea în Pedagogie: Ce înseamnă cunoștințe?
Care sunt cele mai importante premise pentru procesul de studiere?
Pauză de cafea
Discuții privind tendințele de instruire a poliției – astăzi și mâine
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12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Exercițiu în grup și prezentări
Pauză de prânz
Prelegere privind studierea bazată pe probleme și formularea cazurilor
Pauză de cafea
Exemplu de caz: victimologia
Exercițiu în grup și prezentări

Ziua 4 (Joi, 28 martie 2019)
09:00 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:00
17:00 – 17:30
IV.

Revizuire
Introducere în elaborarea programului de studiu și planificarea
cursurilor de instruire
Pauză de cafea
Exercițiu în grup și practică
Pauză de prânz
Introducerea în planificarea exercițiilor integrate
Exercițiu: primul respondent într-un caz de violență în familie.
Pauză de cafea
Exercițiu în grup cu privire la exercițiile integrate
Concluzii – calea de urmat

Evaluarea

Participanții vor fi examinați folosind:
1. Chestionarele de până la și după instruire, ce măsoară: atitudinea, abilitățile și
cunoștințele în identificarea proactivă și investigarea cazurile GBV;
2. Chestionare de după instruire, ce măsoară: performanța studenților, înțelegerea
programului de studiu și capacitatea de a reproduce cunoștințele;
3. Chestionarul de feedback – pentru cursurile regionale de instruire a instructorilor;
4. Chestionarul de feedback – pentru seminarul conex.
Chestionarele de evaluare ce vor fi folosite pe parcursul instruirii regionale a instructorilor se
află în capitolul cu fișe (Fișe X, XI și XII).
Notă: Instrumentele de evaluare pentru instruirile naționale trebuie să aibă aceiași structură
precum cele utilizate în instruirea regională a instructorilor, însă trebuie adaptată
corespunzător.
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V.

Materiale

Notă: Aceste materiale vor fi folosite în cursul regional de instruire a instructorilor. Pentru a
le folosi de asemenea în instruirile naționale, se recomandă adaptarea lor corespunzătoare de Page | 15
instructorii instructați.
FIŞA I A PARTICIPANTULUI, corespunzător Modulului 1:
Studiu de caz privind normalizarea violenței și activitatea propusă
1.1. Utilizând un studiu de caz imaginar (vezi mai jos), în grupuri de maxim opt participanți,
citiți studiul de caz și identificați care părți corespund următoarelor expresii:
a) Control comportamental
b) Izolare
c) Legătura traumatică
d) Violența ca un continuum
e) Strategia pentru adaptare
1.2. În aceleași grupuri, răspundeți la următoarele întrebări:
a) Când și cine trebuie să pună capăt relației?
b) Dumneavoastră (ca specialist sau prieten/rudă) ați interveni?
STUDIU DE CAZ
Ei se întâlnesc la o petrecere mare și se îndrăgostesc cu atâta pasiune încât toți îi invidiază.
Ea se simte straniu când el dă dovadă de gelozie, însă, în același timp, se simte importantă
pentru el. Ei se distrează și sunt priviți de restul ca un cuplu excelent.
La propunerea lui, ea se mută în apartamentul lui după patru luni de prietenie. În timpul verii
ce urmează, ei rar contactează cu restul lumii. El este preocupat cu ea și este gelos; el îi face
cadou haine scumpe și un telefon mobil. După vacanța de vară, el începe să o ia de la serviciu.
Este un gest ce îi lasă pe colegii ei de serviciu invidioși la început, apoi, însă, aceștia sunt
deranjați de aceasta, din cauză că ea trebuie mereu să fie în parcare la timp.
Atunci când ea dorește să relanseze legăturile cu prietenii ei în timpul toamnei, el fie dă dovadă
de lipsă de interes sau este iritat. El susține că ea nu pune prioritate suficientă pe relația lor.
Și devine straniu când, după o seară petrecută cu un prieten, ea spune că este prea obosită să
continue petrecerea sau să facă sex cu el. Însă dacă ea cade de acord să renunțe la o petrecere
pentru a fi cu el, ea va fi răsplătită cu un noapte romantică. Și ea crede că el ar depune același
efort, însă, se dovedește că prietenii lui sunt importanți pentru el și el nu ar face același lucru.
Pe el de asemenea îl deranjează faptul că ea ar putea discuta relația lor cu prietenii sau rudele
ei. El o impune să înceteze orice legături cu alții. Pentru a evita certele, ea decide să facă cum
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insistă el. Ea începe să devină tot mai dependentă de el. Însă ei continuă să aibă o relație
frumoasă, cu nopți petrecute la cinema și petreceri.
Cu timpul, ea se simte limitată de controlul lui comportamental. Ea realizează că nu mai are
pe nimeni cu cine să vorbească. Ea decide să schimbe această situație și să participe la o
conferință, împreună cu niște colegi de serviciu, chiar dacă aceasta ar însemna că va fi plecată
în timpul sfârșitului săptămânii. Chiar dacă relația lor continuă de mai mult de un an, el Page | 16
încearcă să o convingă să nu participe la conferință, însă ea insistă. Se declanșează o ceartă.
El pierde controlul din cauză că înțelege că nu o mai poate controla. O lovește în față.
Imediat după aceasta, el își cere scuze și promite că nu îi va mai provoca durere niciodată. El
îl permite să meargă la conferință, dacă este atât de importantă pentru ea. În timpul micului
dejun, el zice că ei au trecut printr-un stres enorm și că ar trebui să reflecteze împreună asupra
acestei perioade. Seara el îi face cadou florile preferate. Ea îl iartă și decide să nu meargă la
conferință.
În timpul următoarei certe, memoria violenței încă e proaspătă pentru ambii. Pentru ea – ca
ceva ce el ar putea repeta, pentru el – ca ceva ce ar putea repeta. Ea se sperie de fruntea lui
încruntată și încearcă să corecteze situația. Este însă prea târziu, din cauză să primește un
pumn în față. Din nou, el îi cere iertare, face promisiuni și cadouri. Ei supraviețuiesc și această
criză, într-o relație ce se află într-o constantă existență între rai și ad.
În decursul câtorva luni ce urmează, totul decurge liniștit, până când ea revine târziu de la o
petrecere. El o interoghează într-o manieră agresivă și, spre sfârșit, o lovește din nou. De
această dată, el zice că ea este responsabilă de violența cauzată și că ea l-a provocat.
El începe să comenteze într-un mod negativ totul ce face ea. Ea se simte tot mai prost și începe
să-și pună întrebări despre ea însăși. Ea continuă să fie apreciată la serviciu, însă încrederea
sa în sine devine foarte joasă.
Iluzia unei relații fericite continuă într-o izolare tot mai adâncă. Ea rămâne însărcinată însă
nu este sigură dacă să păstreze copilul sau nu. El este fericit la auzirea știrii și o impune să
păstreze copilul, promițându-i că nu va mai fi violent niciodată.
Exemplul luat din "Kvinnofrid” – un material de instruire despre violența bărbaților împotriva femeilor
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Notițele participantului:
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FIŞA II A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 1:
Activitatea privind egalitatea de gen
În grupuri a câte doi, o persoană ”pentru” și cealaltă persoană “împotrivă” (după cum vor fi
împărțiți de instructor), discutați folosind argumente pentru/împotriva următoarelor afirmații:
a) (Țara dumneavoastră) este o țară ce oferă oportunități egale
b) Egalitatea este o chestiune pentru femei.
Întrebări utile pentru discuții:
 Ascultați ce au de spus bărbații mai mult decât ce au de spus femeile?
 La birou, cine (bărbatii sau femeile) vorbesc mai mult la intalniri? Cine pe cine întrerupe?
 Bărbații și femeile au parte de aceleași apreciere?
 Când unei femei i se recunoaște meritul pentru lucrurile pe care le-a făcut?
 Ce ați face dumneavoastră dacă un coleg ar face glume umilitoare pe seama femeilor?
 În ce mod opinia noastră cu privire la ce este tipic pentru bărbat sau femeie afectează
atitudinea noastră cu privire la joburile potrivite pentru bărbați și femei?
Argumentați pentru/împotrivă:
a) Bărbații primesc poziții mai avansate din simplu motiv că sunt bărbați.
b) Bărbaților le este mai ușor să facă carieră decât femeilor.
Întrebări utile pentru discuții:
 Care sunt caracteristicile unui manager bun?
 La ce vă gândiți când auziți expresia: ”Ea este un manager bun”?
 Există oare cerințe diferite pentru manageri femei și manageri bărbați?
 Este oare mai greu pentru o femeie să fie considerată un manager bun?
 Ce ați face dacă fiica dumneavoastră ar fi numită “desfrânată” la școală?
 Ce ați face dacă fiul dumneavoastră ar numi o fată de la școală “desfrânată”?
 Care este responsabilitatea părintelui și, respectiv, a școlii atunci când este vorba despre
cunoștințele copiilor cu privire la egalitatea de gen?
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 De ce femeile/fetițele sunt numite “desfrânate” atunci când au relații sexuale cu câțiva
bărbați/băieți, în timp ce bărbatul/băiatul care întreține relații sexuale cu câteva femei/fetițe
este considerat afemeiat (într-un sens pozitiv)?
Argumentați pentru/împotrivă:
a) Femeile sunt mai bune la creșterea copiilor decât bărbații.
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b) Este în “natura” femeii să fie cel mai bun părinte.
c) Orientarea sexuală afectează abilitățile de creștere a copiilor
d) Violența bărbaților împotriva femeilor este o chestiune de egalitate.
e) Femeile trebuie să se considere vinovate ele însăși atunci când sunt bătute și violate
de bărbați.
Alte întrebări pentru dezbateri și discuții:
 Ce pot face bărbații pentru a stopa violența împotriva femeilor?
 Care este cea mai importantă măsură ce ar reduce insecuritatea femeilor în spațiile
publice?
FIŞA III A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 2:
Studiu de caz privind victimologia și activitatea propusă
Utilizând studiu de caz teoretic (vezi mai jos), într-un tabel mic, grupurile a câte șase
participanți fiecare, citiți studiul de caz și analizați-l din perspectiva a celor trei teorii: victima
ideală; revictimizarea și victimizarea secundară.
STUDIUL DE CAZ
Viața Rositei nu a fost una ușoară. Ea s-a născut într-o familie mare, săracă, în una dintre cele mai
proaste cartiere din oraș. La vârsta de 13 ani ea a fost impusă să se prostitueze de către o rudă mai în
vârstă. Atunci când durerea și umilința au devenit prea insuportabile, celelalte fete i-au făcut cunoștință
cu heroina și ea a devenit dependentă. Rosita are acum 35 de ani și, așa cum nu mai are parte de un
corp tânăr, acum trebuie să suporte clienții tot mai perverși și sadici.
De această dată, clientul – un bărbat de 60 ani, a speriat-o până la moarte. În timp ce actul sexual era
în desfășurare, el brusc a început să o stranguleze. Rosita și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit,
simți o durere enormă, legată jos ca un câine și violată cu un obiect ascuțit. Și-a pierdut cunoștința din
nou și și-a revenit trei zile mai târziu într-un spital local. A fost spitalizată timp de trei săptămâni din
cauza rănilor infectate. De atunci, Rosita suferă de stres sever posttraumatic.
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Totuși, așa cum Rosita era foarte dependentă de heroină și nu avea surse de venit, ea a revenit la
prostituție. Crimele împotriva Rositei au fost raportate de funcționarii spitalului. În timpul primului
interviu avut cu ea, ofițerul de poliție folosea comentarii înjositoare. Rosita a înțeles că ofițerul de
poliție o blama de violul de care a suferit. Ea cunoștea numele făptașului, însă ofițerul de poliție putea
la îndoială credibilitatea ei și cazul a fost închis foarte repede.
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Notițele participantului:

FIŞA IV A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 3:
Activitatea sugerată și discuția privind Directivele și Regulamentele UE
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În grupuri de la șase la opt persoane, discutați, pe baza Directivelor UE 2011/99; 2012/29;
2011/99 și a Regulamentului UE 606/2013, în ce mod puteți să vă asigurați ca toate drepturile
victimelor să fie garantate (e.g. Directiva 2012/29/EU, aliniatul 62, care stipulează următoarele:
Victimele trebuie ajutate în identificarea și adresarea către autoritățile competente pentru a
evita sesizări repetate). Am putea noi, ca primii respondenți, contacta serviciile de asistență a
victimelor, în locul victimelor, și, astfel, reduce povara victimei de a relata cele întâmplate din Page | 20
nou?
Notițele participantului:

FIŞA V A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 4:
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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it contains.

Jocul de rol
În grupuri mici, practicați cunoștințele dumneavoastră de intervievare cognitivă, jucând rolul
de victimă/intervievator. Schimbați-vă rolurile.
Notițele participantului:
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FIŞA VI A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 5:
Activitatea sugerată
În grupuri de la șase la opt participanți, reveniți la primul studiu de caz, modelând procesul de
normalizare a violenței (fișa 1). În acest exercițiu, luați în considerație că: …femeia a decis să
–și părăsească partenerul. Ea nu vrea să aibă un copil cu el din cauză că ea nu știe dacă poate Page | 22
să-l creadă atunci când el spune că violența în sfârșit a încetat, acum când ei sunt pe cale să
devină părinți. Mai mult, ea a început să se întâlnească unul din colegii ei de serviciu. Ea decide
să depună plângere și, astfel, se adresează poliției. Sunteți primul respondent în acest caz.
Evaluați riscul. Ce măsuri trebuie să întreprindeți în acest caz?
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Notițele participantului:
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FIŞA VII A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 5
Activitatea sugerată
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În grupuri de la șase la opt participanți, elaborați un plan de siguranță pentru victime, urmând
sugestiile și strategiile prezentate în timpul cursului de instruire.
Notițele participantului:
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FIŞA VIII A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 6:
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Activitatea sugerată
În grupuri de la șase la opt participanți discutați despre importanța cooperării cu societatea
civilă și ONG-uri, dintr-o perspectivă a agențiilor de aplicare a legii.
Cum asigurați coordinarea și cooperarea cu societatea civilă și ONG-uri? Care sunt
responsabilitățile dumneavoastră? Cum păstrați neutralitatea atunci când cooperați cu Page | 25
furnizorii de servicii? Puteți avea încredere în ei?
Notițele participantului:
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FIŞA IX A PARTICIPANTULUI, corespunzătoare Modulului 6:
Activitatea sugerată
În grupuri de la șase la opt participanți identificați diferitele instituții și organizații cu care ați
coopera atunci când lucrați asupra cazurilor de violență pe bază de gen, având în vedere
modelul de interacțiune (vezi mai jos).
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Mai departe, în aceleași grupuri, discutați modalitățile de cooperare pentru a ajuta victimele și
cum să procedați pentru a spori încrederea publică în autorități.
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Notițele participantului:
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FIŞA X A PARTICIPANTULUI: Evaluarea de până la instruire
Scopul acestui chestionar este de a înțelege atitudinea și cunoștințele participanților de până la
începerea instruirii. Obiectivul acestei evaluări este stabilirea unei linii de referință pentru
compararea cu evaluarea de după instruire. Vă mulțumim pentru cooperare.
Numărul participantului (va fi folosit de asemenea în evaluarea de după instruire):
1) Orice act dăunător ce este comis împotriva voinței unei persoane și care este bazat pe
diferențele sociale (e.g. gen) între bărbați și femei sunt definite ca:
a. Supraviețuitorul violenței
b. Violență pe bază de gen
c. Infecție transmisă pe cale sexuală
d. Violență împotriva femeii
2)
a.
b.
c.

Violența pe bază de gen are legătură directă cu egalitatea de gen din cauză că:
Prevenirea violenței pe bază de gen este o premisă obligatorie pentru atingerea egalității
Nu există nici o legătură clară între aceste două concepte
Violența pe bază de gen ține doar de violuri și nu are legătură cu egalitatea de gen

3) Politia este unica structură responsabilă pentru prevenirea crimelor:
a. Da
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b. Nu
c. Nu sunt sigur/ă
4) Victimizarea secundară este definită ca:
a. Atitudinii ce blamează victima, comportamente și practici ale angajaților instituțiilor de
furnizare a servicii, ce rezultă în traumă suplimentară cauzată supraviețuitorilor
Page | 28
b. Situația nefericită când victima trece prin aceiași experiență traumatică, fără să anunțe cazul
autorităților specializate
c. Violența psihologică, pe care o trăiește victima după ce trece prin violență fizică
5) Victimele violenței pe bază de gen au drepturi doar atunci când actul de violență are
loc în țara lor. Altfel, nu există nici un mecanism regional sau internațional ce le-ar
proteja.
a. Adevărat. Victimele violenței nu au acces la justiție în țări străine
b. Fals. Există mecanisme juridice (e.g. directive; regulamente) care asigură protecția și
accesul la victimele violenței pe teritoriul Uniunii Europene
c. Nu știu
6) Violența bazată pe gen este cea mai mică problemă cu care se poate confrunta
justiția penală.
a. Adevărat. Există lucruri mai importante, precum crimele cibernetice sau terorismul
b. Fals. Această chestiune este la fel de importantă – din cauză că afectează securitatea
personală
c. Nu știu.
FIŞA XI A PARTICIPANTULUI: Evaluarea post-instruire
Scopul acestui chestionar de evaluare este înțelegerea atitudinii și a cunoștințelor participanților
după instruire, în comparație cu evaluarea de referință. Vă mulțumim pentru cooperare.
Numărul participantului (același precum cel folosit în evaluarea preinstruire):
1) Orice act dăunător ce este comis împotriva voinței unei persoane și care este bazat pe
diferențele sociale (e.g. gen) între bărbați și femei sunt definite ca:
a. Supraviețuitorul violenței
b. Violență pe bază de gen
c. Infecție transmisă pe cale sexuală
d. Violență împotriva femeii
2)
a.
b.
c.

Violența pe bază de gen are legătură directă cu egalitatea de gen din cauză că:
Prevenirea violenței pe bază de gen este o premisă obligatorie pentru atingerea egalității
Nu există nici o legătură clară între aceste două concepte
Violența pe bază de gen ține doar de violuri și nu are legătură cu egalitatea de gen

3) Politia este unica structură responsabilă pentru prevenirea crimelor:
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a. Da
b. Nu
c. Nu sunt sigur/ă
4) Victimizarea secundară este definită ca:
a. Atitudinii ce blamează victima, comportamente și practici ale angajaților instituțiilor de Page | 29
furnizare a servicii, ce rezultă în traumă suplimentară cauzată supraviețuitorilor
b. Situația nefericită când victima trece prin aceiași experiență traumatică, fără să anunțe cazul
autorităților specializate
c. Violența psihologică, pe care o trăiește victima după ce trece prin violență fizică
5) Victimele violenței pe bază de gen au drepturi doar atunci când actul de violență are
loc în țara lor. Altfel, nu există nici un mecanism regional sau internațional ce le-ar
proteja.
a. Adevărat. Victimele violenței nu au acces la justiție în țări străine
b. Fals. Există mecanisme juridice (e.g. directive; regulamente) care asigură protecția și
accesul la victimele violenței pe teritoriul Uniunii Europene
c. Nu știu
6) Violența bazată pe gen este cea mai mică problemă cu care se poate confrunta
justiția penală.
a. Adevărat. Există lucruri mai importante, precum crimele cibernetice sau terorismul
b. Fals. Această chestiune este la fel de importantă – din cauză că afectează securitatea
personală
c. Nu știu.
FIŞA XII A PARTICIPANTULUI: Chestionarul de feedback (doar pentru instruire)
Vă mulțumim pentru participarea la instruirea regională a instructorilor pe tema Reacțiile
potrivite și eficiente la violența pe bază de gen, organizată la Budapesta (Ungaria), pe 25-29
martie 2019. Pentru a evalua această activitate și pentru o mai bună planificare și organizarea a
evenimentelor viitoare, vă rugăm să ne oferiți părerile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru
cooperare.
Date personale
Nume deplin:
Sex:
Țara și instituția:
1) Per ansamblu, cum evaluați nivelul de pregătire și organizare a evenimentului?
o Excelent

o Bine

o Satisfăcător

o Slab

2) Cât de relevantă a fost această instruire pentru activitatea dumneavoastră?
o Foarte relevant

o Relevant

o Nu prea relevant

o Deloc relevant

3) A câta parte din conținutul instruirii a fost nou pentru dumneavoastră?
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o 100%

o 75%

o 50%

o 25%

4) Au fost materialele în scris utile pentru înțelegerea prelegerilor și pentru a lua parte

activă în discuții?
o Utile

o Parțial utile

5) Cum evaluați următoarele aspecte:
Facilitarea instruirii
o Excelent
Echilibrul între prelegeri și
o Excelent
discuții
Exercițiile în grup
o Excelent
6) Cum evaluați următoarele:
Locul desfășurării
o
Echipamentul tehnic
o
Alimentația
o

Excelent
Excelent
Excelent
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o Nu au fost utile
o

Bine

Satisfăcător

o

Slab

o

Bine

Satisfăcător

o

Slab

o

Bine

Satisfăcător

o

Slab

o
o
o

Bine
Bine
Bine

Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător

o
o
o

Slab
Slab
Slab

7) Evaluați instructorii din punctul dumneavoastră de vedere:
Cunoștințe
o Excelent
o Bine
Satisfăcător
o Slab
Prezentări clare
o Excelent
o Bine
Satisfăcător
o Slab
Facilitare bună
o Excelent
o Bine
Satisfăcător
o Slab
Metodele folosite
o Excelent
o Bine
Satisfăcător
o Slab
8) Descrieți modulele pe care le-ați considerat cele mai utile în activitatea

dumneavoastră și de ce.

9) Descrieți care module au fost cel mai puțin utile în activitatea dumneavoastră și

de ce.
10) În cadrul căror module ați fi dorit să discutați mai mult timp?
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11) Există vre-un subiect care credeți ca ar fi putut fi inclus în programul de instruire?
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12) Oferiți alte comentarii cu privire la instruire și la cum am putea îmbunătăți

viitoarele sesiune de instruire.
13) Indicați calificativul general al instruirii pentru instructori
o

Excelent

o

Bine

o

Satisfăcător

o

Slab

DUPĂ COMPLETAREA ACESTUI CHESTIONAR, ÎNMÂNAŢI-L
ORAGANIZATORULUI PRINCIPAL
VĂ MULŢUMIM PENTRU FEEDBACK!
SEMINARUL CONEX
I.

Concept

În timpul ultimei zile a instruirii instructorilor se va organiza un seminar dedicat cooperării și
coordinării între mai multe agenții. Acest seminar de o zi va fi pentru polițiști și procurori care
au fost anterior instruiți ca instructori, împreună cu judecători și lucrători sociali din cele trei
țări beneficiare ale proiectului. Complementar la instruire, seminarul va sublinia importanța
abordării coordonate și integrate privind cazurile de violență pe bază de gen.
Cooperarea multidisciplinară și interacțiunea în cazurile de violență pe bază de gen sunt vitale,
astfel încât victimele să poată primi asistența și serviciile la care au dreptul. Agențiile de
aplicare a legii și instituțiile judiciare trebuie să colaboreze cu serviciile de protecție a copiilor,
serviciile de sănătate, educație și serviciile sociale, precum și cu organizațiile
neguvernamentale, pentru as asigura o reacție integrată în cazurile de violență pe bază de gen.
Pentru a satisface mai bine necesitățile victimelor, martorilor și infractorilor, agențiile trebuie
să elaboreze protocoale de cooperare ce ar permite schimbul de informații și coordonarea
eforturilor.
II.

Metodologie

Participanții vor fi împărțiți în trei grupuri a câte doisprezece în fiecare grup. Aceste grupuri
trebuie să fie multidisciplinare (ofițeri de poliție, procurori, judecători și lucrători sociali) din
aceiași țară. Fiecărui grup i se va atribui câte un moderator și o încăpere separată. Listele cu
distribuirea participanților în toate trei grupuri vor fi oferite de organizatori.
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Imediat ce grupurile vor fi create, moderatorii vor face cunoștință cu prima etapă o cazului,
împreună cu primele două întrebări și subiecte esențiale de discuție. Participanții vor avea
aproximativ o oră și jumătate pentru a citi prima etapă a cazului, a o discuta și răspunde, întro manieră coordonată, la cele două întrebări esențiale. Trebuie să existe doar un răspuns la
fiecare întrebare în fiecare grup. Pe lângă aceasta, participanții trebuie să discute un număr de
dileme și cele mai bune practic, conform instrucțiunilor moderatorilor, și să pregătească Page | 32
rezumate ale acestor discuții pentru sesiunea plenară. Moderatorii se vor asigura ca grupurile
să respecte limitările temporare și ca ele să răspundă la toate întrebările.
Același plan va fi urmat și pentru etapele 2 și 3 ale calului, cu o remarcă: pentru a etapa 3 a
cazului, moderatorii se vor asigura că participanții vor avea timp suficient pentru a arunca o
ultimă privire asupra răspunsurilor la întrebările esențiale și discuții. Mai mult decât atât,
participanții trebuie să dispună de timp suficient pentru a decide cine va prezenta rezultatul în
sesiunea plenară.
Se recomandă că prezentările răspunsurilor la întrebările esențiale, dileme și cele mai bune
practici, să fie făcute de patru participanți din fiecare grup (un ofițer de poliție, un procuror, un
judecător și un lucrător social), pentru a sublinia repetat necesitatea unei cooperări și
interacțiuni multidisciplinare în cazurile de violență pe bază de gen.

III.

Studiu de caz și întrebările esențiale

Prima etapă:
Elizabeta (35 ani, are un copil) este căsătorită cu Aaron (40 ani) timp de trei ani. Ei locuiesc
într-un sat mic, aproximativ 150 km depărtare de orașul natal al Elizabetei, unde locuiesc
părinții ei. Elizabeta descrie mariajul ca fiind unul turbulent și disfuncțional și spune că
controlul comportamental al lui Aaron nu-i permite să aibă nici serviciu nici prieteni. Până
acum, au avut loc câteva certe verbale grave. Acestea s-au întețit câteva luni în urmă, atunci
când Elizabeta a rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor, o sarcină “neplanificată”.
Într-o zi, în timpul vizitei socrilor, Aaron a pălmuit-o în prezența mamei ei, din cauză că a
auzit-o plângându-se pe el și pe căsnicia lor. Mama Elizabetei a început să plângă, apoi s-a
înfuriat și a vrut să cheme poliția, însă tatăl ei, care băuse în acea seară cu Aaron, i-a luat
apărarea lui și a oprit-o, zicându-i că rufele murdare trebuie spălate în familie și „copiii trebuie
să-și rezolve problemele de sine stătător”. De atunci, incidentele violente au devenit ceva
obișnuit, în special după ce Elizabeta a descoperit că soțul ei avea o relație cu o altă femeie și
l-a confruntat în această privință. El s-a înfuriat și a lovit-o cu pumnul în față și burtă, chiar
dacă ea era în a cincea lună de sarcină. Elizabeta s-a speriat de viață și sarcina ei și fugise pe
scările clădirii. Un vecin care auzise cearta a sunat la poliție și a deschis ușa pentru a o adăposti
pe Elizabeta în apartamentului său, unde s-a grăbit să intre plângând, cu vânătăi și sânge pe
față.
Întrebările esențiale:
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1. Identificați care este(sunt) crima(ele), dacă ea(acestea) există. Ca specialist, ce v-ar
putea determina să încercați și să descoperiți dacă aceasta este o situație de violență
bazată pe gen? Pe de altă parte, ce v-ar împiedică să încercați să vă implicați?
2. Care sunt pașii potriviți pe care ofițerul de poliție, ca prim respondent, trebuie să-i
întreprindă, precum și ofițerii de investigație? Ați transmite informația
autorităților/instituțiilor relevante fără acordul victimei? Dacă nu, ce v-ar împiedica să Page | 33
faceți acest lucru?
Discutați și rezumați:
1. Dileme practice și profesionale: riscul raportării, ușurința recunoașterii violenței,
consecințele intervenției.
2. Dileme etice: anonimitatea victimei vs. responsabilitatea de a interveni; lăsarea victimei
acasă vs. strămutarea ei într-un loc sigur.
3. Cele mai bune practici: identificați 2-3 cele mai bune practici pentru această etapă a
cazului.
A doua etapă:
Din apartamentul vecinului său, Elizabeta și-a auzit fiul plângând, strigând numele mamei sale,
și pe soțul ei strigând la el și amenințându-l. Ea a decis să revină în apartamentul ei să-l
confrunte. Soțul ei, care a înțeles că ea a chemat poliția, a acuzat-o de stupiditatea de a pune la
îndoială fidelitatea lui și a încercat să-i spele fața și să-i vindece vânătăile. În același timp, el o
ruga să-l ierte și i-a promis că acest lucru nu se va mai repeta, în special acum, când sunt pe
cale să devină împreună părinți pentru a doua oară. El a rugat-o să-l ierte. Între timp, poliția a
sosit la locul faptei. Vecinul a depus mărturii, susținând că auzise cum ea striga la ajutor și a
văzut-o acoperită de vânătăi și sânge, însă soțul Elizabetei le-a spus să ea a căzut pe scări, în
timp ce alerga după cel micuț. Fiul ei continuând să plângă în odaia vecină, Elizabeta a dat din
cap în semn de încuviințare cu ce a declarat soțul ei și a decis să nu spună nimic poliției.
Întrebările esențiale:
1. Ați putea iniția măsuri de protecție pentru prevenirea continuării violenței contrar
dorinței victimei? Ce preocupare v-ar împiedica să faceți acest lucru, sau v-ar face să
ezitați?
2. Care sunt necesitățile imediate ale victimei și cum ar putea acestea satisfăcute?
Discutați și rezumați:
1. Dilemele practice și profesionale: ușurința recunoașterii violenței; când și cum se
intervine;
2. Dileme etice: autonomia victimei vs. responsabilitatea de a interveni; lăsarea victimei
acasă vs. strămutarea ei într-un loc sigur.
3. Cele mai bune practici: identificați 2-3 cele mai bune practici pentru această etapă a
cazului.
A treia etapă:
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Violența a încetat pentru o perioadă. Elizabeta l-a confruntat din nou pe Aaron cu privire la
relația lui cu o altă femeie. El nu a lovit-o de această dată, însă a umilit-o, acuzând-o că nu mai
este capabilă să fie femeie și, astfel, ea este motivul din care cauză el are o altă relație. El de
asemenea a amenințat-o că o va alunga din apartament, așa cum acesta era înscris doar pe
numele lui, va păstra copiii și o va invita pe amanta sa să locuiască cu el. În săptămâna în care
urma să dea naștere celui de-al doilea copil al lor, Aaron venea acasă foarte târziu în fiecare zi, Page | 34
și uneori consuma alcool. Folosindu-se de ocazia că primul lor copil era cu buneii, Elizabeta a
decis să-l confrunte din nou cu privire la relația lui extraconjugală. El a lovit-o atât de tare cu
palma încât ea a căzut, lovindu-se cu capul de colțul mesei. Așa cum era însărcinată, a început
să sângereze. Aaron a dus-o la spital. Mediul a examinat-o pe Elizabeta și a ajutat-o să nască.
Între timp, medical a chemat poliția. Poliția a emis un ordin de restricție. Soțul ei a fost obligat
să nu se apropie de ea timp de 48 ore, și judecătorul putea extinde perioada de până la 10 zile.
Serviciile sociale i-au oferit Elizabetei asistență și consiliere. Ea a vrut să accepte ajutorul lor
însă familia sa, în special tatăl ei, i-a spus să țină totul “în familie”, altfel oamenii vor vorbi
despre aceasta. El s-a oferit să vorbească cu Aaron și să-i împace.
Acum, Elizabeta se îngrijorează că are doi copii, nu are imobil, nu are serviciu și, pe lângă toate
acestea, ea încă îl mai iubește pe soțul său Aaron și îl dorește înapoi, pentru binele copiilor,
care trebuie să crească într-o familie cu doi părinți.
Întrebările esențiale:
1. Dacă există crimă, identificați ce dovezi ar putea colecta ofițerii de poliție pentru
documentarea și prezentarea lor ulterioară în instanță. Cum ar putea fi fiecare element
colectat, documentat și păstrat corespunzător pentru a fi ulterior prezentat în instanță?
2. Ce veți face pentru a micșora riscul violenței pe viitor în acest caz? Ce alte agenții ar
putea fi de folos și pe cine veți contacta pentru a vă asigura că violența nu se va repeta
în viitor?
Discutați și rezumați:
1. Dilemele practice și profesionale: cum și când să se intervină; consecințele
intervenției; lipsa capacității instituționale coordonate;
2. Dilemele etice: autonomia victimei vs. responsabilitatea de a interveni; pedepsirea vs.
recomandarea/corectarea infractorului;
3. Cele mai bune practici: identificați 2-3 cele mai bune practici pentru această etapă a
cazului.

IV.

Agenda seminarului (preliminar):

Notă: Agenda de mai jos reprezintă orarul preliminar pentru seminar. Pentru seminarul
organizat la nivel național, , această agendă poate fi folosită, însă adaptată corespunzător.
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Vineri, 29 martie 2019
08:30 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
16:30
17:00

V.

Cuvânt de salut
Prezentarea metodologiei seminarului
Pauză de cafea și crearea grupurilor
Lucru în grup: prima etapă a cazului și întrebările esențiale
Page | 35
Lucru în grup: a doua etapă a cazului și întrebările esențiale
Pauză de prânz și cafea
Lucru în grup: a treia etapă a cazului și întrebările esențiale
Pregătirea prezentărilor de către fiecare grup
Prezentarea răspunsurilor la întrebările esențiale (fiecare grup)
Discuție în grup privind cele mai bune practici; chestiuni și dileme etice
Încheiere și comentarii finale
Recepție
Plecarea participanților din Bulgaria (zborurile la 18:40)
Plecarea participanților din România (zborurile la 19:30)

Chestionarul de satisfacție

Scopul acestei evaluări este solicitarea feedback-ului participantului cu privire la facilitarea,
abordările și metodele seminarului.
Notă: Pentru seminarele naționale, chestionarul trebuie adaptat corespunzător.
Vă mulțumim pentru participarea la Seminarul privind Reacțiile corespunzătoare și eficiente
la violența pe bază de gen, organizat la Budapesta (Ungaria), pe 29 martie 2019. Pentru a
evalua această activitatea și pentru a planifica și executa activități pe viitor, vă rugăm să ne
oferiți părerea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru cooperare.
Detalii personale
Nume:
Sex:
Țară și organizația:
1. Per ansamblu, cum evaluați pregătirea și organizarea evenimentului?
o Excelent
o Bine
o Satisfăcător
o Slab
2. Cât de relevant a fost acest seminar pentru activitatea dumneavoastră?
o Foarte relevant
o Relevant
o Nu prea relevant
o Deloc relevant
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3. Au fost oare materialele utile pentru a înțelege studiul de caz și pentru a lua
parte activă în discuții?
o Utile
o Nu prea utile
o Deloc utile
4. Cum evaluați următoarele aspecte:
Facilitarea
Metodele folosite
Discuțiile
Schimbul de cele mai
bune practici
Stabilirea de legături
și contacte
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o
o
o

Excelent
Excelent
Excelent

o
o
o

Bine
Bine
Bine

o
o
o

Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător

o
o
o

Slab
Slab
Slab

o

Excelent

o

Bine

o

Satisfăcător

o

Slab

o

Excelent

o

Bine

o

Satisfăcător

o

Slab

5. Cum evaluați următoarele:
Locul desfășurării
Echipamentul
Alimentația

o
o
o

Excelent
Excelent
Excelent

o
o
o

Bine
Bine
Bine

o
o
o

Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător

o
o
o

Slab
Slab
Slab

6. Evaluați instructorii din punctul dumneavoastră de vedere:
Comunicare
Metode utilizate

o
o

Excelent
Excelent

o
o

Bine
Bine

o
o

Satisfăcător
Satisfăcător

o
o

Slab
Slab

7. Ce parte a seminarului a fost cel mai util și de ce?

8. Ce parte a seminarului a fost cel mai puțin util și de ce?
9. Alte comentarii cu privire la seminar și ce s-ar putea face pentru a
îmbunătăți seminarele viitoare?
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10. Evaluați seminarul per ansamblu:
o

Excelent

o

Bine

o

Satisfăcător

o

Slab

DUPĂ COMPLETAREA ACESTUI CHESTIONAR PREZENTAŢI-L
ORGANIZATORULUI PRINCIPAL.
VĂ MULŢUMIM PENTRU FEEDBACK!
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