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Introducere 

Proiectul ACTIV 

Cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, proiectul ACTIV – pentru „Acționarea și 

colaborarea pentru combaterea violenței intime” – principalul obiectiv este de a îmbunătăți 

(re)integrarea socio-profesională a femeilor care se confruntă cu violența domestică. 

Prin diversele produse dezvoltate în cadrul proiectului, parteneriatul ACTIV se străduiește să 

îmbunătățească sinergiile dintre actorii implicați, să conștientizeze problema violenței domestice și 

să îmbunătățească condițiile pentru o mai bună cale de (re)integrare socio-profesională. 

Rezultatul general al acestor resurse este de a îmbunătăți sprijinul, îndrumarea și integrarea pe 

care diferiții actori le oferă femeilor în cauză. 

 

În primul rând, proiectul a elaborat un ghid1 care pune în perspectivă definițiile, contextele 

naționale și europene și cadrele juridice (Belgia, Franța, România, Spania); identificarea l imitelor 

și inițiativelor pozitive care pot ajuta la (re)integrarea socio-profesională a femeilor care se 

confruntă cu violența domestică și propunerea unui cadru de indicatori comuni care să faciliteze 

înțelegerea reciprocă între actorii implicați în procesul de revenire la locul de muncă. 

 

Acest al doilea rezultat este un set de instrumente de învățare pentru structurile implicate în 

ultimul proces. Pe baza experienței sale, parteneriatul ACTIV a identificat lipsa de colaborare între 

actori atunci când vine vorba de a oferi ajutor, asistență și sprijin efectiv femeilor. Astfel, această 

lucrare se concentrează în mod specific pe două grupuri: lucrătorii sociali de teren și companiile, 

ambele fiind considerate fundamentale în calea către (re)integrare socio-profesională. Acesta din 

urmă se datorează faptului că ACTIV crede cu tărie că structurile de orientare și companiile ar 

trebui să lucreze mână în mână și nu separat, așa cum este, din păcate, cel mai adesea cazul în 

prezent. Pe parcursul acestui instrument de învățare, vă sunt oferite o varietate de resurse. Le 

puteți consulta și descărca gratuit de pe website-ul  www.active-project.eu. 

 

A treia publicație este o carte albă pentru factorii de decizie politică, actorii de afaceri și toate 

organizațiile care lucrează pe acest subiect, cu recomandări concrete pentru a îmbunătăți sprijinul 

femeilor în procesul de reintegrare socială și profesională. 

 

 

 

1 https://activproject.eu/resources/guidebook/ 
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Parteneriatul ACTIV 

 

Colaborarea europeană permite traversarea experiențelor, umplerea golurilor și învățarea din ceea ce 

se face în Europa de Nord, de Sud și de Est. Parteneriatul ACTIV se bazează așadar pe cunoștințele și 

expertiza complementară a diferiților actori din domeniu 

 

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS (BELGIA) 

Pour la Solidarité fondat în 2002 de economistul belgian Denis Stokkink, PLS este un grup 

european de gândire și practică dedicat unei Europe mai incluzive. În acest scop, ei dezvoltă 

inițiative, instrumente, proiecte și formare pentru a aborda diverse subiecte, concentrându-se pe 

probleme legate de diversitate, egalitatea de gen și violența domestică. Prin programe precum 

proiectul ACTIV și rețeaua CEASE lupta împotriva violenței de gen. 

 

https://www.pourlasolidarite.eu/ 

 

LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE BRUXELLES VILLE (BELGIA) 

La Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville este o organizație non-profit. Scopul lor este de 

a ajuta solicitanții de locuri de muncă din Bruxelles să depășească dificultățile cu care se 

confruntă pentru a găsi un loc de muncă durabil. Ei sunt convinși că, cu ajutor și sprijin, oricine 

dorește își poate găsi un loc de muncă potrivit. În urmă cu trei ani, au creat Nouveaux Départs, 

un program inovator pentru a ajuta femeile victime ale violenței să-și recapete încrederea în sine 

și să se reintegreze profesional. Scopul lor este să le permită să viseze și să realizeze profesional.  

http://missionlocalebxlville.be/ 

 
 

LA FONDATION FACE (FRANCE) 

Foundation Act Against Exclusion (FACE), este recunoscut ca o fundatie de utilitate publică și 

reunește actori publici, privați și asociativi în lupta împotriva excluziunii, discriminării și sărăciei. 

 

Timp de 26 de ani, a fost un loc unic de întâlnire pentru mai multe companii și alți actori din 

sectorul public care acționează în aceste domenii, constituind cea mai mare rețea franceză de 

companii implicate social. FACE este un ecosistem original format din Fundatie si rețeaua acesteia 

- aproximativ cincizeci de structuri locale conduse de sute de angajați și patroni, precum și 

aproximativ patruzeci de fundații sub egida sa. Prin programul lor au a jutat peste 350.000 de 

beneficiari. 

www.fondationface.org 
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ASOCIATIA TOUCHED ROMANIA (ROMANIA) 

Asociația Touched România este o organizație non-profit, care lucrează de 16 ani pentru a oferi 

sprijin holist femeilor și copiilor care sunt victime ale violenței domestice, sărăciei și excluziunii 

sociale. Ei au dezvoltat șapte programe sociale pentru a ajuta femeile și copiii lor să se 

reintegreze în societate ca cetățeni productivi și independenți. În plus, oferă servicii sociale 

rezidențiale în centrul maternal Hagar Home, consiliere psihologică și de carieră în centrul lor de 

consiliere, un program educațional pentru copii și o întreprindere socială în care femeile învață să  

fabrice bijuterii și obiecte decorative și au adesea primul loc de muncă.  

https://touchedromania.org/ 

 

 

CEPS PROJECTES SOCIALS (SPAIN) 

CEPS Projectes Socials este o asociație non-profit responsabilă de gestionarea și implementarea 

programelor de dezvoltare comunitară. Scopul său principal este de a facilita accesul la capitalul 

social și cultural prin împuternicirea acestuia, promovarea coeziunii și incluziunii sociale și lupta 

împotriva inegalităților sociale. Experiența sa comunicativă și cunoștințele de mediere socială și 

culturală ajută la furnizarea unei platforme accesibile cu resursele dezvoltate, astfel încât acestea 

să poată fi utilizate de toți actorii implicați. 

https://asceps.org/ 
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Un parcurs personalizat pentru a asigura 

(re)integrarea socio-profesională a femeilor 

ce se confruntă cu violența domestică  

1. (Re)integrarea socio-profesională și 

menținerea locului de muncă sunt esențiale 

Țările parteneriatului ACTIV au folosit diferite metodologii cu diferite grupuri de actori, inclusiv 

femei supraviețuitoare ale violentei domestice2, lucrători sociali care lucrează pe teren și 

companii, pentru a discuta probleme legate de (re)integrarea socio-profesională a femeilor care 

se confruntă cu acest tip de violență. Deși fiecare țară ține cont de specificul contextului său, 

rezultatele generale sunt transversale și ridică puncte cheie precum lipsa de investiții și sprijin 

pentru structurile de îngrijire și lipsa de interes a companiilor în această problemă. De exemplu, 

(re)integrarea socio-profesională a fost evidențiată ca un pas esențial pentru recuperarea și 

împuternicirea femeilor. 

 

Pe de o parte, profesioniștii care lucrează cu supraviețuitorii violenței domestice sunt considerați 

singurii care au suficiente cunoștințe despre politica de gen, ceea ce îi face să fie lăsați să se 

ocupe de fiecare problemă care are legătură cu problemele de gen. Astfel, lipsa unor profesioniști 

pregătiți orientați pe problemele de gen face ca specialiștii să fie suprasolicitați, ceea ce face 

imposibilă îngrijirea tuturor victimelor care au nevoie de serviciile lor. Ei solicită mai mulți 

profesioniști pregătiți sau o investiție economică mai semnificativă pentru a instrui mai mulți 

oameni în probleme legate de gen. 

 

Pe de altă parte, împuternicirea supraviețuitorilor violenței domestice și redarea stimei de sine  și 

independența  a fost declarată ca fiind fundamentală. Pentru a realiza acest lucru, femeile trebuie 

să găsească modalități de a se întreține, iar cea mai bună modalitate este ca acestea să se 

instruiască în domenii specifice în care pot lucra, ceea ce aduce următoarea problemă: companiile 

nu sunt suficient de conștiente de acest lucru.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cercetarea în țări, cu contexte culturale și lingvistice diferite, aduce dificultăți în traducerea cuvintelor, precum și a conotațiilor acestora. În 
proiectele care vizează genul și violența, există multe astfel de dificultăți care trebuie abordate pentru a permite partajarea cercetării și a 
resurselor. O preocupare principală este înțelegerea diferită a termenilor principali utilizați, cum ar fi „violența de gen”, „violența bazată pe gen”, 
„violența împotriva femeilor”, „violența partenerului intim” și „violența domestică” (Guizzo, 2018). 

 

Partenerii proiectului ACTIV vor folosi termenii cei mai înțeleși în fiecare țară, pentru a se referi la violența partenerului intim suferită de femei de 
către partenerul sau fostul partener. Vom folosi „violența domestică” (DV) în traducerile franceză, engleză și română, în timp ce în traducerile 
spaniole ne vom referi la „violență bazată pe gen” (GBV), care este termenul folosit în legislația spaniolă și cel mai acceptate în mod obișnuit. 

 

Pentru mai multe informații, puteți verifica secțiunea  “Definiție” de pe pagina web a proiectului ACTIV sau puteți citi capitolul „O poveste cu definiții” din Ghid. 
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 Majoritatea companiilor doresc să angajeze supraviețuitori ai violenței domestice doar pentru o 

anumită perioadă de timp pentru a obține beneficii economice – dacă există – , dar nu le pasă 

suficient de acestea pentru a construi o relație de muncă sănătoasă și de durată. Din acest motiv, 

companiile și angajatorii trebuie să fie sensibilizați și instruiți pe teme de gen și violență pentru a 

înțelege situația prin care au trecut și încă trec femeile 

 

În sfârșit, întrucât acest tip de violență afectează femeile în moduri diferite și nu există un profil 

specific și definit al unei femei care a suferit-o, nu există o cale liniară de urmat pentru a le ajuta 

în (re)integrarea socio-profesională. În plus, majoritatea politicilor se concentrează pe 

supraviețuitorii (re)integrarii violenței domestice, dar nu țin cont de factori externi, cum ar fi 

problemele de sănătate mintală sau copiii. De exemplu, angajatorii și companiile trebuie să ofere 

femeilor flexibilitatea de a-și recupera și a-și rezolva anumite probleme de viața (de exemplu, fără 

a fi nevoie să țină pasul cu programul obișnuit de muncă, de exemplu). Pot apărea nevoi specifice 

în funcție de fiecare situație. Din acest motiv, este vital să se creeze instrumente și resurse care 

ar putea contribui la empatizare, înțelegere și oferirea de condiții mai bune, punând femeile în 

centru. 

 

(Re)integrarea socio-profesională și menținerea locului de muncă sunt esențiale pentru recuperarea 

holistică a femeilor confruntate cu violența domestică. 

 

După cum sa menționat mai sus, lucrătorii sociali care lucrează pe teren  se confruntă cu multe 

dificultăți iar companiile sunt lipsite de cunoștințe și resurse pentru a susține  (re)integrarea 

socio-profesională a femeilor confruntate cu violența domestică. Cu toate acestea, așa cum s-a 

afirmat în cadrul studiilor de caz ACTIV și al focus-grupurilor dezvoltate, pentru femeile care se 

confruntă cu acest tip de violență, accesul la un loc de muncă și menținerea locului de muncă 

este unul dintre pașii care le-ar putea ajuta să oprească cercul de violență în care sunt 

încorporate,  necesar pentru recuperarea lor holistică. 

 

Pentru femeile care se confruntă cu violență domestică, posibilitatea de a avea un loc de muncă 

le ajută să obțină independență financiară, socială, psihologică și emoțională. Le permite 

independența economică și le oferă putere, astfel încât să  poată să rupă relația cu agresorul. De 

asemenea, le ajută în recuperarea emoțională, psihologică și fizică. În plus, părăsirea casei le 

permite să îmbunătățească relațiile personale și să își îmbunătățească stima de sine, securitatea 

și stabilitatea. Pentru recuperarea lor, sprijinul, autonomia și veniturile oferite de reinserția în 

muncă sunt esențiale. Astfel, (re)inserția forței de muncă și menținerea locului de muncă sunt 

factori cheie în viața lor și normalizarea relațiilor. Cu toate acestea, acesta este un proces dificil  

prin care trebuie să treacă. Parcursul pe care trebuie să-l urmeze femeile este adesea sinuos  și 

cu obstacole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ACTIVproject 9 



 

2. Companiile sunt jucători principali 

 

Companiile sunt actori esențiali în realizarea justiției, echității și a îmbunătățirii condițiilor de trai 

pentru femeile care se confruntă cu violența domestică. Pentru a combate violența domestică, 

este vital să se creeze o rețea de sprijin în care să fie implicată fiecare parte interesată. Mai mult, 

trebuie înțeles că violența domestică nu este o problemă privată, ci o problemă publică și de stat 

de responsabilitate colectivă și că toată lumea trebuie să participe la îmbunătățirea condițiilor 

acestei populații. 

 

Astfel, rolul societății, în special în sectorul de afaceri, în realizarea justiției și echității este 

fundamental. Sustenabilitatea, coeziunea socială și un tip de management care să răspundă 

acestei probleme în conformitate cu un angajament etic și cu cerințele și cadrele legale naționale, 

europene și internaționale ar trebui să fie obiectivul. 

 

Companiile au un mare potențial de a crește gradul de conștientizare socială și pot consolida pe 

plan intern, în cadrul organizației lor și extern, cu clienții și furnizorii, un ecosistem mai sănătos 

care promovează și continuă să construiască o societate fără violență domestică. În plus, femeile 

supraviețuitoare și-au dezvoltat capacități emoționale de a face față realității și de a depăși multe 

obstacole. Acest ultim punct este un mare punct forte, deoarece ei dau dovadă de o mare 

rezistență și putere de a face față pieței profesionale. 
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Cum să folosești resursele? 

Pentru cine? 

Această cale vizează diferite profiluri: 

 

1. Lucrătorii sociali care lucrează pe teren care sunt deja implicați în subiect sau cei noi în 

acest subiect și care pot întâlni femei care se confruntă cu violența domestică în timpul 

activității lor. Prin lucrători sociali de teren, înțelegem persoanele care sunt în contact cu 

femei care se confruntă cu violență domestică în procesul lor de (re)integrare socio-

profesională, adică asistenți sociali, persoane care lucrează în organizații de adăpost, 

ONG-uri, organizații de integrare socio-profesională etc. 

 

2. Companii care sunt deja conștiente de existența acestei probleme și doresc să meargă 

mai departe în angajamentul lor sau companii care nu au instrumente la dispoziție și 

doresc să implice alături de angajații lor. În cadrul companiilor, ne adresăm în mod 

specific unităților de resurse umane, de incluziune și diversitate și departamentelor de 

CSR pentru companiile care au acest departament, dar și colegilor care doresc să fie 

informați și conștientizați despre această problemă. 

 

Scopul este de a garanta revenirea în muncă a femeilor care se confruntă cu violența domestică 

prin promovarea colaborării între lucrătorii sociali de teren - instruiți să lucreze cu acest public 

anume - și companii - care au devenit un loc sigur pentru a menține aceste femei în campul 

muncii. 

Pentru ce? 

Violența în familie și nevoia unei rețele și infrastructuri mai bune pentru a îmbunătăți 

(re)integrarea socio-profesională a femeilor care au suferit acest tip de violență ar trebui să fie o 

preocupare publică, iar proiectul ACTIV își propune să contribuie la rezolvarea acestei probleme. 

 

Am dezvoltat acest set de instrumente pentru a se baza pe cunoștințele și expertiza lucrătorilor 

de teren și a companiilor în domeniile violenței domestice și (re)integrarea socio-profesională. 

Acesta își propune să ghideze lucrătorii sociali din teren și companiile, oferindu-le instrumente 

pentru a crește gradul de conștientizare și a îmbunătăți implicarea lor în acest domeniu. De 

asemenea, își propune să creeze sinergii între diferiții actori implicați în proces. 

 

Ghidul oferă recomandări pentru cercetare și practică. Încurajăm lucrătorii sociali din teren și 

companiile să folosească informațiile din ghid pentru a ajuta femeile victime ale violenței 

domestice. 
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#ACTIVpro 

 

Obiectivele principale ale proiectului ACTIV și ale acestui set de instrumente sunt: 

● Pentru a crește sinergiile între părțile interesate și a îmbunătăți colaborările acestora . 

● Să ofere instrumente de învățare pentru a îmbunătăți serviciile oferite de părțile 

interesate, astfel încât aceștia să poată dezvolta un mediu sigur. 

● Pentru a valorifica cunoștințele și expertiza părților interesate și companiilor prin 

implicarea acestora în (re)integrarea socio-profesională a femeilor care se confruntă cu 

violența domestică. 

 

Cum? 
Multe modalități diferite depind de țară, persoană, situație etc. Cu toate acestea, pe baza 

experienței partenerilor, am identificat cinci provocări principale în procesul de (re)integrare 

socio-profesională a femeilor care se confruntă cu violența domestică. 

 

Acest set de instrumente va ajuta companiile să înțeleagă mai bine aceste provocări și să se 

implice în (re)integrarea lor profesională. De asemenea, își propune să ajute ONG-urile, 

adăposturile și lucrătorii sociali din teren să ofere un sprijin mai bun. 

 

Instrumentul interactiv este construit în cinci pași, fiecare răspunzând unei provocări. Cu toate 

acestea, nu trebuie urmată ca o cale liniară, dar, în funcție de experiența de viață a fiecărei femei 

care se confruntă cu violența domestică, traseul poate fi diferit. 

 

Setul de instrumente constă din cinci pași necesari pentru (re)integrarea socio-profesională cu 

succes a femeilor care au suferit violență domestică. Acești pași au fost definiți pe baza 

indicatorilor identificați chiar de lucrătorii de teren. Acestea se adresează atât lucrătorilor sociali 

din teren, cât și companiilor, scopul fiind consolidarea sinergiilor și colaborării dintre acești actori. 

Resurse dedicate acestor două public-țintă au fost dezvoltate la fiecare etapă. 
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Pasul 1: Creșterea gradului de conștientizare 

Violența domestică nu este prezentă doar în sfera privată. Ne afectează pe toți. Cu toate acestea, 

stereotipurile despre femeile care au supraviețuit acestui tip de violență încă persistă. Acesta este 

motivul pentru care este atât de important să promovăm o perspectivă focalizată pe femei, care 

pune femeile și experiența lor în centru. De asemenea, este vital să se îmbunătățească 

instrumentele pentru a putea recunoaște și identifica femeile care au supraviețuit acestui tip de 

violență și astfel să le poată aborda și să le susțină în procesul lor. 

 

Proiectul ACTIV își propune să crească gradul de conștientizare si informațiile disponibile, oferind 

companiilor și lucrătorilor sociali din teren instrumente care să fie implementate în practica lor 

zilnică. Companiile joacă un rol esențial în reinserția femeilor supraviețuitoare. Astfel, este 

fundamental să se promoveze mai multă cooperare și sinergii între actorii din teren pentru a crea 

mai multe oportunități de locuri de muncă. 

 
Pasul 2: Acoperirea nevoilor de bază 

Pentru a avea un nou început în viață și pentru a privi spre viitor, femeile trebuie să își acopere 

nevoile de bază și să-și cunoască drepturile. Ele trebuie să știe că există servicii sociale 

specializate care să îi găzduiască pe ei și pe copiii lor. Provocările sunt de a asigura siguranța, 

confidențialitatea și anonimatul femeilor și de a oferi un mediu prietenos și sigur. 

 

Proiectul ACTIV își propune să conștientizeze lucrătorii din teren și companiile, astfel încât să 

poată înțelege experiențele particulare, punând întotdeauna femeile în centru. Fiecare caz de 

violență domestică are propriile sale particularități, iar mediul trebuie să fie flexibil, prietenos și 

îngăduitor. 

 

Pasul 3: Remobilizarea 

Femeile care se confruntă cu violența domestică și-au pierdut încrederea în ele și în lumea din 

jurul lor. Ele și-au pierdut orientarea și sunt foarte des izolate. A se autoevalua pe baza unui CV și 

a se vinde la un interviu poate părea copleșitor. Așadar, înainte de a dezvolta un proiect 

profesional, aceste femei trebuie să-și recapete stima de sine și încrederea în ceilalți. 

 

Proiectul ACTIV își propune să ofere instrumente celor care lucrează în domeniu și companiilor 

astfel încât să asculte femeile, să le înțeleagă și mai ales să le creadă. Mai târziu, când femeile 

sunt pregătite, organizatiile și profesioniștii se pot gândi să le pregătească și să le ajute să facă 

schimb de experiență și să dobândească noi abilități. În special, lucrătorii sociali din teren și 

companiile pot încuraja remobilizarea prin organizarea de ateliere de abilitare. 
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Pasul 4: Programul de re(integrare) socio-profesională 

Sprijinirea femeilor victime ale violenței în proiectele lor profesionale înseamnă să le oferim 

oportunitatea de a-și atinge împlinirea profesională și de a recâștiga o independență financiară 

durabilă. 

 

Proiectul ACTIV își propune să ofere un program inovator de sprijin pentru aceste femei, care să 

fie implementat de jucătorii și companiile locale. Prin orientare, prin învățarea codurilor 

profesionale, crearea de instrumente, găsirea de cursuri de formare sau pregătirea pentru 

interviuri: aceste femei își recapătă controlul asupra vieții. Le sprijinim în visul lor de viață 

profesională și le ghidăm pas cu pas spre atingerea acestui obiectiv. 

 

Pasul 5: Urmărirea procesului și comunicare 

Nu este vorba doar de facilitarea reîntoarcerii în câmpul muncii a femeilor care se confruntă cu 

violența domestică. De asemenea, este necesar să le ajutați să-și păstreze locurile de muncă 

(menținerea locului de muncă). Violența în familie nu este o chestiune privată. Violența are un 

impact asupra muncii. În acest sens, companiile pot oferi un loc sigur unde femeile pot vorbi 

despre problemele lor și pot găsi resurse. 

 

Proiectul ACTIV își propune să sprijine companiile și să le consolideze implicarea în asigurarea 

unui mediu primitor pentru angajații care se confruntă cu violența domestică. Dorim să ajutăm 

companiile să dezvolte un plan de acțiune: comunicarea, formarea angajaților și dezvoltarea unor 

măsuri precum flexibilitatea geografică și de timp sunt practici care pot fi puse în aplicare de 

companii. 
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Pasul 1 

Creșterea gradului de 

conștientizare 

Violența domestică nu este prezentă doar în sfera privată. Ne afectează pe toți. Cu toate acestea, 
stereotipurile despre femeile care au supraviețuit acestui tip de violență încă persistă. Acesta este 
motivul pentru care este atât de important să promovăm o perspectivă focalizată pe femei, care 
pune femeile și experiența lor în centru. De asemenea, este vital să se îmbunătățească 
instrumentele pentru a putea recunoaște și identifica femeile care au supraviețuit acestui tip de 
violență și astfel să le poată aborda și să le susțină în procesul lor. 

 
Proiectul ACTIV își propune să crească gradul de conștientizare a informațiilor dispon ibile, oferind 
companiilor și lucrătorilor de teren instrumente care să fie implementate în practica lor zilnică. 
Companiile joacă un rol esențial în reinserția femeilor supraviețuitoare. Astfel, este fundamental 
să se promoveze mai multă cooperare și sinergii între actorii din domeniu pentru a crea mai multe 
oportunități de locuri de muncă. 
 
 

Obiective 

Pentru a crește gradul de conștientizare asupra ciclului și continuității ciclului violenței pentru : 

- Identificarea femeilor care se confruntă cu violența domestică; 

- Asigurarea că primesc cel mai bun mod tratament posibil; 

- Ajutorarea acestor femei să iasă din ciclul violenței; 

- Propunerea unei abordari structurală și anti-învinovățire ca mod de abordare a 
femeilor victime ale violenței domestice. 

 

Provocări pentru lucrătorii sociali din teren 

implicați 
Adesea, lucrătorii din teren sunt în contact cu o femeie care se confruntă cu violența domestică 
fără să știe. Cu puțină pregătire, ei nu știu întotdeauna cum să reacționeze atunci când femeia le 
spune povestea ei sau când bănuiesc o situație de violență. În sondajul pe care l-am efectuat în 

rândul lucrătorilor de teren3, este nevoie de mai multă pregătire în următoarele subiecte: 

− Cunoașterea ciclului violenței Continuum of violence 

− Care sunt nevoile de bază ale femeilor care trebuie implinite? 

− Cum se detectează o situație de violență? 

− Cum se stabilește o relație egală, de grijă și de încredere? 

 

 
3 ACTIV project, "Key aspects for a successful back-to-work path of women confronted with domestic violence", 2021. 

Disponibil pe: www.activproject.eu 

 

#ACTIVproject 15 

http://www.activproject.eu/


 

Creșterea gradului de conștientizare a informațiilor disponibile, inițiativele existente în domeniu 

sunt necesare pentru a promova mai multă cooperare/sinergii între actorii din teren. Întrebările 

pe care le pun adesea actorii din teren sunt următoarele: 

− Cui ar trebui să mă adresez dacă întâlnesc o femeie care se confruntă cu violență domestică? 

− Care sunt resursele existente? 

−  

;ucce'. 

 

« 
Se analizeaza strategia de bază urmată pentru a face bilanțul situației și a 

identifica resursele. Ideea este să împuternicești persoana, să o ajuți să preia 

controlul în viața ei. De exemplu, pentru a trece prin obstacole administrative, 

pentru a obține informații de la locul potrivit, pentru a câștiga respect etc. » 

Lucrător social 

 

 

Resursa 1 

Aspecte cheie pentru o întoarcere cu succes la locul de muncă în 
cazul femeilor care experimentează violența domestică 

Acest ghid evidențiază pașii principali ai unei reveniri cu succes la locul de muncă, pune în 

perspectivă definițiile, contextele europene și naționale și cadrele juridice (Belgia, Franța, 

România, Spania) și identifică indicatori comuni care facilitează înțelegerea reciprocă între actorii 

implicați în retur- procesul de lucru. 

→ Materiale disponibile pe site-ul ACTIV 

 

 

 

Resursa 2 

Contorul de violență 

Aceast instrument  usor de folosit permite recunoasterea a ceea ce este acceptabil și a ceea ce nu este 
acceptabil într-o relație. 

→ Clic aici: https://www.paris.fr/pages/lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-18035 
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Provocări pentru companii 

În Europa, o femeie din trei a fost abuzată fizic sau sexual, cel mai adesea de către un partener 

sau un fost partener. Aceasta înseamnă că fiecare angajator a fost, este sau va fi în contact cu 

un angajat care a suferit violență de gen, indiferent dacă aceasta se întâmplă la locul de muncă 

sau în sfera privată. 

 
Cu toate acestea, nu este ușor pentru o companie să vorbească despre violența domestică. Se 

presupune adesea că aceasta este o chestiune privată și că un angajator nu poate interveni în 

acest domeniu. Totuși, angajatele petrec mai mult de o treime din timp la locul de muncă (uneori 

singurul lor loc de interacțiune socială în afara mediului lor domestic). Acesta este un timp pe 

care îl petrec departe de agresorul lor. În acest timp, ele pot lua măsuri pentru a scăpa de 

violență. 

 
Dincolo de impactul personal și social, violența are și consecințe economice. Mai multe anchete 

arată în ce măsură o astfel de violență afectează capacitatea de muncă a victimei, precum și a 

colegilor ei: productivitate redusă, absenteism crescut, turnover, demisie fără preaviz etc . 

 
Prin urmare, este important să comunicăm pe larg cu privire la rolul angajatorului și la locul pe 

care îl pot ocupa companiile în lupta împotriva acestei violențe. Într-adevăr, poziționarea locului 

de muncă ca un loc sigur în care victimele pot găsi sprijin și recomandări crește foarte mult 

impactul inițiativelor. 

« 
Prin urmare, este important să comunicăm pe larg cu privire la rolul 

angajatorului și la locul pe care îl pot ocupa companiile în lupta împotriva 

acestei violențe. Într-adevăr, poziționarea locului de muncă ca un loc sigur în 

care victimele pot găsi sprijin și recomandări crește foarte mult impactul 

inițiativelor. » 

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 

 

 

 

Resursa 3 

Studii naționale pentru înțelegerea impactului violenței domestic la 
locul de muncă 

Pentru a crește gradul de conștientizare a importanței reintegrării socio-profesionale și a 

menținerii locului de muncă, este important să înțelegem impactul pe care angajatorii și 

companiile îl pot avea în această luptă. Studiile vor permite să existe cifre și să convingă 

angajatorii să se angajeze în lupta împotriva violenței domestice, care depășește sfera privată . 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 
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Resursa 4 

Proiectul CARVE 

Proiectul intitulat „Companii împotriva violenței de gen – CARVE” își propune 

de a sensibiliza și de a preveni violența de gen comisă împotriva femeilor printr-o campanie europeană 

cuprinzătoare care implică companiile. Principalele resurse ale proiectului sunt: 1) Studii calitative 

naționale care vizează prezentarea fondului juridic și social, precum și a modului în care violența 

comisă împotriva femeilor este tratată în fiecare țară parteneră 2) O compilație a celor mai bune 

practici la locul de muncă. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 
 

 
 

 
 

Resursa 5 

Pliantele CEASE 

Aceste pliante se adresează fiecărui angajat la fiecare nivel și pot fi utilizate independent 

unul de celălalt și pot fi montate în sediul companiei 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 
 

 
 

 

 
 

Resursa 6 

Resursa digitală pentru a merge mai departe 

Aceste resurse pot fi împărtășite cu fiecare angajat la fiecare nivel pentru a crește gradul de 

conștientizare în rândul lor. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 
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Pasul 2 

Acoperirea nevoilor de bază 

Pentru a avea un nou început în viață și pentru a privi spre viitor, femeile trebuie să aibă nevoile 

de bază acoperite și să-și cunoască drepturile. Ele trebuie să știe că există servicii sociale 

specializate care să îi găzduiască pe ele și pe copiii lor. Provocările sunt de a asigura siguranța, 

confidențialitatea și anonimatul femeilor și de a oferi un mediu ocrotitor și de sprijin . 

 

Proiectul ACTIV își propune să conștientizeze lucrătorii din teren și companiile, astfel încât să 

poată înțelege experiențele particulare, punând întotdeauna femeile în centru. Fiecare caz de 

violență în familie are propriile sale particularități, iar mediul trebuie să fie flexibil, ocrotitor și 

prietenos. Femeile trebuie să aibă acces la un sprijin cuprinzător, un adăpost sigur, consiliere 

psihologică gratuită, asistență medicală și sprijin juridic. Accesul gratuit pentru copii la creșă, 

grădiniță sau școală este, de asemenea, important pentru a avea timp să aibă un loc de muncă . 

 

 

Obiective 

Pentru a le permite femeilor să se gândească la viitor și să aibă în vedere (re)integrarea lor socio-

profesională, nevoile de bază trebuie luate în considerare încă de la începutul procesului : 

− Recuperare emoțională, 

− Learn to be independent, 

− Învață să fii independentă, 

− Acces la locuință, 

− Asigurarea copiilor, 

− Rezolvarea problemelor de mobilitate, 

− Cunoașterea și activarea drepturilor/ajutoarelor sociale, 

− Acces la ordin de protecție, 

− Acces la reprezentare juridică, 

− Să fie însoțite în procedurile legale sau administrative. 
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Provocările pentru lucrătorii din teren 

implicați 
Lucrătorii din teren care lucrează cu femeile care se confruntă cu violența domestică trebuie să 

fie special instruiți pentru a oferi asistență holistică femeilor și copiilor lor. Ei trebuie să fie capabili 

să evalueze în mod corespunzător riscurile cu care se confruntă femeile, să cunoască legislația, 

serviciile disponibile și să comunice deschis și onest cu acestea. Majoritatea lucrătorilor care 

asistă femeile care se confruntă cu violența domestică au experiență anterioară în asistență 

socială. 

 

Ei trebuie să dezvolte abilități de know-how-to-be: 

− Să arate toleranță, 

− Să știe să asculte, 

− Să fie empatic și înțelegător, 

− Să fie flexibil, 

− Să respecte anonimatul dacă este solicitat și confidențialitatea profesională, 

− Să garanteze protecția femeilor. 

 
De asemenea, trebuie să dezvolte abilități de know-how: 

− Să cunoască ecosistemul local, 

− Să numească o persoană de contact care să acționeze ca o legătură între diferitele părți interesate, 

− Să propună o persoană de încredere (ca mentor) cu care să comunice și/sau care poate 

păstra discret documente importante, 

− Să ia în considerare femeile care se confruntă cu violența domestică prin resursele lor și 

să știe să evalueze cunoștințele și abilitățile femeilor, 

− Să dispună de informații pentru a orienta femeile care se confruntă cu violența domestică . 

« 
Majoritatea femeilor vor să lucreze din nou. Apoi sunt mulți care își lasă și 

emoțiile deoparte, așa că se rup de orice emoție, se pot preface. Dar 

întoarcerea la muncă este un întreg proces, menținerea lui etc. » 

SOCIAL WORKER 
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Resursa 7 

Cum trebuie să reacționez când interacționez cu victime ale violenței 
domestice? 

Această broșură oferă sugestii despre abordarea și acționarea corectă atunci când un lucrător 

de teren se confruntă cu o victimă a violenței. 

→ Available on ACTIV website 

 

 
 

 
 
 

Resursa 8 

La cine să apeleze o victimă a violenței domestice? Lista structurilor 
și asociaților relevante 

Dacă  vă confruntați cu o victimă a violenței domestice, această listă vă permite să știți la ce 

structuri specializate să o direcționați. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 
 

Provocări pentru companii 
Pentru a acoperi nevoile de bază, companiile trebuie să fie capabile să recunoască violența 

domestică și să cunoască ciclul violenței și impactul acestei violențe asupra angajaților lor. Aceste 

elemente sunt esențiale pentru a ști cum să recunoști o femeie care se confruntă cu violența 

domestică, cum să-i vorbești și cum să acționezi. 

 
Dincolo de recunoașterea violenței domestice și a impactului acesteia, este, de asemenea, 

esențial pentru companii să ofere un spațiu sigur în care femeile se simt în siguranță și libere să 

vorbească despre violența pe care o experimentează. A avea un loc de muncă sigur le permite 

femeilor care se confruntă cu violența să se simtă mai bine la locul de muncă, să aibă un loc de 

„scăpare” și să poată vorbi despre asta dacă doresc, dar contribuie și la împuternicirea lor, 

sporindu-și încrederea în sine. 
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« 
O calificare profesională/stabilitatea locului de muncă este importantă 

pentru a ieși din ciclul violenței deoarece poate crește stima de sine a 

persoanei abuzate, poate crește perspectiva asupra unei vieți normale și 

poate la un moment dat să vorbească despre situația în care se află la 

serviciu, pentru a primi ajutor de specialitate sau chiar pentru a o ajuta sa 

iasă din această situație. » 

O VICTIMĂ A VIOLENȚEI DOMESTICE 

 

 

 

 

Resursa 9 

Violența domestică nu se oprește la ușa casei 

Această broșură oferă informații despre cum să recunoaștem violența domestică și cum se 

manifestă ea în mediul de lucru, cum să salutăm vocile victimelor și, mai ales, la ce servicii să le 

îndrumăm. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 

 

 

 

Resursa 10 

Cum să ajungi într-un loc sigur? 

Acest instrument oferă elementele esențiale pentru stabilirea unui loc sigur pentru femeile care 

se confruntă cu violența domestică. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 

 

 

 

 

Resursa 11 

Lista companiilor care deja sunt implicate în lupta împotriva violenței 
domestice 

Găsiți o companie din țara dvs. care este deja sensibilă la problema violenței domestice și a 

impactului acesteia asupra locului de muncă. 

→   Disponibil pe site-ul ACTIV 
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PASUL 3 

Remobilizarea 

Femeile care se confruntă cu violența domestică și-au pierdut încrederea în ele și în lumea din 

jurul lor. Ele și-au pierdut orientarea și sunt foarte des izolate. A se autoevalua pe baza unui CV și 

a se prezenta la un interviu poate părea de netrecut. Așadar, înainte de a dezvolta un proiect 

profesional, aceste femei trebuie să-și recapete stima de sine și încrederea în ceilalți. 

 

Proiectul ACTIV își propune să ofere instrumente celor care lucrează în domeniu și companiilor 

astfel încât acestea să le asculte pe femei, să le înțeleagă și mai ales să le creadă. Mai târziu, 

când femeile sunt pregătite, cele implicate se pot gândi la sprijin și  locuri în care să facă schimb 

de experientă între ele și să dobândească noi abilități. Lucrătorii sociali din teren și companiile pot 

promova remobilizarea prin organizarea de ateliere de abilitare. De exemplu, oferindu-le 

mijloacele pentru a-și exprima opinia, învățandu-i să gestioneze un buget, activități de 

autoapărare etc. 

 

Obiective  

 Împuternicirea și remobilizarea sunt pași foarte importanți în (re)integrarea socio-profesională a 

femeilor victime ale violenței domestice. Într-adevăr, este un proces de transformare care va 

avea ca rezultat o mai bună stimă de sine; femeile vor învăța lucruri noi și vor dobândi noi 

abilități care le vor ajuta să rupă izolarea socială, profesională și familială și să le ofere 

instrumentele necesare pentru a face parte dintr-un grup, dintr-o comunitate, pentru a reînvăța 

cum să trăiască în fiecare zi și să aibă în vedere un viitor în care vor putea să-și asigure 

stabilitatea financiară. 

 

Împuternicirea și remobilizarea au loc în două moduri: în primul rând prin participarea la sesiuni 

de consiliere psihologică, dar și prin sesiuni de coaching de grup în care femeile își dezvoltă 

abilități de viață independentă. 

 
În sesiunile de coaching de grup, femeile sunt încurajate să-și exprime opiniile, să-și determine 

propriile alegeri și dreptul de a influența schimbarea socială pentru ele și pentru ceilalți. Ele vor 

deveni în cele din urmă conștiente de valoarea lor și vor înțelege că pot realiza mai mult decât 

cred. 
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Pot fi abordate diferite subiecte pentru a dezvolta abilități de viață independentă. Vă rugăm să 

rețineți că aceste activități nu înlocuiesc consilierea de care au nevoie pentru a trata problemele 

mai profunde legate de violența pe care au experimentat-o. Principalele subiecte abordate sunt 

următoarele: 

- Beneficii și sprijin pentru persoanele în dificultate, specifice fiecărei țări, 

- Gestionarea propriului buget, 

- Sănătate și nutriție, 

- Asistență parentală, 

- Educație sexuală, 

- Prevenirea abuzului, 

- Valori, cetățenie și spațiu public, 

- Probleme de mobilitate. 
 

Provocări pentru lucrătorii 

 din teren implicați 
Femeile care doresc să se înscrie în program (sesiuni de coaching de grup) trebuie să f ie dispuse 

și capabile să lucreze în grup. Ele trebuie să se simtă pregătite (psihologic dar și din punct de 

vedere al disponibilității) să se angajeze într-un proces pentru o perioadă relativ lungă de timp. 

Din acest motiv, lucrătorul din teren trebuie să aibă clar stabilită o grilă de selecție pentru a 

evalua prioritățile și motivațiile. 

 

În funcție de finanțarea acestor activități, numărul de femei acceptate în grup ar trebui limitat. 

Prin urmare, procesul de selecție trebuie să aibă ca rezultat un grup echilibrat de femei care vor 

putea finaliza cu succes programul. 

 
Programul își propune să răspundă nevoilor femeilor. Prin urmare, deși conținutul este predefinit, 

acesta ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a se adapta la grup. 

 
Durata programului ar trebui, de asemenea, adaptată la realitatea femeilor. Ar trebui să fie 

suficient de lung pentru a permite fiecărui participant să se dezvolte în propriul ritm . 

 

În sfârșit, pentru a avea succes, femeile trebuie să participe până la final la program și să 

participe la toate activitățile oferite. Provocarea pentru muncitorii de teren este de a motiva și 

convinge femeile să rămână până la final. 
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« 
Am sa vă povestesc despre o situație pe care o cunosc bine, despre o tânară 

de 25 de ani al cărei sotul a obligat-o să-și părăseasca locul de muncă, era 

asistentă de vânzări într-o brutărie, așa că a ajuns fără adăpost și a cerut 

ajutorul nostru, din cauza violenței de acasă. I-a luat aproape un an și 

jumătate să iasă din această situație și astăzi este gata să se întoarcă la 

muncă. Chiar dacă era foarte bine integrată în societate și avea toate 

aptitudinile pentru a face acest lucru, a trebuit totuși să ia o pauză de un an 

și jumătate pentru a se regăsi și a-și recăpăta încrederea în sine. Acestea 

sunt căi foarte lungi către reintegrare.» 

Lucrător Social 

 

 

 

 

Resursa 12 

Cum să ajuti si să împuternicești femeile care s-au confruntat cu 
violența domestică? 

Acest instrument ajută la definirea conceptului de împuternicire și îi va ajuta pe cei care lucrează în 

domeniu să aplice acest concept în sprijinul femeilor victime ale violenței . 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 

 

Provocări pentru companii 

Pentru a ajuta companiile să dezvolte mai multe acțiuni în favoarea femeilor care se confruntă cu 

violența domestică, poate fi necesar să se creeze o mișcare largă, să comunice pe scară largă și 

extern despre acțiunile pe care le implementează pentru a încuraja alte companii să se implice. A 

face parte dintr-o rețea poate ajuta companiile să colaboreze peer-to-peer, să împărtășească 

bune practici etc. Vom discuta despre două tipuri de angajatori: 

● Companii care sunt deja la curent cu problema și doresc să meargă mai departe în angajamentul lor . 

● Companii care nu au niciun instrument la dispoziție și doresc să se își ajute angajații lor . 

● Scopul este de a stabili un plan de acțiune cu aceste companii și de le a explica cum pot 

face diferența în sprijinirea angajaților lor. 
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Este important să definiți un plan de acțiune cu compania pentru a explica primii pași care trebuie 

făcuți. Pentru a face acest lucru, compania poate apela la un jucător specializat (rețeaua 

OneInThreeWomen, rețeaua CEASE) sau la alți colegi (împărtășirea bunelor practici). Pot fi 

inițiate diferite tipuri de acțiuni: 

● formarea personalului strategic (asistent social, manager, HR, reprezentant al 

personalului etc.). 

● introducerea de măsuri speciale: flexibilitate geografică, program flexibil de lucru, ajutor 

financiar, sprijin pentru locuință etc. 

● colaborarea cu alte părți interesate: sindicate și reprezentanți ai personalului (ținând cont de violența 
domestică în acordurile de companie), parteneriate cu asociații. 

● furnizarea de formare (pentru tot personalul) sau sprijin financiar etc 

 
De asemenea, ar putea fi relevant să se definească o persoană de încredere în cadrul companiei, 

care va acționa ca o legătură între femeie și organizația/conducerea companiei. Această persoană 

ar trebui să aibă următoarele abilități: 

● Să fie tolerant. 

● Să fie un bun ascultător 

● Să fie empatic și înțelegător. 

● Să fie  flexibil. 

● Să respecte  anonimatul și confidențialitatea. 

● Să asigurare protecția femeilor. 

« 
În plus, este important să se ofere sprijin practic și psihologic personalului 

care se află în contact direct cu femeile care se confruntă cu violența 

domestică și, prin urmare, pot fi expuși riscului de a suferi indirect sau 

direct din cauza acelei violențe. De exemplu, absenteismul la locul de 

muncă provoacă un stres suplimentar pentru colegi și manageri de linie 

sau chiar există pericolul ca agresorul să apară la locul de muncă cu un 

comportament agresiv. » 

FEMEIE  CONFRUNTATĂ CU VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

« 
Acesta nu este doar teatru, este o experiență transformatoare. Unul dintre 

elementele cheie este tandemul format de artistul care conduce procesul de 

creație și asistentul social care însoțește procesul de împuternicire. Amândoi 

avem un rol complementar și esențial de a ajuta la crearea unui spațiu sigur 

în care participanții să se poată exprima liber și să construiască un 

angajament cu grupul care se materializează în scenă. » 

Responsabil de proiect, Gabriela Ripari (FROM A PRESS RELEASE) 
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https://prensa.fundacionlacaixa.org/wp-content/uploads/2022/06/NdP-Mujeres-supervivientes-violencia-ge%CC%81nero-sube-escenario-para-empoderarse-a-trave%CC%81s-del-teatro.pdf


 

 

 
Resursa 13 

Cum se implementează un plan de acțiune? 

Acest ghid poate ajuta angajatorii și companiile să: 

• Elimine tabuul violenței domestice la locul de muncă. 

• Primească femeile care se confruntă cu violență domestică. 

• Dezvoltați bune practici pentru a răspunde, la nivelul dumneavoastră, la această problemă 

din societate. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 
 

 
 

 
 

Resursa 14 

De ce resurse și abilități trebuie să dispună specialistul pe probleme 
de violență domestică dintr-o companie? 

O persoană de încredere sau o persoană resursă ascultă și sfătuiește lucrătorii cu privire la 

bunăstarea la locul de muncă și prevenirea riscurilor psihosociale. Aflați mai multe despre 

abilitățile lor în această broșură. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

#ACTIVproject 27 



 

 

 

PASUL 4 

Programul de (re)integrare 

socio-profesională 

Sprijinirea femeilor victime ale violenței în proiectele lor profesionale înseamnă să le oferim 

oportunitatea de a-și atinge împlinirea profesională și de a recâștiga o independență financiară 

durabilă. 

 

Proiectul ACTIV își propune să ofere un program inovator de sprijin pentru aceste femei, care va 

fi implementat de actorii și companii locale. Prin orientare, învățarea codurilor profesionale, 

crearea de instrumente (CV, Scrisoare de intenție), căutarea unor cursuri de formare sau 

pregătirea pentru interviuri: aceste femei își recapătă controlul asupra vieții. Le sprijinim în 

indeplinirea visului lor în domeniul profesional și le ghidăm pas cu pas spre atingerea acestui 

obiectiv. 

 

Obiective 

Obiectivul acestei faze este de a ajuta femeile să (re)defineasă un parcurs profesional ținând cont 

de domeniile lor de interes, abilitățile actuale și experiențele trecute. De asemenea, are ca scop 

sprijinirea acestora în implementarea acestui plan. La sfârșitul acestei faze, acestea ar trebui să 

fie pregătite să găsească un loc de muncă sau să se înscrie la un program de formare 

profesională. 

 

Provocări pentru lucrătorul de teren 

Atunci când elaborează un program de (re)integrare socio-profesională, actorii din domeniu ar 

trebui să aibă în vedere aceste două provocări principale: 

- Să ofere timp de gândire femeilor la ceea ce doresc să facă și să exploreze diferite căi de 

carieră în conformitate cu pregătirea lor. Scopul este realizarea unui plan de carieră 

durabil care să permită femeilor să obțină stabilitate financiară și împlinire profesională . 

- Să pregătească un program realist. Femeile care intră în program au medii și niveluri 

diferite de experiență profesională. Unii nu au mai lucrat niciodată. Prin urmare, 

programul trebuie să țină cont de această realitate. 
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« 
Cred că lipsesc astfel de ateliere de scriere de CV sau scrisori de intenție. Avem 

o mulțime de femei care nu știu să facă așa ceva și femeile nu știu să se 

prezinte la un interviu.» 

SOCIAL WORKER 

 

 

Resursa 15 

Cum să înființezi un program de orientare socio-profesională? 

Acest instrument oferă o schiță a pașilor principali pentru construirea unui program 

de orientare socio-profesională pentru femeile care se confruntă cu violență 

domestică, inclusiv principalele subiecte care vor fi abordate. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 

 

 

Provocări pentru companii 

Acum când compania a reușit să dezvolte un mediu primitor, poate investi mai mult în alte 

probleme, deoarece îi va fi mai ușor să înțeleagă violența domestică și, prin urmare, îi va primi 

femeile care se confruntă cu această problemă. 

 
Într-adevăr, compania este acum conștientă de problemele legate de violența domestică și a eliminat 

tabuurile din jurul subiectului. 

 

Există mai multe moduri prin care companiile se pot implica: 

● dezvoltarea unui program de mentorat cu angajați instruiți care doresc să-și 

împărtășească experiența; 

● organizarea unor vizite în companie; 

● oferirea unor programe de formare/stagii. 
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Resursa 16 

Ce ajutor financiar de stat este disponibil pentru angajarea 
persoanelor vulnerabile? 

Deși nu există întotdeauna subvenții pentru angajare care vizează direct femeile care se confruntă 

cu violență domestică, aici veți găsi principalele subvenții pentru angajare pe care le puteți utiliza 

pentru a angaja un grup vulnerabil și/sau șomeri, care poate include femeile care se confruntă cu 

violența domestică. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 

 
 

 

Resursa 17 

Ce programe de (re)integrare socio-profesională există pentru femeile 
care se confruntă cu violența domestică? 

Această resursă este o listă cu câteva organizații de integrare socio-profesională sau proiecte 

specifice de integrare profesională pentru femeile care se confruntă cu violența domestică în 

Belgia, Franța, Spania sau România. Dacă cunoașteți o structură similară, vă rugăm să ne 

contactați pentru a o adăuga la această listă. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 
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PASUL 5 

Comunicare și urmărirea procesului de 
integrare 

Nu este vorba doar de facilitarea reîntoarcerii în câmpul muncii a femeilor care se confruntă cu 

violența domestică, de asemenea, este necesar să le ajutam să-și păstreze locurile de muncă. 

Violența în familie nu este o chestiune privată. Violența are  impact  și asupra muncii. În acest 

sens, companiile pot oferi un loc sigur, unde femeile pot vorbi despre problemele lor și pot găsi 

resurse. 

 

Proiectul ACTIV își propune să sprijine companiile și să le consolideze implicarea în asigurarea 

unui mediu primitor pentru angajații care se confruntă cu violența domestică. Dorim să  ajutăm 

companiile să dezvolte un plan de acțiune: comunicarea, formarea angajaților, dezvoltarea unor 

măsuri precum flexibilitatea geografică și orară sunt practici care pot fi puse în aplicare de 

companii. 

 

 

Obiective 

Obiectivele principale în această etapă sunt să se asigure că fiecare femeie: 

- A participat la consiliere în carieră sau/și la un curs de formare sau program 
educațional 

- Să știe să găsească un loc de muncă dacă nu au deja un loc de muncă  

- Să fie sprijinite să își mențină locurile de muncă 

- Cei care nu sunt angajați sau care urmează un program de formare vor primi 
îndrumări suplimentare pentru a-și îndeplini obiectivele personale. 

La sfârșitul pasului 4, femeile pot participa în Grupuri de Sprijin, unde li se oferă ajutor pentru a 

depăși provocările personale, financiare și profesionale, prin ajutor specializat oferit de un 

psiholog sau ajutându-se reciproc. 

 

 

Provocări pentru lucrătorii din teren 

implicați 
Principala provocare pentru lucrătorii din teren este să identifice orice problemă care limitează 

sau împiedică femeile să își implementeze cu succes planul profesional (nevoi de bază, stima de 

sine etc.). 

 
Pentru consolidarea rezultatelor obținute pe parcursul reintegrării socio-profesionale, lucrătorii din 

teren pot continua să comunice regulat cu femeile și să le întâlnească o dată pe lună. Astfel 

femeile pot fi sfătuite și ajutate să depășească provocările zilnice precum grădinița sau școala 

pentru copii, găsirea unor noi locuințe sau chiar pentru menținerea sau găsirea unui nou loc de 

muncă. Ar putea fi necesară coordonarea cu alți lucrători și organizații. 
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« 
Ruperea tăcerii nu este ușoară, necesită multă forță mentală și suport. Să 

ai oameni cărora le pasă de tine, care caută ce e mai bun pentru viitorul 

tău și, de asemenea, vorbesc din experiență, deoarece au trecut prin 

situații similare, este de neprețuit.» 

Fundația Ana Bella 

 

 

 

 
 

Resursa 18 

Formarea unui grup de suport pentru victimile violenței domestice: de 
ce și cum? 

Grupul de sprijin pentru femeile care se confruntă cu violența domestică este o intervenție 

terapeutică care presupune participarea voluntară și structurată a acestora la dezbaterea și 

identificarea soluțiilor la anumite probleme comune. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 

 

 

Provocări pentru companii 

Parcursul și resursele arată de ce violența domestică face parte din violența de gen. Odată ce 

compania este conștientă de această problemă, angajatorul trebuie să continue să conștientizeze 

violența domestică și impactul acesteia asupra locului de muncă pentru a face compania cât mai 

sigură posibil. E-learning-ul CEASE este disponibil în acest scop 

 
Dar este necesară și includerea luptei împotriva violenței domestice în planurile de egalitate de 

gen și în politicile interne ale companiei pentru a susține acțiunile implementate . 

 

În cele din urmă, este important pentru companie să se asigure că angajații săi rămân la locul de 

muncă și se simt bine la locul de muncă, luând măsuri preventive și abordând toate celelalte 

forme de violență la care pot fi supuși. 
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« 
Cred că un loc de muncă este important pentru orice persoană 

responsabilă, dar cred că pentru femeile care provin dintr-un mediu 

violent este și mai important pentru că este singura soluție pentru a 

deveni independent financiar, pentru a dezvolta încrederea în propriile 

forțe și pentru a merge mai departe în ciuda trecutului și a problemelor. » 

O VICTIMĂ A VIOLENȚEI DOMESTICE 

 

 

 

 

 

 

Resursa 19 

CEASE e-learning 

Conceput pentru a fi scurt și accesibil, acest e-learning își propune să faciliteze pentru oricine să 

învețe despre violența domestică, impactul acesteia asupra locului de muncă și sfaturi inițiale 

despre cum să se ocupe de un coleg care se confruntă cu violența domestică. Pentru moment, e-

learning-ul este disponibil în franceză, engleză și olandeză. 

→ Disponibil pe https://cease-violence.eu/e-learning-domestic-violence/ 

 

 

 

 

 

Resursa 20 

Cum să integrăm violența domestică în acordurile companiilor și 
politicile globale? 

Scopul acestui instrument este de a oferi companiilor informațiile de care au nevoie pentru a 

integra violența domestică în acordurile companiei, în special prin propunerea unui ghid. 

→ Disponibil pe site-ul ACTIV 
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