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CE ÎNSEAMNĂ ÎMPUTERNICIRE?

Împuternicirea este un concept polisemic, adică acoperă mai multe sensuri în funcție de
perspectiva aleasă (socială, politică sau etică) și de nivelul studiat (individ sau comunitate). Cu toate
acestea, deși mulți cercetători și autori au încercat să transpună termenul, niciunul dintre ei nu
acoperă pe deplin domeniul împuternicirii.

Etimologic, cuvântul împuternicire se referă la „înăuntru” (Em-) și la putere (Puterea-), adică puterea
interioară a individului. Este vorba despre identificarea punctului de plecare al oricărei lucrări de
împuternicire: pe sine. Împuternicirea este un proces care permite indivizilor, comunităților și
organizațiilor să își mărească capacitatea de acțiune și de luare a deciziilor și să aibă o influență
mai mare asupra mediului și vieții lor. Acest concept se concentrează deci în mod specific pe
dimensiunea internă a indivizilor și nu pe aspecte externe (situație politică, economică sau socio-
profesională). Astfel, resursele interioare, aptitudinile, talentele sunt mai mult accentuate înaintea
abordării de împuternicire.

Conceptul de împuternicire încurajează, „oamenii să-și recunoască și să-și consolideze
cunoștințele, abilitățile, stima de sine și încrederea în sine. Scopul este acela de a putea mobiliza,
individual sau colectiv, resursele necesare pentru a depăși obstacolele întâlnite în decursul
propriului viata. Si astfel sa te simti in controlul propriei vieti."

În ceea ce privește intervenția socială, conceptul de împuternicire este opusul asistenței. Nu este
vorba de a face lucruri „în locul” persoanei, ci de a-i oferi instrumentele pentru a-și activa puterea
interioară. Împuternicirea este adesea asociată cu emanciparea indivizilor. Este un aspect
fundamental de a ajuta oamenii să-și dezvolte propria putere de a acționa prin promovarea stimei
de sine, a încrederii în sine, a inițiativei, a creativității etc.



GENEZA CONCEPTULUI

Conceptul de împuternicire a apărut în anii 1970 în lucrarea sociologului american Saul Alinski. Un
precursor al uneia dintre primele forme de împuternicire, S. Alinski a început să observe cele mai
sărace cartiere din Chicago în anii 1930 pentru a scoate la iveală problemele și a încuraja puterea
cetățenilor; aceasta este „organizarea comunității”. Logica acestei teoretizări este că locuitorii
cartierelor defavorizate au „capacitatea de a construi singuri răspunsurile la întrebările sociale cu
care se confruntă”.

Deși conceptul s-a născut în domeniul intervenției sociale, a fost vorba de luptele sociale feministe
și antirasiste din anii 1960 și 1970 (lupta pentru dreptul de vot al femeilor, lupta pentru drepturile
civile cu M. Luther King etc.) care a scos la lumină această nouă paradigmă. În Statele Unite și Asia
de Sud, activiștii au folosit acest concept pentru a revendica o formă de emancipare pentru
oamenii oprimați.

Ulterior, împuternicirea s-a extins și în domeniul mai general al relațiilor sociale. Este pe deplin în
concordanță cu istoria mișcărilor sociale și servește drept paradigmă pentru intervenția socială și
politicile publice.

În Franța, în anii 2000, termenul de împuternicire a apărut în contextul unui apel la o reformă
radicală a politicii urbane, o co-dezvoltare „bazată pe inițiativele cetățenilor bazate pe puterea de a
acționa a cetățenilor și pe recunoașterea colective din cartierele muncitoare”. Cetăţenii sunt adesea
consideraţi ca probleme, şi nu ca resurse capabile să răspundă ei înşişi la problemele care îi
înconjoară. Prin urmare, conceptul apare în dezbaterile publice și în literatura științifică.
Cercetătorii lucrează la dezvoltarea de noi metode de participare orizontală a cetățenilor (model de
democrație participativă). Există dorința de a crea o dinamică de jos în sus,  în toate aceste mișcări
sociale.

Această scurtă geneză a împuternicirii ne permite să înțelegem că acest concept a avut o
traiectorie lungă și diversă și că a fost folosit în multe domenii, pe multe continente, la multe
niveluri și de mulți actori diferiți. Această evoluție ne permite să înțelegem polisemia termenului și
dificultatea crescută a transpunerii/traducerii acestuia.



ÎMPUTERNICIREA, ÎN SFERA PUTERII  

Puterea asupra se referă la stăpânirea pe care o are un individ sau un grup asupra zonelor
realității, trecând de la o stare de subordonare, dependență sau supunere la o poziție de
control mai mare asupra unui context. Acesta este exercitarea efectivă a puterii.
Puterea de a" se referă la capacitatea unui individ și/sau a unui grup de a lua decizii, de a pune
în mișcare, de a rezolva probleme sau de a acționa. Este capacitatea de a acționa în care
dimensiunile intelectuale și motivaționale joacă un rol esențial.
Puterea interioară" se referă la imaginea de sine și stima de sine. Este "cununa" încrederii în
sine care îi permite individului să îndrăznească să-și dorească schimbări pentru sine și pentru
ceilalți și să-și imagineze că poate să-și influențeze viața. .
„Puterea de a acționa” se referă la implementarea valorilor de solidaritate și transpunerea lor în
viața unui grup. Este capacitatea de a crea un „noi” care se percepe pe sine ca un actor social
deplin

Puterea este un concept central în împuternicire. Este definită ca „o stare (a avea putere), precum
și un proces de învățare (dobândirea puterii) sau o dinamică în cadrul relațiilor de putere (a
exercita puterea)”.

Există patru forme de putere:

.Aceste dimensiuni diferite ale puterii sunt interconectate. Se completează reciproc. Cu toate
acestea, nu toate acțiunile desfășurate sub steagul împuternicirii apelează neapărat la toate
dimensiunile puterii menționate mai sus. Varietatea practicilor de abilitare reflectă prioritățile
sociale și filozofia politică a celor care le duc la îndeplinire.

DE CE SĂ VORBIM ASTĂZI DESPRE ÎMPUTERNICIRE? 
CE CONCEPTE SUNT LEGATE DE ACESTA?

Împuternicirea este în zilele noastre un termen folosit pentru a descrie mijloacele de acțiune ale
unui individ sau al unei comunități de a se elibera de o situație de supunere mai profundă decât
simpla inactivitate, de a dobândi capacitatea de a-și folosi drepturile și de a se elibera de
dependența socială, morală sau intelectuală. Acest concept este o cale de acțiune pentru
combaterea inegalităților pe care le pot suferi unii indivizi.

Această broșură se concentrează pe împuternicirea indivizilor. Scopul este de a promova
conștientizarea și împuternicirea la nivel individual. Audiența poate fi largă, deoarece fenomenul de
internalizare a discriminării se aplică „orice grup social care este victima unui set de convingeri
negative deținute de societate”. Astfel, indivizii se pot autodiscrimina uneori într-un mod
inconștient (auto-percepție) și ajung să se califice mai degrabă prin slăbiciunile și neajunsurile lor
decât prin punctele lor forte.



1. Discriminarea
 
Discriminarea este un concept cheie legat de împuternicire, deoarece este presupunerea de bază a
fiecărei persoane oprimate din societățile noastre. Discriminarea este o diferență de tratament
atribuită unui individ sau unui grup de indivizi din cauza caracteristicilor lor personale (vârstă,
origine, sex, morală, orientare sexuală, aspect fizic etc.). Diferențierea devine discriminatorie atunci
când se face după criterii nelegitime sau ilegale. Într-adevăr, actele discriminatorii sunt infracțiuni
care pot fi pedepsite prin lege. Cu toate acestea, deoarece aceste acte sunt uneori ascunse sau
implicite, este adesea dificil să găsești dovezile necesare pentru a condamna.

2. Internalizarea discriminării

IInternalizarea discriminării este consecința neintenționată a discriminării suferite de un individ sau
de un grup de indivizi. Se manifestă prin „dispoziții psihologice, inclusiv stereotipuri și credințe,
interiorizate ca urmare a excluderii directe sau indirecte, fără a fi neapărat percepute ca
discriminare” de către individ. Este un mecanism care permite discriminării să devină înrădăcinată
și să continue să producă efectele sale dăunătoare asupra individului sau grupului.. 

3. Aceptarea 

Acceptarea este recunoașterea lucrurilor și a situațiilor pentru ceea ce sunt. În loc de a nega, a
evita sau a rămâne în negare, acceptarea este recunoașterea care stabilește un punct de plecare
pentru acțiune și împuternicire. Este o postură proactivă și rezistentă, pentru că acceptarea nu
înseamnă resemnare. Este un pas preliminar care ne permite să alegem cu luciditate ce va fi mai
bine pentru noi și pentru atingerea obiectivelor noastre personale și profesionale. 

4. Încrederea în sine   

Încrederea în sine se dobândește. Devine dintr-o lipsă de încredere în abilitățile și abilitățile cuiva,
ceea ce duce la autodepreciere. Împuternicirea înseamnă creșterea încrederii în sine a indivizilor.
Este vorba despre a oferi oamenilor cheile pentru a crede în abilitățile și potențialul lor, lăsând
deoparte gândurile denigratoare și fricile iraționale. 

5. Stima de sine

Stima de sine este percepția sau judecata unei persoane asupra propriei sale valori. Acesta variază
de-a lungul vieții, nu este niciodată dobândit pe deplin și evoluează ca răspuns la mediu sau
contextul general. Psihologul francez Rebecca Shankland definește stima de sine drept „o atitudine
mai mult sau mai puțin favorabilă a individului față de sine, considerația și respectul pe care îl are
față de sine, sentimentul pe care îl are asupra propriei valori ca persoană”. Ea continuă spunând că
„stima de sine bună este deci o atitudine interioară care constă în a te considera valoros, unic și
important”.



6. Convingerile limitatoare

Convingerile limitative, numite uneori „gânduri limitative”, sunt credințe care acționează ca grile
pentru citirea experiențelor noastre trăite. Sunt interpretări subiective ale realității care ne
limitează capacitatea de a acționa și, uneori, duc chiar la paralizie. Aceste convingeri ne rețin în
dezvoltarea noastră personală sau profesională, deoarece se concentrează pe incapacitatea și
limitările noastre. Toată lumea se confruntă cu convingeri limitative. Împuternicirea permite
identificarea credințelor limitative și lupta împotriva acestora. De exemplu, în cazul integrării
profesionale a femeilor, credințele limitative enumerate cel mai frecvent sunt autocenzura, adică
nelegitimitatea exprimării proprii sau a opiniilor proprii într-un context profesional, sau sindromul
impostorului, adică sentimentul de a nu fi capabil de a duce la bun sfârșit o sarcina, ceea ce duce la
o teama crescuta de a fi „descoperit” de catre colegi.

7. Emancipare

Emanciparea este un proces de eliberare politică, individuală sau colectivă, care urmărește să se
elibereze de normele minoritare sau de discriminare (emanciparea femeilor, emanciparea sexuală,
emanciparea muncitorilor etc.). Emanciparea se referă și la eliberarea femeilor dintr-o situație de
dominație masculină, așa cum poate fi cazul în situațiile de violență domestică. Împuternicirea
poate fi un proces care permite activarea mecanismului de emancipare a femeii.

8. Loc sigur

Conceptul de „loc sigur”, cunoscut și ca „spațiu pozitiv” sau „zonă neutră”, poate fi definit ca un loc
sau un mediu în care un individ sau o categorie de indivizi care sunt de obicei marginalizați se pot
simți încrezători că nu vor fi expus discriminării, criticilor, hărțuirii sau oricărei alte vătămări fizice
sau psihologice. În general, termenul se referă la un loc fizic care permite membrilor să se
întâlnească în „siguranță”, deși conceptul este din ce în ce mai mult exportat ca ideologie în sine.
Conceptul face parte dintr-o abordare de împuternicire, deoarece permite indivizilor să se extragă
din societatea discriminatorie, similar unui moment de răgaz, care poate iniția procesul de
reactivare a puterii interioare. Locurile sigure permit indivizilor să-și schimbe viziunea despre ei
înșiși, să-și întărească încrederea și stima de sine. Femeile care sunt victime ale violenței ar trebui
sprijinite în locuri sigure care să le elibereze.



ÎMPUTERNICIREA ȘI SPRIJINIREA
FEMEILOR VICTIME ALE VIOLENȚEI
DOMESTICE PE PIAȚA MUNCII 

în calitate de consilier, rolul dumneavoastră este de a ajuta femeile victime ale violenței domestice
să devină conștiente de valoarea și capacitatea lor în urma unor evenimente traumatizante, adesea
distructive pentru încrederea personală. Proiectul ACTIV evidențiază beneficiile reabilitării
profesionale ca mijloc de abilitare a femeilor. O femeie care se confruntă cu violența domestică și
care are un loc de muncă stabil are șanse mai mari de a ieși din ciclul violenței pe termen lung. Cu
toate acestea, găsirea unui loc de muncă, sau chiar păstrarea unuia, poate fi uneori dificilă pentru
femeile cu stima de sine scăzută.

În fața acestei părtiniri interpretative, abordarea de împuternicire ajută la eliberarea femeilor de
convingerile lor limitatoare false. Rolul tău este de a declanșa puterea de a acționa și de a avea un
impact asupra percepției femeilor despre sine. Aceasta este o situație de antrenor care transcende
dimensiunea clasică de ajutor. Asistentul este acolo „pentru a face ceva cu persoana – pentru a o
ajuta, nu pentru sau în locul persoanei, pentru a nu încălca puterea ei de a acționa”. Rolul
dumneavoastră este, prin urmare, de a pregăti femeile să devină conștiente de propria lor putere
de a acționa, să declanșeze declanșatorul care le va permite să înceapă căutarea unui loc de
muncă cu liniște sufletească.

Există trei elemente de bază într-o relație de împuternicire:
1. Echitatea în relație, adică faptul că atât lucrătorul social, cât și persoana întreținută au aceeași
valoare, deși nu sunt supuși aceleiași discriminări. Înțelegerea și acceptarea diferențelor care
rezultă din dimensiunea externă (criterii sociale, economice, fizice etc.).
2. Reciprocitatea în relație înseamnă înțelegerea și acceptarea vulnerabilității celuilalt,
fără a le reduce vreodată la aceasta, pentru că „toți suntem ființe vulnerabile și perfectibile”. Aici
este necesar să trecem dincolo de presupunerile de bază pentru a interacționa cu o minte
deschisă și fără judecată. Însoțirea este apoi percepută ca un schimb echilibrat care aduce beneficii
atât persoanelor însoțite, cât și celor care însoțesc.
3. Persoana care este ajutată se află în centrul relației, deoarece împuternicirea este înainte
de toate un proces introspectiv de autoreflecție din partea individului. Lucrătorul de sprijin este un
declanșator al procesului de reactivare a puterii, persoana sprijinită este actorul central.

Pe scurt, lucrătorul social care utilizează abordarea de împuternicire trebuie să încurajeze procesul
și să asigure condițiile potrivite pentru inițierea acestuia. Reintegrarea pe piața muncii a femeilor
victime ale violenței domestice este un context care necesită determinarea unui ritm și modalități
adaptate persoanelor vizate.

De asemenea consilierul care folosește abordarea împuternicirii trebuie să încurajeze procesul și
să asigure condițiile potrivite pentru inițierea acestuia. Reintegrarea în muncă a femeilor victime ale
violenței domestice este un context care necesită adaptarea ritmului și modalităților la persoanele
în cauză.



Seminarii Obiective Teme

Beneficii și sprijin pentru
persoanele în dificultate

Oferirea deinformații despre cum
să acesesezi beneficiile si

serviciile sociale 

Ajutorul de șomaj. Locuintele
sociale. Crese si gradinite

sociale. 

Gestionarea propriului buget
Ajutorarea femeilor să devină

independete financiar 

“Fă mai multe cu mai puțini bani.
Unde și cum să faci cumpărături.

Consumul de energie. 

Sanatate si nutritie
Invățăm femeile să gătească
mancare sănătoasă folosind

alimente de bază. 

Pregătirea hranei cu bani mai
puțini. Conserve de alimente.

Piramida alimentelor. 

Parenting
Invățăm părinții să crească copii

independenți si echilibrați
emoțional  

Limite sănătoase. Importanța
educației. Cum sprijinim copiii să

își atingă potențialul maxim. 

Educație sexuală

Informații despre relații sexuale și
viașa intima. Demontarea
credințelor despre relațiile

sexuale și vieții intime.
Conștinentizarea asupra

consimțământului. 

Organele sexuale feminine si
masculine. Definirea relatiilor
sexuale si consimțământului.

Cum cerem si primim
consințământul. 

Prevenirea abuzului Prevenirea abuzului în familie
Relații sănătoase. Semneele
abuzului. Ce facem în caz de

abuz. 

Valori, cetățenie și comunitate
Conștientizarea rolului lor în

societate. Modalităti de implicare
activă în societate. 

Drepturile omului, Sistemul de
valori, Dreptul la Vot, Gandirea

critică 

Mobilitate Transportul femeilor în orașe
Cum folosim transportul public.
accestul la mijloace de transport

alternative
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