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 din  victime nu lucrau sau nu
mai lucrau  in 2020.

64%

 (source : Department of the Interior, National
Study on Violent Deaths in relationship,

France, 2020).

din lume este victima violentei
domestice 

1 femeie din
4

 (source : The Lancet, Vol 399, number 10327,
p 769-884, e7-e10, Feb 26 2022). 

“Pentru aceste femei, integrarea socio-profesională este cheia de boltă
a unui proiect de viață, a ieșirii din violență […] Este posibilitatea de a-și

recâștiga autonomia, de a se regăsi ca subiect.”
Clémentine Lévy, Training and Network Manager at the Fédération

Nationale Solidarité Femmes

INTRODUCERE
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   Ridicați tabuul violenței domestice la locul de muncă;
   Primiti cu prietenie femeile care se confruntă cu violență domestică;
   Dezvoltați bune practici pentru a răspunde, la nivelul dvs., la această problemă de
societate. 

Pentru o companie, să vorbești despre violența domestică nu este ușor. Este unanim 
 acceptat că violența face parte din sfera privată și că un angajator nu poate interveni în acest
domeniu. Cu toate acestea, a avea un loc de muncă le permite acestor femei să obțină
stabilitate și independență financiară așadar că pot întrerupe ciclul violenței și astfel se pot
emancipa.
     
Mulți împărtășesc ideea că, pentru a avea un loc de muncă stabil, femeile trebuie mai întâi să
fi părăsit situatia de  violență. Partenerii consorțiului european ACTIV au decis să apere faptul
că și companiile se pot angaja să primească femeile care au fost sau sunt încă victime ale
violenței domestice. Lucrând la incluziunea lor profesională, companiile pot ajuta aceste femei
să-și consolideze independența economică și să le ajute să-și recapete încrederea în sine.

În acest scop, partenerii proiectului ACTIV vă oferă acest ghid pentru a vă implica organizația
în problema violenței domestice. Acest instrument vă poate ajuta să:



CUM VA PUTEȚI
IMPLICA?
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Pasul 1 : Conștientizarea 
Comunicarea cu privire la cartă și problemele acesteia, distribuirea instrumentelor de
conștientizare și e-learning, oferirea de cursuri de formare organizate de asociații de
specialitate. 

Pasul 2 : Sprijin 
Sprijinirea asociatiilor sau a proiectelor inovative. 

Pasul 3 : Acompanierea
Dezvoltarea unor măsuri pentru angajați (servicii sociale, program flexibil, ajutor cu
relocarea, accesul la securitate digitala, etc.). 

Pasul4 : Consolidarea
Integrarea problemelor legate de violența domestică în normele companiei și dezvoltarea
unui cadrul de intervenție în privința violenței domestice. 

Pasul 5 : Implementează
Integrează problematica violenței domestice în politicile globale ale companiei, stabilește
parteneriate cu alte țări, împartășiti și schimbați. 

Proiectul ACTIV a indentificat 5 pași pentru a implica companiile in lupta împotriva violenței
domestice. 

Acesti pași sunt sugestivi și vă pot ajuta să stabiliti un plan de acțiune. Se adresează în
primul rând departamentelor de Resurse umane, Diversitate si incluziune. 

Pentru a ilustra acești pași diferiți, ACTIV oferă exemple de bune practici care trebuie
implementate. Acțiunile detaliate mai jos au fost observate în cadrul rețelei
OneInThreeWomen, prima rețea europeană de companii comise împotriva violenței
domestice, și al proiectului CEASE. 

*Folosiți masurile de siguranta dezvoltate de  Western University :
http://makeitourbusiness.ca/guidelines/individualized-workplace-domestic-violence-safety-plan.html



BUNE PRACTICI  
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Pasul 1 : Conștientizează și instruiește angajații 

Comunicați despre angajamentul companiei în lupta împotriva violenței domestice
Comunicați privind datele cheie (8 martie pentru Ziua Drepturilor Femeii și/sau 25
noiembrie - 10 decembrie pentru Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva
Femeii)
Instruiți angajații și membri ai Comitetului Executivprivind violența împotriva femeilor și
violența domestică
 

Ce acțiuni de conștientizare ar trebui implementate în companie?

Afișarea de postere informative despre violența domestică cu linii telefonice de
asistență externe și interne (HR, manager, asistent social) în locații strategice
(toalete, zone de pauză, spațiu deschis)
Promovarea podcastului  OneInThreeWomen podcast pentru a conștieniza
asupra rolului companiilor în lupta impotriva violenței domestice 
Facilitatea accestului la  e-learning, despre violența domestică 
Dezvoltarea unor cursuri în cooperare cu asociații specializate  
Ralierea la campanii internaționale cum ar fi #OrangeTheWorld sau campanii
naționale. 

Example de bune practici: 

Pasul 2 : Sprijină

Companiile pot iniția colaborări cu parteneri externi și cu alte părți interesate precum asociații
specializate sau sindicate: integrare în acordurile companiei și politicile globale. 

Stabiliți acorduri de parteneriat cu asociații naționale și/sau locale: instruire/
conectarea sucursalelor locale și a filialelor companiei
Integrarea violenței domestice în companie sau în acordul de politică globală prin
dialog cu sindicatele
Sprijin financiar pentru asociații.

Example de bune practici: 

https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-le-podcast/les-entreprises-engagees-contre-les-violences-conjugales
https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-le-podcast/les-entreprises-engagees-contre-les-violences-conjugales
https://cease-violence.eu/fr/
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Pasul 3 : Acompaniază

Compania poate configura procese simple de HR pentru a facilita accesul victimei la un loc
de muncă sau menținerea acestuia. Multe organizații prevăd măsuri specifice referitoare la
programul de lucru flexibil, mobilitatea geografică, protecția împotriva concedierii, accesul la
ajutoare financiare (avansuri la salariu, fond de solidaritate etc.), înființarea unei linii
telefonice de asistență telefonică internă sau furnizarea unui seif digital.

Asistență socială individualizată pentru angajați de către serviciul de personal:
Informații despre schemele de ajutor, trimitere către asociațiile locale, sprijin în
proceduri administrative
Asigurarea temporară de cazare de urgență și căutarea unei creșe
Crearea unei rețele de angajați instruiți pentru a îi auzi pe cei care sunt victime 
 și pentru a le oferi îndrumări
Trimiterea către asociații specializate
Crearea de forumuri de discuții interne
Numirea unui referent specializat pe prevenirea violenței domestice în rândul
angajaților
Organizarea de dezbateri și/sau conferințe, uneori cu experți externi. 

Exemple concrete de bune practici : 

Pasul 4 : Consolidează

Pentru a oficializa măsurile deja implementate, companiile includ în acordurile lor procesele
prevăzute în cazul angajaților care se confruntă cu violență în familie. 

Exemple concrete de bune practici implementate de o comanie franceză : 
Ca parte a noului său acord în favoarea egalității de gen la locul de muncă și a
diversității de gen, această organizație oferă angajaților săi care sunt victime ale
violenței domestice trei zile de concediu pentru a le permite să:
- Depună o plângere;
- Meargă în instanță de judecată;
- Merargă la un avocat al instanței;
- Se întâlnească cu asociațiile locale specializate. 

Pasul 5 : Implementează

În cele din urmă, este vorba de extinderea valorilor apărate de organizația dumneavoastră la
rețeaua sa de parteneri și/sau furnizori de servicii, astfel încât un număr maxim de actori
privați să se implice în problemă.

Dezvoltarea unui ecosistem bogat în jurul companiei este importantă pentru îngrijirea
victimelor.
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Alăturați-vă unei rețele de companii angajate în combaterea violenței domestice
(de exemplu, rețeaua CEASE din Belgia, rețeaua OneInThreeWomen din
Europa)
Includeți violența domestică în politica globală a grupului dvs
Comunicați angajamentele dvs. furnizorilor dvs. de servicii printr-o declarație de
angajament pentru a-i încuraja să vi se alăture. 

Example de bună practică: 

CONCLUZII

Angajându-se să lupte împotriva violenței domestice, companiile contribuie la ridicarea
tabuului asupra impactului unei astfel de violențe la locul de muncă. Acest lucru face posibilă
comunicarea pe scară largă cu privire la rolul angajatorului în fața acestui flagel societal.

Proiectul #ACTIV este cofinanțat de programul ERASMUS+ al Uniunii Europene și va fi
implementat din noiembrie 2020 până în decembrie 2022. Acest ghid și conținutul proiectului
reflectă punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută
responsabilă pentru niciun utilizarea care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta.
(Project code : 2020-1-BE01-KA204-074919).
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