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CE ESTE O PERSOANĂ DE ÎNCREDERE?

O persoană de încredere sau persoană resursă ascultă și consiliază angajații pentru a asigura
starea lor de bine la locul de muncă și prevenirea riscurilor psihosociale.

Desemnarea unei persoane de încredere nu este obligatorie peste tot în Europa. Uneori legea o
sugerează, alteori este inițiativa angajatorului. Verificați situația din țara dvs.

În ceea ce privește prevenirea violenței și combaterea violenței domestice la locul de muncă, este
utilă desemnarea unei persoane de încredere care poate fi persoana de referință pentru
persoanele care sunt vicitme ale violenței sau căreia victimele pot cere ajutor și/sau implementarea
măsurilor de sprijin la locul de muncă.

CARE SUNT ABILITĂȚILE SI
CUNOȘTINȚELE DE CARE AM NEVOIE ?

Aflați dacă există pregătire obligatorie/prevăzută în țara dumneavoastră;
Cunoașteți legislația, în special cea legată de diversitate, bunăstare la locul de muncă și riscuri
psihosociale la locul de muncă într-un mod larg;
Cunoașteți tehnicilor de interviu;
Familiarizați-vă cu tehnicile de comunicare nonviolentă;
Ascultați activ;
Demonstrați empatie;
Acordați atenție limbajului dumneavoastră non-verbal;
Asigurati-va ca știti sa gestionați conflictele;
Fiți conștienti de propriile emoții și reacții;
Garantați confidențialitatea.

CUM SĂ FII O PERSOANĂ DE REFERINȚĂ
PENTRU VIOLENȚĂ DOMESTICĂ ?

Recunoașteți faptul că violența de gen poate influența încrederea victimelor;
Instruiti-vă asupra problemei;
Înțelegeți problemele legate de violența de gen, inclusiv violența domestică;
Recunoașteți violența domestică ca un potențial risc psihosocial la locul de muncă, deoarece
poate influența calitatea muncii;
Cunoașteți numerele de urgență;
Fiți la curent cu asociațiile care lucrează pentru combaterea violenței domestice în vecinătatea
locului de muncă;
Nu acționați niciodată fără acordul sau cererea victimei;
Ajutați femeile să înțeleagă că există ajutor și speranță în cazul ei și că nu este singură;
Nu da vina pe o victimă a violenței.
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