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CE ESTE GRUPUL DE SUPORT ?

Deoarece izolarea este forma de control folosită cel mai frecvent de către abuzator, femeile
confruntate cu violența domestică nu au un anturaj protector sau o rețea socială satisfăcătoare.
Multe dintre ele nu sunt ajutate nici măcar de propria familie. Alăturarea unui grup de sprijin ar
putea fi o soluție pentru a primi ajutor și a construi noi relații cu femeile care trec prin aceleași
situații. Scopul utilizării acestei tehnici este de a oferi reciproc informații, sfaturi, încurajare și
sprijin.

Grupul de suport constă într-o întâlnire lunară sau săptămânală de cel puțin cinci persoane pentru
a discuta anumite probleme comune timp de două ore. În acest fel, se creează o rețea de suport
social pentru a crește solidaritatea, încurajarea și fiecare membru poate oferi sprijin celorlalți și
poate primi răspunsuri la propriile probleme.

Sentimentul că sunt singurii care trec prin anumite situații dificile adâncește suferința. Faptul că
unii membri ai grupului se confruntă cu același tip de probleme sau că altele le-au depășit deja
reprezintă o sursă de sprijin și încredere.

Grupul de suport poate fi facilitat și de o femeie care a suferit ea însășidin cauza violenței domestice..
Acest sprijin, de la egal la egal,  promovează împărtășirea experiențelor între membrii grupului pentru a
învăța, a avansa și a deveni împuterniciți. Este un concept care a fost încercat și testat în sectorul social
și al sănătății, iar acum este apreciat de multe asociații.

Sprijinul sau mentorat de la egal la egal este o oportunitate pentru o femeie care se confruntă cu violența de a stabili o relație
de încredere cu o altă femeie care a trăit o experiență similară și care o va însoți pe tot parcursul procesului de împuternicire 
 și apoi reintegrarea socio-profesională.

CUM ESTE ORGANIZAT GRUPUL
DE SUPORT?

O dată pe lună sau pe săptămână, un grup de cel puțin 5 persoane se întâlnește pentru a discuta
anumite probleme care îi deranjează. Subiectele pot fi alese împreună sau chiar propuse de către
participanți. Întâlnirea este de obicei facilitată de un psiholog sau asistent social care îi cunoaște deja pe
cel puțin unii dintre participanți. Sub îndrumarea facilitatorului grupului, membrii pot învăța lucruri noi,
se pot ajuta unii pe alții, pot socializa, pot manifesta înțelegere și empatie față de problemele celorlalți și
pot dezvolta abilități de comunicare.
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CARE ESTE ROLUL
INIȚIATORULUI/MODERATORULUI
GRUPULUI ?

Creșterea încrederii în abilitățile personale;
Îmbunătățirea abilităților de îngrijire de sine;
Scăderea simțului responsabilității față de comportamentul celorlalți;
Scăderea nivelului de izolare, neputință și frică;
Creșterea capacității de utilizare a resurselor de sprijin, medicale, juridice și sociale;
Participanții au ocazia să observe că alții au reușit, ceea ce le dă curajul că și ei pot reuși;
Creșterea încrederii în sine, imaginea de sine se schimbă pozitiv;
Membrii grupului învață direct din activitatea de grup despre dinamica relațiilor interpersonale și
dezvoltă abilități de comunicare.

CARE SUNT BENEFICIILE UNUI
ASTFEL DE GRUP DE SUPORT?  

Să faciliteze schimbul de experiențe;
Să creeze un mediu sigur în care membrii să-și poată împărtăși experiențele;
Să stabilească reguli precum confidențialitatea și feedback-ul constructiv;
Să ajute participanții să se cunoască mai bine.
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