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Despre proiect…. 

 

 

 

   
Proiectul își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și 

schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor victimelor 
violenței domestice prin creșterea abilităților profesioniștilor din domeniu în 
a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-violent în relațiile 
interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor 

violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale.
  

Proiectul "The Other Side of the Story: 

Perpetrators in Change" (OSSPC) este 

implementat de un consorțiu format din: 

The Association for the Prevention and 

Handling of Violence in the Family 

(APHVF), Cipru ca și Coordonator și  

partnerii săi, Bournemouth University 

(BU), Marea Britanie, Centro di Ascolto 

Uomini Maltrattanti Onlus (CAM), Italia, 

The Union of Women Associations of 

Heraklion Prefecture (UWAH), Grecia, 

European Knowledge Spot, Grecia și 

Direcția de Asistență Socială și Medicală 

(DASM) Cluj-Napoca, România. 

 

Perioada de implementare a 

proiectului este de 24 luni 

(01.05.2020-30.04.2022) 

Mai multe informații despre 

proiect sunt disponibile pe 

website-ul:  www.osspc.eu  

 

 

http://www.osspc.eu/
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Această activitate a proiectului are ca scop cartografierea 

și analiza comparativă a activității curente cu agresorii 

familiali din țările participante, estimarea amplorii 

problemei, realizarea unei evaluări a nevoilor și 

recomandarea unui program relevant de lucru cu agresorii 

familiali  pentru profesioniști, sub forma unei intervenții din 

afara sferei  justiției penale. 

Această activitate a fost coordonată de partenerul 

Bournemouth University. Toți partenerii au organizat 

subactivitățile acestei activități în țările partenere, 

după cum urmează: 

  

Rezumatul colectării datelor 
de pe teren: 
  
Înainte de efectuarea cercetării pe teren, 
metodele de lucru și documentele asociate au 
trecut prin procedurile etice riguroase ale 
Universității Bournemouth, iar protocolul de 
lucru pentru procesele de colectare a datelor a 
fost urmat de toți partenerii.  
Trei tipuri de participanți au fost recrutați pentru 
studiu: 
 
Victime ale violenței domestice: prin 
intermediul serviciilor sociale locale, a 
profesioniștilor și social media. 
 
✓ A fost conceput un chestionar pentru a 
cunoaște perspectivele victimelor violenței 
domestice cu privire la propriile experiențe de 
interacțiune cu serviciile de suport existente, 
precum și opiniile și experiențele acestora 
referitoare la sprijinul oferit agresorilor familiali, 
prin serviciile existente.  
 
Agresori familiali: prin intermediul serviciilor 
sociale locale și a organizațiilor ce oferă servicii 
de sprijin agresorilor familiali, cu luarea 
măsurilor necesare pentru evitarea riscurilor pe 
care le pot implica pentru siguranța victimelor 
violenței domestice, precum și a profesioniștilor 
implicați. 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Un ghid de interviu semi-structurat a fost 
conceput pentru a cunoaște părerile participanților 
despre cunoștințele și experiențele acestora 
referitoare la serviciile de suport existente și la modul 
în care acestea ar putea fi îmbunătățite. 
 
Profesioniști: prin intermediul serviciilor sociale locale 
și a organizațiilor ce oferă servicii de sprijin în 
domeniu.  
 
✓ Un ghid de interviu semi-structurat a fost 

conceput pentru pentru a fi utilizat în cadrul focus 
grupurilor cu profesioniști care fie lucrează cu victime 
ale violenței domestice, fie cu agresori familiali.  
 

Scopul focus grupurilor a fost implicarea 

profesioniștilor în discuții pentru a-și prezenta opiniile 

cu privire la cele mai bune practici și provocări în 

abordarea violenței domestice. Au fost discutate trei 

studii de caz pentru a sublinia modul în care sunt 

susținuțe victimele violenței domestice precum și 

autorii actelor de violență. 

Procesul de analiză a datelor: Analiza statistică 

descriptivă a fost utilizată pentru datele cantitative. 

Datele calitative au fost codificate thematic, în funcție 

de rezultatele proiectului și de temele dominante care 

au apărut, utilizând un cadru de codificare dezvoltat 

de Universitatea Bournemouth. 
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Universitatea Bournemouth, unul dintre partenerii 

din proiectul "The other side of the story: 

perpetrators in change" a finalizat partea de 

cercetare în teren care a vizat organizarea unor 

focus grupuri. Au fost organizate șapte grupuri de 

discuții online, cu un total de treizeci și trei de 

participanți. Au participat profesioniști de pe întreg 

teritoriul Marii Britanii, precum asistenți sociali, 

moașe, angajați ai consiliului local și lucrători 

specializați în sprijinirea victimelor violenței 

domestice și a agresorilor familiali. S-a evidențiat, 

în toate grupurile, faptul că există o nevoie reală de 

creare a premiselor pentru ca partenerii abuzivi să 

acceseze sprijin pentru schimbare. În cadrul focus 

grupurilor au fost dezbătute barierele care intervin 

în calea accesării serviciilor de sprijin de către 

agresori, precum și câteva exemple de bune 

practici, servicii în care sistemul funcționează. 

„Suntem încântați să împărtășim aceste concluzii 

partenerilor noștri din UE”. Dr. Jade Lewell. 

Universitatea Bournemouth. 

 

 

FOCUS GRUPURI 
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MAREA BRITANIE 

 

 

 

În cadrul acestei activități, European Knowledge 

Spot a organizat două focus grupuri in Grecia (29 

septembrie și 2 octombrie 2020). 

Discuțiile au fost planificate cu atenție, concepute 

pentru a obține percepții diferite asupra profilului 

autorilor violenței domestice și al victimelor 

violenței domestice, asupra cadrului legal actual și 

asupra rolului crucial al școlilor, poliției și al 

familiilor în prevenirea și combaterea violenței și a 

abuzurilor în familie. 

„Am dori să adresăm mulțumiri speciale 

psihiatrilor, psihologilor, asistenților sociali și 

avocaților care au participat la discuții și au asistat 

la generarea unei varietăți de opinii cu privire la 

actele de violență domestică și abuz”.  European 

Knowledge Spot 
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“The Union of Women Associations of Heraklion 

Prefecture (UWAH)” a realizat un grup de discuții ca 

parte a cercetării privind violența de gen și autorii 

acesteia. Scopul acestui focus-grup a fost să discute 

pe larg și să înțeleagă mai bine cum pot fi dezvoltate 

programe pentru agresori pentru a sprijini și pentru 

a schimba, potențial, comportamentele acestora. La 

focus grup au participat 17 profesioniști, 

reprezentanți ai unor organizații cheie și cu 

experiență, care se ocupă de asistența victimelor 

violenței domestice și/sau a autorilor violenței.  

Toți participanții au o experiență îndelungată, o 

bază teoretică solidă și o viziune cuprinzătoare. 

Focus grupul a analizat studii de caz specifice, 

inclusiv subiectul violenței domestice (violență 

fizică, psihologică și sexuală) și alte aspecte conexe, 

cum ar fi dependența de substanțe.  

Discuția s-a concentrat și asupra intervențiilor care 

ar trebui puse în aplicare. Participanții au discutat, 

de asemenea, liniile directoare și intervențiile cu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main finding of the focus group is that 

interventions on perpetrators should entail a 

personalized approach, but tackling at the same 

time, the strong gender stereotypes, patriarchy, 

gender issues and toxic masculinities. Participants 

also raised the issue of juvenility and the role of the 

family in such cases. 

 

As it was found by this focus group, in Greece, 

there is a need for more specialized and more 

effective interventions on perpetrators, as well as 

better cooperation by all the corresponding 

services (e.g. police, criminal justice system, victims 

 

privire la programele pentru agresori pentru a-i 

sprijini să-și schimbe comportamentele violente, 

înțelegând, în același timp, efectele violenței 

domestice asupra lor, a familiilor lor și a co-

munității. Toți participanții au împărtășit 

experiențe, foarte deschis și colaborativ. Și-au 

exprimat opinii contradictorii, păstrându-și, în 

același timp, respectul unul față de celălalt, în 

timp ce au evidențiat interesele comune pentru 

victimă și agresor. Principala constatare a focus 

grupului este că intervențiile asupra agresorilor 

ar trebui să presupună o abordare personalizată, 

dar abordând în același timp stereotipurile de 

gen, patriarhatul, problemele de gen și 

masculinitățile toxice. Participanții au ridicat, de 

asemenea, problema minorității și a rolului 

familiei în astfel de cazuri. S-a evidențiat că este 

nevoie de modificări în cadrul legislativ datorită 

faptului că, în practică, nu sunt protejate 

victimele și nu sunt responsabilizați agresorii, 

întrucât aceștia nu răspund pentru faptele lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main finding of the focus group is that 

interventions on perpetrators should entail a 

personalized approach, but tackling at the same 

time, the strong gender stereotypes, 

patriarchy, gender issues and toxic 

masculinities. Participants also raised the issue 

of juvenility and the role of the family in such 

cases. 

 

As it was found by this focus group, in Greece, 

Cele 5 focus grupuri organizate de Centro Ascolto 

Uomini Maltrattanti (CAM) în Italia au implicat în 

total 42 de profesioniști (asistenți sociali, psihologi, 

psihiatri, asistenți medicali și avocați). 

Principalele obiective ale focus grupurilor au fost 

să permită explorarea nevoilor de formare 

profesională în ceea ce privește situațiile de 

violență bazată pe gen, atitudinea agresorilor față 

de programele adresate acestora și  

provocările/obstacolele cu care se confruntă 

profesioniștii ori de câte ori intră în contact cu 

autorii/victimele violenței domestice. Pentru a 

atinge aceste obiective, au fost prezentate și 

comentate cazuri de violență în relațiile 

emoționale. Deși munca cu victimele este necesară 

și de o importanță fundamentală, toți participanții 

au recunoscut importanța unei abordări integrate, 

munca desfășurată cu agresorii fiind fundamentală 

în lupta împotriva violenței domestice. 

FOCUS GRUPURI ORGANIZATE 

ÎN ITALIA 

 

Pentru a motiva autorii violenței domestice să 

urmeze calea schimbării accesând serviciile 

disponibile, este necesar să recunoaștem durerea 

pe care aceștia o simt rănindu-și familiile și 

sentimentul lor de neajutorare atunci când nu 

pot înceta să folosească violența. 

Deși consideră că este esențial să nu se justifice 

violența, consideră necesar să nu se confrunte 

agresorii, să nu fie judecați cu privire la ceea ce 

este bine și rău, ci, să se conecteze la sentimentul 

de durere pe care îl simt și să îi însoțească în 

trimiterea agresorilor la centre ca speranță 

pentru ei, să poată intra pe calea evadării din 

violență și recidivă. 
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DASM Cluj-Napoca a organizat 3 focus grupuri online 

(4-6 Noiembrie 2020) care au vizat evaluarea nevoii 

existenței unor programe destinate muncii 

specialiștilor cu autorii actelor de violență pentru 

reducerea perpetuării violenței domestice în România, 

a înțelegerii circumstanțelor în care aceste programe 

funcționează, precum și împărtășirea unor modele de 

bună practică și a metodelor de lucru cu agresorii.   

O parte dintre aspectele evidențiate în timpul 

discuțiilor sunt următoarele: 

✓ nevoia dezvoltării și creșterii numărului de 
programe de prevenție (programe de educație 
timpurie în școli pe teme ce vizează fenomenul 
violenței, bulling-ul si pregătirea pentru viața de cuplu; 
creșterea implicării mass-media în schimbarea 
mentalității privind violența domestică, scăderea 
toleranței la fenomen; centrarea pe informarea 
comunității privind soluțiile și serviciile existente);  
 
✓ necesitatea abordării problematicii violenței 
domestice din perspectivă duală, atât a victimei 
violenței domestice, cât și a agresorului familial;  

”Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi 

folosit conţinutul informaţiei”. 

✓ nevoia creșterii responsabilității 
actorilor principali în recunoașterea/ 
identificarea și semnalarea, cât mai 
precoce, a situațiilor de abuz / violență 
în familie, întărirea protocoalelor de 
colaborare între diferite instituții 
publice și private, și operaționalizarea 
serviciilor existente. 

KENTHEA Drug Rehabilitation și ai Asociației 

pentru Prevenirea și Gestionarea Violenței în 

Familie. 

În cadrul focus grupurilor au fost abordate 

subiecte precum răspunsurile organizaționale și 

căile de referire, barierele în accesarea 

serviciilor, succesele și lacunele în răspunsul la 
violența domestică. 

FOCUS GRUPURI 

ORGANIZATE ÎN 

CIPRU 

 

 

Două focus-grupuri au fost organizate în Nicosia, 

Cipru, în 01.12.2020 și 03.12.2020. Participanții la 

grupurile de discuții au fost profesioniștii din prima 

linie care lucrează cu victimele și/sau cu autorii 

violenței domestice.  

Participanții la focus grupuri au fost profesioniști 

care lucrează cu victime ale violenței domestice 

și/sau agresori. Mai precis, reprezentanți ai Poliției 

din Cipru, ai Autorității Naționale pentru Adicții din 

Cipru, ai Womens’ House, ai Centrului  

FOCUS GRUPURI 

ORGANIZATE ÎN 

ROMÂNIA 
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