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Introducere 
 

Acest program a fost realizat de partenerii proiectului FSEPS, pe baza consultării cu mamele și 

copiii lor, ca și cu persoanele care lucrează pentru sprijinirea celor care au experimentat violența 

domestică, în centrele de siguranță din Europa.  Programul Our Time are în vedere să sprijine 

activ mamele și copiii ce locuiesc în centrele de siguranță, în vederea combaterii excluziunii 

sociale și creării amintirilor fericite pentru copii și mamele lor.  

Modelele de sprijin pentru femeile și copiii lor, care trăiesc în centrele de siguranță, variază 

foarte mult la nivelul Europei și, uneori, chiar în aceeași țară sau în aceeași regiune. Astfel, 

Programul  a fost proiectat spre a fi cât mai flexibil este posibil, iar practicanții din cadrul lui sunt 

încurajați să adapteze sesiunile pentru a se potrivi situațiilor specifice și grupului în cauză. Este 

intenționat spre a fi utilizat de profesioniști pentru sprijinirea femeilor și copiilor lor care au ieșit 

din relații abuzive și care se află, acum, într-un centru de siguranță. Este important ca facilitatorii 

grupului să dețină o înțelegere adecvată a violenței domestice și a relevanței sale în cadrul 

contextului mai vast al violenței împotriva femeilor și fetelor, în scopul facilitării prezentului 

program.  

Dezvoltarea programului derivă din recunoașterea violenței domestice ca având un impact 

negativ asupra relației dintre părintele care nu abuzează și copil, acolo unde există, ‘cu adevărat, 

un impact asupra dezvoltării copiilor din cauza poziției lor de victime pasive ale violenței, în 

copilărie”. (Jaffe, Wolfe and Wilson (1990:198) 

Este important să se încerce eliminarea impactului negativ respectiv, pentru mame și copiii lor, 

ca și sprijinirea unei legături pozitive între aceștia. Multe familii identifică perioada de timp după 

ieșirea dintr-o relație abuzivă ca fiind foarte dificilă și constată că adaptarea va necesita mai mult 

timp. Suplimentar, este mai probabil ca respectivii copii care au fost expuși violenței domestice 

‘să prezinte un comportament abuziv ulterior terminării expunerii lor la abuzul domestic, și este 

mai puțin probabil să facă aceasta pe durata expunerii la abuz’ (CAADA Research Report 2014:3). 

Programul Our Time are în vedere să reducă impactul negativ al violenței domestice și excluziunii 

sociale asupra mamelor și copiilor lor, în timp ce-i încurajează pe aceștia să dezvolte legături 

puternice și facilitează șansele de a vorbi deschis și onest despre nevoile și sentimentele lor. 

Programul promovează o abordare care are în vedere bucuria și amuzamentul, permițând 

familiilor să se concentreze pe construirea unui viitor mai fericit și mai sănătos.  

Parteneriatul FSEPS a colaborat cu practicanții și cu mamele și copiii lor, din centrele de 

siguranță, și i-a intervievat pe aceștia cu privire la dificultățile cu care s-au confruntat de la 

momentul ieșirii din relațiile abuzive. Au fost identificate următoarele cinci teme ca aspecte 

recurente:   
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Izolare  

Multe familii care accesează centrele de siguranță atât în această țară, cât și în toată Europa, vor 

fi fost nevoite să se mute pentru a se proteja de abuzator sau din cauza situării centrului de 

siguranță, aceste centre având un număr limitat și fiind adesea supraaglomerate.   

 

Comunicare și Respect 

Traiul într-o familie violentă poate afecta grav capacitatea membrilor unei familii de a comunica 

eficient. Constatările cercetărilor sugerează că mai puțin de o treime din mame sau copii au 

vorbit între ei despre violența și abuzul în care au trăit (Abrahams, 1994; McGee, 2000; 

Mullender et al, 2002). 

Adeseori, respectul unui copil pentru mama sa poate fi compromis prin abuz. Abuzul poate 

compromite, de asemenea, respectul pe care copiii îl au pentru mamele lor. Unii copii sunt 

încurajați să se alieze cu abuzatorul, să raporteze sau să „judece” comportamentul mamelor lor. 

După ce au asistat la abuzarea acesteia, ei pot dezvolta părerea că mama este o persoană slabă. 

Multe mame se străduiesc să stabilească limitele potrivite după abuz și să acorde concesii pentru 

comportamentul copiilor lor, având în vedere perioada dificilă prin care au trecut. Acest lucru îi 

poate face pe copii să se simtă nesiguri, deoarece limitele nu sunt impuse sau nu sunt constante.  

 

Construirea încrederii  

Încrederea din cadrul relației mamă-copil este deseori afectată de experimentarea violenței 

domestice. Mamele se dovedesc incapabile să-și țină promisiunile făcute copiilor din cauza 

acțiunilor și evenimentelor care se situează în afara controlului lor. 

De asemenea, în mod frecvent, femeile se întorc la partenerii lor abuzivi de mai multe ori înainte 

de a pleca definitiv. „68% dintre victimele cu risc ridicat încearcă să plece, în medie, de 2 sau 3 

ori în anul dinainte de a primi ajutor eficient,” SafeLives (2015), Insights Idva National Dataset 

2013-14. Bristol: SafeLives. 

 

Acest lucru poate provoca o neîncredere în cadrul relației mamă-copil, deoarece copiii nu vor ști 

dacă nu se vor întoarce la agresor. Sunt șanse să nu fi fost posibil să se realizeze o relație pozitivă 

și de încredere în timpul vieții în abuz, dar s-a demonstrat că respectivii copii care au cel puțin o 

persoană de susținere fac față mai bine sau se recuperează mai repede, cu mai puține efecte 

asupra stării lor de bine. „Unii copii trec prin abuz relativ neafectați, de exemplu, dacă au 

modalități bune de a face față sau persoane la care pot apela pentru sprijin sau dacă sunt mai 

puțin conștienți de ceea ce se întâmplă.” Tackling Domestic Violence: providing support for 

children who have witnessed domestic violence (2002). 
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Gestionarea emoțiilor 

Multe familii care au experimentat violența domestică se luptă pentru a trata și gestiona în mod 

eficient sentimentele puternice și uneori confuze pe care le resimt. Dovezile referitoare la copiii 

expuși abuzului domestic indică faptul că (Insights into domestic abuse 2. CAADA Research 

Report 2014):  

un sfert (25%) dintre copiii expuși abuzurilor domestice, băieți și fete, au prezentat 

comportamente abuzive, în cea mai mare parte orientate asupra mamei lor (62%) sau 

fraților (52%) și mai rar asupra tatălui lor sau asupra partenerului bărbat al mamei, în 

ciuda faptului că aceste persoane comit abuzul în mare majoritate a cazurilor. În general, 

copiii au fost abuzivi fizic, în 82% din cazuri. 

Este important ca familiile să învețe și să practice moduri sănătoase de a lucra cu emoțiile lor 

complexe împreună, ca familie. Rezultatele pentru copii se îmbunătățesc dacă mamele sunt 

sprijinite pentru a participa activ la recuperarea copiilor (Humphreys et al, 2006). 

 

Viitor pozitiv 

Multe familii care se confruntă cu abuzul consideră că este dificil să-și imagineze o viață fără 

abuz și, adeseori, se luptă să-și planifice viitorul mai ales atunci când părăsesc prima dată relația 

abuzivă. Abilitatea de a lua decizii pe cont propriu fără a ține cont de nevoile agresorilor poate 

fi ceva nou pentru unele familii și chiar o simplă luare de decizii se poate dovedi, uneori, 

copleșitoare. Este important să ajutăm familiile să-și vadă viitorul într-un mod pozitiv și să-și 

planifice reușitele.  

 

 

Structura programului este prezentată mai jos, pentru asigurarea faptului că sunt acoperite cele 

cinci teme identificate mai sus. 
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Structura programului  
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 Întâlnire inițială de sprijin: Evaluarea nevoilor 

familiei 

   

    

 Sesiunea 1: Familia și comunitatea noastră 
 

Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

 Sesiunea 2: Abilitățile noastre de ascultare și 

comunicare   

 Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

 Sesiunea 3: Aprecierea și respectul nostru  Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

 Sesiunea 4: Calea noastră de sprijin  Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere  

    

 Întâlnire de sprijin de la mijlocul perioadei: 

Evaluarea nevoilor familiei 

 
 

    

 Sesiunea 5: Rețelele noastre și cum le folosim    Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

 Sesiunea 6: Emoțiile noastre și cum le gestionăm  Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

 Sesiunea 7: Sentimentele noastre și cum le 

exprimăm 

 Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

 Sesiunea 8: Viitorul nostru pozitiv  Exercițiu de sprijin 

Activitate de Extindere 

    

  Întâlnire de sprijin de la final: Evaluarea nevoilor 

familiei 
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Ghid de utilizare a Programului 
 

Cursul Our Time este conceput pentru a se derula în cadrul unui număr de 8 sesiuni de o oră, iar 

conținutul său este creat să fie flexibil și să conțină exerciții alternative de utilizat dacă simțiți că 

sunt mai potrivite grupului pe care îl moderați. Facilitatorul ar trebui să decidă discret și cu 

profesionalism ce exerciții trebuie să includă sau să excludă, iar vârsta și nivelul capacității 

familiilor participante ar trebui să reprezinte un factor important în această decizie. 

Familiile ar trebui să fie supuse unei evaluări înainte de a fi acceptate la curs, iar acest lucru va 

oferi facilitatorului o înțelegere clară a poziției în care se află acestea, pe drumul lor spre 

recuperare și va permite evaluarea eficienței cursului și a progreselor realizate. 

Bunele practice semnifică existența unui număr de doi membri ai personalului sau un membru 

al personalului și un voluntar cu experiență, care să conducă aceste sesiuni. Datorită naturii 

cursului și celei a experiențelor familiilor pe care le susțineți, poate fi necesar ca un membru al 

echipei de livrare a proiectului să ofere ajutor și sprijin individual în afara grupului, în cazul în 

care un membru al grupului este supărat sau în suferință sau pentru a gestiona problemele de 

comportament care pot apărea. De asemenea, este util pentru continuitate, în cazul în care un 

facilitator nu poate să susțină o sesiune, să existe o față familiară în grup. Ca facilitator este util, 

de asemenea, să beneficiați de ajutor suplimentar și să susțineți sarcinile de supraveghere sau 

să oferiți sfaturi și îndrumări participanților. 

Este important să luați în considerare locul unde intenționați să susțineți cursul. Este posibil să 

nu fie potrivit ca acesta să se desfășoare în centrul unde locuiesc rezidenții. De asemenea, puteți 

considera că o locație diferită încurajează o mai bună implicare. Un loc departe de locuința 

participantului poate asigura o concentrare și o diferențiere mai clare între viața de acasă și curs, 

chiar dacă personalul care facilitează programul Our Time este același din centrul de siguranță 

al familiei. 

 

SESIUNI 

Programul Our Time constă în 8 ședințe. Fiecare sesiune încearcă să abordeze sau începe să 

abordeze problemele care decurg din abuzul pe care l-au suferit și la care au fost martori 

participanții, și care au fost identificate în cercetările noastre ca fiind importante pentru 

recuperare. S-a considerat că prima temă „Izolare” și ultima temă „Viitor pozitiv” pot fi abordate 

într-o singură sesiune pentru fiecare temă. Celelalte 3 teme „Comunicare & Respect”, 

„Construirea încrederii” și „Gestionarea emoțiilor” necesită mai mult sprijin și, prin urmare, 

există 2 sesiuni pentru fiecare temă.  

Fiecare dintre cele 5 teme are un scop care este menționat la începutul secțiunii respective, 

introduce tema și obiectivele generale ale secțiunii și folosește cercetarea pentru a demonstra 

de ce este important respectivul aspect. Aceste informații nu trebuie împărtășite cu familiile și 

sunt destinate numai utilizării profesionale. 
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Fiecare sesiune, cu excepția primei sesiuni, începe cu o recapitulare a activităților desfășurate în 

sesiunea anterioară și oferă o șansă familiilor să spună ce exerciții de susținere au finalizat sau 

să indice observații pozitive sau negative cu privire la acea sesiune. 

 

Tehnici pentru activitățile de recapitulare și discuții în plen  

Există mai multe moduri pentru a afla ce a funcționat pentru participanți. Aceasta poate avea 

loc prin: 

1. Alcătuirea unei notițe cu comentariile pozitive transmise de participanți, lângă numele 
lor din catalog (dacă aveți un asemenea document);  

2. Alternativ, puteți utiliza bilețele post-it sau bucățele de hârtie pentru înregistrarea 
comentariilor; 

3. Comentariile participanților pot fi adăugate sub forma frunzelor, pe o lucrare murală 
care să reprezinte un copac; 

4. Decupați comentariile pozitive și lipiți-le pe un panou al comentariile pozitive sau 
utilizați-le pentru a realiza flori într-o pictură murală sau scenă murală.  

Pe lângă transmiterea unui feedback util asupra modului în care programul a fost primit de 

participanți, aceste tehnici vor ajuta facilitatorii să se concentreze pe schimbările pozitive. La 

rândul său, această activitate poate ajuta participanții să caute elementele pozitive, oricât de 

mici ar fi, și să le permită să recunoască respectivele schimbări și să observe progresul pe care îl 

realizează. 

Obiectivele sesiunilor sunt explicate clar grupului. Ulterior, sunt indicate mai multe exerciții sau 

sarcini mici și apoi, are loc o discuție în plen pentru consolidarea a ceea ce s-a învățat, ca și 

pentru explicarea și diseminarea exercițiilor de sprijin către grup.  

Sesiunile pot avea orice durată doriți. Doar alegeți dintr-o listă de exerciții, în cadrul fiecărei 

sesiuni, și adăugați-le planului dvs. necompletat, asigurându-vă că, împreună, totalizează 

cantitatea de timp pe care o aveți la dispoziție. Mai mult, fiecare exercițiu reprezintă un ghid 

asupra duratei fiecărei sesiuni. Nu uitați să acordați timp introducerii și discuțiilor în plen. Fiecare 

sesiune conține, de asemenea, un exercițiu de relaxare sugerat. Aceste exerciții sunt 

intenționate să aibă loc la finalul sesiunii și trebuie să ajute grupul să învețe cum să 

se relaxeze. Trebuie să încurajați membrii grupului să practice respectivele exerciții 

și acasă deoarece reprezintă un mod excelent de relaxare sau de eliminare a 

tensiunii. Puți să le tipăriți și să le transmiteți fiecărei familii, astfel încât aceștia să continue să 

le implementeze.  

Activitățile dvs. de Introducere și Discuțiile în plen vor conține întrebări sugerate pentru a vă 

ajuta să începeți și să finalizați fiecare sesiune. În partea de Introducere, trebuie să transmiteți 

o scurtă prezentare generală a activităților pe care le veți efectua, a obiectivelor sesiunii și 

detaliilor oricăror pauze. 

Activități Standard  

Aceste activități sunt intenționate să fie utilizate de toți facilitatorii. Nu trebuie să fiți un 

specialist în GBV (violența împotriva femeilor) pentru a le utiliza eficient. Anumite activități pot 

implica exerciții de scriere pentru facilitator și participant și astfel, acestea nu sunt adecvate 

pentru persoanele care au un nivel redus de alfabetizare. Unii participanți pot avea nevoie de 

ajutor la scris, cu privire la exercițiile din cadrul acestor activități. Trebuie să evaluați dacă 
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mamele își pot ajuta copiii mici sau dacă alte persoane din cadrul personalului de sprijin sunt 

disponibile pentru a-i ajuta.  

  

Nivel redus de alfabetizare  

Unii participanți s-ar putea confrunta cu bariere de limbă sau pot avea un nivel scăzut 

de alfabetizare, în această categorie putând fi incluși deseori copiii care abia au început să învețe 

să citească și să scrie. Pentru a combate acest lucru și pentru a face cursul cât mai accesibil 

tuturor persoanelor, activitățile care implică puține componente scrise sau deloc sau care pot fi 

făcute mai puțin dependente de alfabetizare, sunt marcate cu un L. Facilitatorii pot avea alte 

modalități sau idei de utilizare sau de adaptare a exercițiilor pentru a le face mai accesibile 

tuturor și sunt încurajați să facă acest lucru. 

 

Activități Avansate  

Aceste exerciții au fost create pentru a fi utilizate de facilitatorii foarte 

experimentați, care dețin o înțelegere puternică și aprofundată a violenței 

domestice. Exercițiile au o natură mai terapeutică și doresc să adreseze întrebări mai dificile 

grupului. Vă rugăm să nu încercați să utilizați aceste exerciții dacă nu vă simțiți confortabil cu 

conținutul lor deoarece utilizarea lor nu este vitală pentru reușita programului. Programul este 

creat spre a fi amuzant și interactiv, deci activitățile mai avansate trebuie mixate cu un conținut 

mai amuzant și mai ușor deoarece dorim ca familiilor să le facă plăcere participarea la programul 

Our Time. 

Activități de Relaxare  

Fiecare sesiune conține un exercițiu de relaxare proiectat pentru finalizarea sesiunii 

într-un mod pozitiv și semnificativ. Multe familii care au experimentat violența 

domestică pot considera că este dificil să se relaxeze și să fie calme.  Aceste activități de relaxare 

ghidate trebuie să ajute la asigurarea unui mod structurat de relaxare întregului grup. Transmit 

informații asupra tehnicilor de relaxare și permit membrilor grupului să se concentreze pe ei 

înșiși și pe corpurile lor. Unele persoane din grup pot avea dificultăți să participe la activitățile 

de relaxare, dar acestea trebuie să fie sfătuite să urmărească, să asculte și să participe la părțile 

care le plac. Să sperăm că, la un moment dat, aceste persoane vor avea suficientă încredere și 

se vor alătura grupului. 

Materiale necesare                                                                                                                       

Secțiunea „Materiale necesare” oferă o listă de materiale de bază de care aveți nevoie 

pentru a finaliza cursul așa cum este prezentat în sesiunea principală și nu include 

materialele necesare pentru a finaliza activitățile din secțiunea „Exerciții Alternative”. 

Materialele necesare pentru aceste exerciții vor fi enumerate lângă exercițiu. 

ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE DE FAMILIE 

Aceste activități sunt proiectate pentru a fi efectuate de familii, după sesiunile de grup, fie pe 

cont propriu, fie cu ajutorul și fiind ghidate de facilitator sau de asistentul social. Aceste 

persoane sprijină și promovează activitățile și temele care au fost acoperite în cadrul sesiunii și 

sporesc eficacitatea conținutului programului.  

Anumite familii vor efectua doar sesiunile principale și exercițiile de sprijin, în fiecare săptămână, 

în timp ce altele pot alege, de asemenea, sau pot fi sfătuite să efectueze și alte activități. 
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Programul oferă flexibilitate pentru a se adapta nivelului de nevoi al fiecărei familii și pentru a fi 

eficient, chiar dacă nu sunt efectuate activități suplimentare.  

Deoarece resursele variază între centrele de siguranță și între țări, programul oferit va varia și el 

și este proiectat pentru a fi adaptat de facilitator și de personalul de sprijin, în vederea obținerii 

potrivirii sale cu ceea ce este disponibil în fiecare caz în parte.  

Exerciții de Sprijin                                                                 

Fiecare sesiune conține un exercițiu de sprijin care a fost creat pentru a se corela cu 

principiile și temele explorate în cadrul sesiunii și pentru a extinde acele idei, pentru 

a pune în practică ideile discutate în cadrul sesiunii. Acestea sunt concepute pentru a fi tipărite 

sau fotocopiate și oferite participanților pentru a le lua cu ei și a le efectua împreună, în afara 

grupului. Sperăm că exercițiile vor stimula conversația și implicarea între familii și le vor permite 

membrilor acestora să dezvolte și să reflecte asupra participării lor la grup. 

Fișele pentru Exerciții de Sprijin completate vă pot ajuta să identificați familiile care au nevoie 

de o cantitate mai mare de intervenție și sprijin într-unul dintre cele 5 domenii și puteți oferi 

familiei șansa de a efectua Activitatea de Extindere corespunzătoare. 

Este posibil să doriți să răsplătiți participarea la Exercițiile de Sprijin prin oferirea de mici premii 

sau certificate pentru ceea ce considerați că merită lăudat. 

Fișele pentru Exercițiile de Sprijin sunt colorate în portocaliu și au numărul sesiunii înscris în 

colțul din dreapta sus. 

Activități de Extindere 

 Fiecare sesiune are o activitate de extindere care corespunde obiectivelor sesiunii. 

Acestea au fost concepute pentru a fi efectuate cu familiile, alături de un asistent 

profesionist cu experiență. Nu sunt activități potrivite pentru lucrul în grup și trebuie utilizate pe 

rând, cu fiecare familie în parte. Aceste sesiuni oferă o intervenție mai reflectivă și mai 

aprofundată a problemelor cu care se confruntă familiile. Subiectele abordate în aceste secțiuni 

pot include conversații dificile și pot provoca răspunsuri foarte emoționale din partea 

participanților. Prin urmare, este foarte important să se asigure familiilor un cadru sigur și 

confidențial, încurajând respectarea strictă a normelor de bază. Ați putea avea nevoie de 

perioade de pauză sau de liniștire pe parcursul acestor sesiuni, iar uneori utilizarea gestului 

”time out” (pauză) ar putea fi un instrument util dacă lucrurile devin copleșitoare sau dificile. 

Activitatea de extindere nu este concepută pentru a fi asigurată fiecărei familii care participă la 

curs, este la latitudinea dvs. ca facilitator să decideți ce familie poate beneficia de Activitatea de 

extindere. Unele familii ar putea dori să efectueze toate sesiunile de asemenea activități, iar 

acest lucru trebuie făcut numai dacă simțiți că este necesar. Puteți aborda familiile care 

considerați că ar beneficia de acest sprijin suplimentar prin ceea ce s-a recomandat în timpul 

evaluărilor lor sau prin ceea ce ați observat în grup sau oricare alte interacțiuni pe care le-ați 

avut cu respectivele persoane. Opțiunea de a participa ar trebui să fie întotdeauna oferită 

familiilor, iar acordul trebuie să fie dat în mod liber. Poate fi util pentru o mamă și pentru unul 

sau unii dintre copiii ei să efectueze o astfel de activitate dacă considerați că ar fi potrivit și în 

interesul familiei. 



Programul Our Time | 13 

Activități de Extindere Avansate  

Similar Exercițiilor Avansate, aceste activități unu-la-unu sunt proiectate spre a fi 

utilizate de practicanții experimentați care se simt încrezători să discute și să sprijine 

temele care se dovedesc dificile uneori. Aceste activități pot conduce la conversații și emoții 

dificile între membrii familiei și cei care asigură aceste sesiuni trebuie să aibă abilitățile necesare 

pentru sprijinirea familiilor care au fost supuse anumite traume. Trebuie să rețineți că toți 

membrii unei familii au experimentat abuzul într-un mod diferit. Este vital să stabiliți limite 

foarte clare în cadrul acestor sesiuni și să puneți sub semnul îndoielii orice element de limbaj 

inadecvat, în timp ce recunoașteți sentimentele fiecărui membru al familiei. Aceasta are loc, cel 

mai bine, prin determinarea familiei să-și aleagă gândurile și cuvintele prin utilizarea afirmațiilor 

despre sine. Este util să utilizați un mix de activități avansate și de extindere, generale, deoarece 

veți constata că unele sunt mai potrivite unei familii decât altele.  

 

EXCURSII, ACTIVITĂȚI CULTURALE, ANIVERSĂRI, PETRECERI ȘI ATELIERE 

Excursiile, Activitățile culturale, Aniversările, Petrecerile și Atelierele sunt idei care pot include 

și alți locuitori ai centrelor de siguranță sau serviciilor de asistență extinsă și nu doar persoanele 

care participă la acest program.  

Deoarece cursul are doar 8 sesiuni de câte o oră, este important să contribuim la construirea 

legăturii mamă-copil prin alte activități și evenimente mai puțin formale. Acestea pot fi mai 

distractive și ar trebui să încurajeze timpul de calitate petrecut împreună și să ofere familiilor o 

experiență pozitivă de accesare a sprijinului în centrele de siguranță. În fiecare loc unde se oferă 

sprijin, vor exista oportunități și experiențe diferite, luând în considerare nevoile diverselor 

grupuri. Există câteva idei de activități, la începutul fiecărei teme, care pot contribui la 

construirea legăturii mamă-copil și a legăturii generale în interiorul familiei.  

PLANIFICAREA SESIUNII 

Anterior alcătuirii grupului, trebuie să decideți ce activități veți utiliza în fiecare sesiune. 

Reperele orare sunt date pentru fiecare activitate în vederea asigurării faptului că aveți 

cantitatea adecvată de activități pentru timpul disponibil sesiunii dvs. Va trebui să completați un 

plan al sesiunii pentru fiecare sesiune a programului. Există o versiune a modelului în Anexa 11 

și aceasta poate fi fotocopiată.  

Deoarece programul este gândit să fie flexibil și adaptabil unei varietăți de medii, este important 

ca fiecare facilitator sau organizație să decidă care activități sunt cele mai adecvate și 

corespunzătoare grupului său, ca și resursele disponibile pentru ele. Formularul Planul Sesiunii 

reprezintă un instrument care vă va ajuta să planificați sesiunile într-un mod eficient. Planul 

sesiunii acoperă următoarele aspecte: 

 O introducere 
Fiecare sesiune trebuie să înceapă cu o introducere. Trebuie să indicați obiectivele sesiunii, 

durata pe care ați ales-o pentru desfășurarea sesiunii dvs., inclusiv orice pauze de relaxare 

și recapitularea ultimei sesiunii, adresarea în mod specific a întrebărilor referitoare la 

                                                           
 

1 Modelul Planului Sesiunii se găsește la pagina 121.  
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exercițiile anterioare și orice gânduri sau sentimente pe care le poate avea grupul. Trebuie 

să stabiliți, de asemenea, ce planificați să faceți în cadrul respectivei sesiuni. 

 Activitățile 
Planul sesiunii trebuie să conțină detalii ale oricăror activități planificate, durata de timp pe 

care ați alocat-o pentru acestea (aceasta va depinde de dimensiunea grupului) și orice 

materiale sau fișe de lucru de care veți avea nevoie pentru efectuarea lor. Anumite sesiuni 

vor conține mai multe activități decât altele. 

 Un Exercițiu de Relaxare 
Utilizați spațiul de aici pentru înregistrarea exercițiului de relaxare ales dacă planificați să 

efectuați un asemenea exercițiu. Există o activitate de relaxare în cadrul fiecărei sesiuni, dar 

puteți alege propria dvs. activitate, o puteți repeta pe aceeași sau puteți decide să nu utilizați 

nicio asemenea activitate. 

 Discuții în plen 
Aceasta este rubrica unde veți înregistra modul în care veți efectua sesiunea și veți reflecta 

asupra a ceea ce a fost realizat. În fiecare sesiune, există un set de întrebări generale care 

fac referire la fiecare sesiune, dar poate fi o idee bună să adăugați acestora întrebări 

specifice activităților pe care le-ați realizat. Tot acum veți prezenta următoarea sesiune a 

programului.  

 

Formarea unui grup 
 

La momentul alcătuirii unui grup, este foarte important ca familiile să se afle într-un centru de 

siguranță și să poată accesa sprijinul grupului. Formularele de evaluare înainte de formarea 

grupului ar trebui să vă ofere o bună înțelegere a disponibilității unei familii de a se implica în 

sesiuni. Va fi puțin probabil ca cineva care încă suferă traume în mod regulat să se poată implica 

pe deplin în activitățile cuprinse în acest program. 

Lucruri la care trebuie să reflectați la momentul alcătuirii unui grup. 

O locație adecvată 
Este important să vă gândiți la dimensiunea, locația și accesibilitatea locației dvs. Grupul va avea 
nevoie de un spațiu privat pentru a se întâlni, cu mese, dar și de un spațiu pentru mai multe 
activități fizice. Gândiți-vă la capacitatea locației pentru ca participanții să se simtă  confortabil. 
 
Programarea cursurilor 
Poate doriți să verificați dacă cursul se suprapune cu alte activități sau grupuri prestabilite. 
Gândiți-vă ce oră s-ar potrivi cel mai bine familiilor dvs. Puteți constata că unii participanți sunt 
mai puțin capabili să se concentreze direct după școală sau că familiile pe care le susțineți fac 
eforturi să participe la sesiunile susținute dimineața devreme. Luați în considerare perioada 
anului și vacanțele școlare, deoarece acestea pot avea o influență semnificativă asupra alcătuirii 
grupului.   
 
Dimensiunea grupului 
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Ar trebui să luați în considerare raportul dintre mame și copii și să aveți în vedere că este posibil 
ca frații mai mari să nu dorească să participe. Dimensiunea grupului va afecta durata cursului, 
deoarece multe dintre activități implică feedback din partea fiecărui membru al grupului. Durata 
cursurilor este indicată doar ca sugestie.  
 
Alți frați 
Analizați dacă veți asigura supravegherea copiilor care nu au vârsta recomandată pentru a 
participa la curs sau dacă veți permite prezența acestora la curs. Prezența lor ar putea reprezenta 
o distragere, iar copiii mai mari s-ar putea plictisi.  

Gestionarea conflictelor 

Ca facilitator de curs, va trebui să faceți față conflictelor. Unele dintre aceste vor fi în cadrul 

familiilor, iar altele vor fi în cadrul grupului în ansamblu. Este important să fiți văzut ca fiind 

neutru și abordabil de toate părțile, dar și capabil de a contesta comportamentul negativ care 

ar putea apărea. 

Puteți folosi regulile de grup pentru a vă ajuta să contestați în siguranță comportamentul negativ 

și conflictele, făcând referire la ele și reamintind ușor participanților de ce au fost create regulile 

respective. Adesea, unele persoane din cadrul grupului vor fi de acord cu dvs. mai ales dacă și-

au asumat responsabilitatea asupra grupului și regulilor, dar este important ca persoana sau 

persoanele care sunt provocate să nu se simtă hărțuite sau intimidate. Celor implicate în conflict 

le puteți acorda timp fie împreună, dacă simțiți că este potrivit, fie separat, la început. Puteți 

sugera cu ușurință modul în care cealaltă persoană/ celelalte persoane ar fi putut vedea acțiunea 

sau comportamentul și să le încurajați să vadă perspectiva celuilalt.  

Este foarte important ca persoanele din grup să fie încurajate să-și asume responsabilitatea 

pentru comportamentul lor negativ, deoarece aceasta este ceva ce autorii abuzului fac rar. 

Evaluați ambele perspective și analizați dacă abordarea lor este cea mai bună modalitate pentru 

a obține acest rezultat, sfătuiți-i și încurajați-i să găsească alternative care ar fi mai puțin 

dăunătoare pentru ceilalți și să-și ceară scuze dacă este cazul, pentru orice neplăcere cauzată.  

Este important să nu fiți văzuți ca judecători și să anunțați grupul că greșelile sunt normale și 

naturale, nimeni nu este perfect, dar modul în care ne ocupăm de aceste greșeli ne poate ajuta 

atât pe noi, cât și pe ceilalți să învețe. Modelarea comportamentului neabuziv, calm și tolerant 

la momentul confruntării cu un conflict, va asigura grupului un exemplu de răspunsuri sănătoase 

la conflict. Încurajați modelul „Cred, simt, vreau”, astfel încât participanții să fie împuterniciți să-

și asume propriile declarații și sentimente și să-și identifice propriile soluții.
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