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Cum este structurat? 
 
Structura programului se bazează pe cinci teme principale: izolare, comunicare și respect, 
construirea încrederii, gestionarea emoțiilor și viitor pozitiv. Temele se concentrează pe 
problemele cu care s-au confruntat mamele și copiii lor de când au părăsit situații 
abuzive/violente: 

 
 

Profesioniștii hotărăsc când o familie este pregătită să acceseze programul printr-o evaluare. 
Acest lucru va oferi, de asemenea, facilitatorului programului o înțelegere clară a locului în care se 
află familia în călătoria lor de recuperare. 
 
Programul Our Time este flexibil în funcție de nevoile și culturile familiilor 
 
Flexibilitatea este un principiu important în lucrul cu programul Our Time. 
 
Este important să rețineți întotdeauna că programul ar trebui să se bazeze pe nevoile mamelor și 
copiilor: acest lucru va necesita flexibilitate și creativitate. 
 
Programul Our Time este ușor de adaptat pentru a fi utilizat cu diferite grupuri, inclusiv, de 
exemplu, femeile migrante, femeile rome și cele cu un nivel scăzut de alfabetizare. Interesant 
este faptul că programul s-a dovedit a fi foarte reușit atunci când este utilizat cu femeile rome, în 
special atunci când cursul a fost susținut de educatori colegi cu romii.  
 
Programul Our Time este unic datorită abordării sale familiale și este conceput pentru a lucra în 
același timp cu mamele și copiii lor. Programul este, de asemenea, livrat ca o intervenție de grup 
care implică mai multe familii. 
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VOCILE PARTICIPANȚILOR Programul Our Time: funcționează? 
 
Pilotarea în țările partenere a indicat faptul că programul 
este popular printre mame și copiii lor. Profesioniștii GBV au 
mai spus că programul este adecvat și eficient.  

 
Pe scurt, Our Time este: 
 

⇒ psiho-educativ 
⇒ accesibil: activități oferite celor cu nivel 

scăzut de alfabetizare 
⇒ flexibil 
⇒ ușor de utilizat pentru copii, cu activități 

distractive 
⇒ terapeutic 
⇒ economic pentru a fi derulat 

 
 
Puteți descărca programul Our Time și resursele însoțitoare 
aici: https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-
Time-programme_EN_FINAL.pdf. Programul este disponibil 
în următoarele limbi: bulgară; engleză; germana; italiană; 
română și spaniolă. 
 

Factorii de decizie și autoritățile: sprijinirea succesului 
continuu al programului Our Time 

Programul Our Time este o intervenție logică și directă, 
concepută pentru mame și copii care au părăsit situații de 
violență domestică și se află acum într-un mediu sigur. Este 
relativ ușor de implementat în refugii și locuri de adăpost. 
Cu toate acestea, este necesar un sprijin financiar și alt tip 
de sprijin din partea factorilor de decizie și a autorităților 
pentru a se asigura că programul Our Time este durabil. 

Comisia Europeană a arătat sprijin inițial pentru intervenție 
prin finanțarea proiectului, dar trebuie să se acorde un 
angajament pe termen lung la nivelul UE pentru a asigura 
succesul continuu al programului Our Time. 

În același timp, factorii de decizie și autoritățile locale sunt 
un element vital în succesul acestei intervenții în cadrul 
refugiilor naționale și al locurilor de siguranță. În unele țări 
partenere, sprijinul a fost oferit de guvernul local în 
furnizarea de camere gratuite și sigure pentru ca programul 
să aibă loc, în timp ce în alte țări a demonstrat sprijin prin 
furnizarea de tricouri gratuite pentru participanții la 
program. 

 

Vă mulțumesc 
pentru Our Time. 

Este AS (băiat 8 ani, 
MB) 

În timpul programului 
am văzut-o pe mama 
mea fericită (Fată, 13 

ani, Spania)

Mi-a plăcut foarte mult Our 
Time, mi-a oferit speranță, 

fericire, bucurie, veselie… Nu 
m-am simțit deloc tristă în 
timpul programului (Fată 9 

ani, Spania) 

Nu mi-am dat seama că nu mă 
jucam sau că nu vorbeam cu fiica 

mea până nu am început programul 
Our Time. Simt că ne-a oferit o 

nouă modalitate de a fi împreună. 
Acum putem vorbi și ne putem juca 

în noi moduri (Mamă, MB) 

Am învățat să ne jucăm împreună. 
Înainte, mintea îmi era mereu plină cu 
probleme. Nu aveam jucării acasă, nu 

era nimic, nimic de desenat. Eram 
fericiți când aveam mâncare. 

Niciodată nu m-am gândit să mă 
bucur sau să mă joc cu copiii mei 

(Mamă, Spania) 

https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf
https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf


 

5 
 

 

 

 

 

Pentru a face programul Our Time durabil, sunt necesare următoarele: 

⇒ Sprijin financiar 
 

Our Time depinde de posibilitatea de a oferi activități interesante, care sunt ieftine și accesibile. 
Cu toate acestea, resursele sunt vitale chiar și pentru cele mai simple activități.  

Finanțarea este necesară pentru:  

• Catering și materiale: toate secțiunile din programul Our Time conțin activități care 
necesită materiale. În unele cazuri, sunt doar hârtie și pixuri, creioane, carioci și vopsele. 
Cu toate acestea, materialele pot include pânză și alte materiale de lucru. Toate sunt 
relativ ieftine, dar implică de obicei un cost mic. Unele dintre exerciții implică pregătirea 
mâncării împreună și acest lucru necesită furnizarea de ingrediente simple de gătit; 

• Transportul pentru excursii ocazionale de grup: una dintre activitățile care pot fi benefice 
pentru a ajuta familiile să relaționeze se desfășoară în excursii de grup: transportul este 
adesea un cost prohibitiv pentru familiile în cauză;    

• Furnizarea de formatori dedicați: Our Time depinde de formarea profesioniștilor pentru 
utilizarea programului. Proiectul FSEPS a pilotat un program de formare a formatorilor în 
paralel cu Our Time, care s-a dovedit a fi de succes. Fiecare țară parteneră a trimis doi 
profesioniști care lucrează în adăposturi pentru a fi instruiți cu privire la modul de 
utilizare a programului, care s-a utilizat ulterior în cascadă local în țările partenere. Acest 
cost a fost suportat de proiectul FSEPS, dar finanțarea viitoare ar trebui să fie asigurată de 
autoritățile locale sau organizațiile de caritate; 

• Furnizarea de medii sigure pentru program: programul poate funcționa numai dacă 
familiile se pot întâlni într-un mediu sigur. Acesta poate fi refugiul sau locul de adăpost, 
dar poate fi o altă locație. Locația trebuie să fie confortabilă, primitoare și sigură. 
 

⇒ O strategie coerentă 
 

Our Time trebuie să facă parte dintr-o strategie coerentă de abordare a violenței domestice și a 
abuzurilor atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Our Time este un instrument care servește 
drept resursă în refugii și locuri de adăpost, dar nu va funcționa ca un instrument unic sau care 
repară ușor. Our Time va funcționa întotdeauna cel mai eficient acolo unde există: 

• Hotărâre locală puternică de a aborda violența și abuzurile în familie. Acest lucru nu se 
referă doar la a ajuta femeile și copiii lor să scape de partenerii abuzivi, ci și la facilitarea 
relocării în comunitate și facilitarea vieții fără abuz. Our Time este despre restabilirea 
relațiilor de familie și a încrederii pentru a duce o viață sănătoasă; 

• Implementarea Our Time poate demonstra, de asemenea, un angajament în sprijinirea 
refugiilor și a locurilor de adăpost pentru femei și copiii lor. Cu toate acestea, se așteaptă, 
de asemenea, ca un astfel de angajament să meargă mână în mână cu o revizuire a 
modului în care refugiile și locurile de adăpost sunt dotate pentru a oferi cazare adecvată 
femeilor și copiilor lor. 
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Cum puteți ajuta pentru a susține programul Our Time și pentru a schimba lucrurile? 

Acest program a fost conceput de profesioniști și pilotat cu mame și copiii lor în situații din viața 
reală. Comentariile participanților demonstrează că Our Time aduce beneficii atât femeilor, cât și 
copiilor lor. 

Facem apel la factorii de decizie politică, autoritățile locale, organizațiile de caritate și alte 
organizații să ofere finanțare și sprijin pentru a permite programului Our Time să se desfășoare și 
să ajute femeile și copiii lor să combată cu succes excluziunea socială, să își reconstruiască 
încrederea și să devină participanți eficienți în comunitățile lor locale. 

 
Mulțumiri 

Aș dori să mulțumesc întregului personal, femeilor și copiilor care și-au acordat timpul pentru a 
ajuta la dezvoltarea programului Our Time. Partenerii din acest proiect au fost: 

Universida Pública de Navarra, Spain 

die Berater, Austria 

AVODP, Bulgaria 

LAMORO – Agenzia di Sviluppo, Italy 

CPIP, Romania 

Birmingham City University, UK 

Women’s Aid Stafford, UK 

Detalii de contact 

Dacă doriți mai multe informații, vă rugăm să contactați coordonatorul proiectului, profesorul 
Morag MacDonald: morag.macdonald@bcu.ac.uk  
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