SINTEZĂ RAPORT ACTIVITATE 2013
DOMENIILE ACTIVITĂȚII DE
INTERVENȚIE A ASOCIAȚIEI
SOLWODI:
1. Trafic de persoane
2. Violență în familie
3. Program cu copiii
4. Fonduri de urgență pentru beneficiare

MODURI DE INTERVENȚIE:
1. Activități de prevenție și creșterea conștientizării
• Campanie de informare în liceele din Onești, în colaborare cu Institutul pentru Studiul și
Tratamentul Traumelor;
• Noiembrie 2013 – campanie de conștientizare asupra traficului de persoane la Beiuș, județul
Bihor, cu 800 de elevi beneficiari;
• Decembrie 2013 – parteneriat cu Biserica Adventistă în cadrul Campaniei de 16 zile împotriva
violenței asupra femeilor; intensificarea colaborărilor cu autoritățile locale, poliție și alte ONG-uri
de profil.

Concluzii campanie:
- nevoia echipării tinerilor cu o înțelegere potrivită privind relațiile sănătoase, non-violența, acces
la informație și sprijin la nevoie;
- dificultatea implementării unor modele de prevenire a violenței datorită multitudinii opiniilor
asupra cauzelor acesteia;
- problema concentrării resurselor asupra intervențiilor în situații de criză și mai puțin asupra
măsurilor de prevenire.

2. Servicii în centrul de recuperare
Centrul de recuperare oferă un mediu plăcut și armonios, centrat pe valori: respect, împuternicire,
siguranță, încredere și confidențialitate.
Infrastructură: casă aflată într-o locație confidențială, cu 4 dormitoare, cameră de zi, bucătărie,
cameră de servire a mesei și magazii.
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Caracteristicele beneficiarilor asistați în program:
Cazuri din
decembrie 2012

Noi cazuri
ianuarie-decembrie 2013

Număr total de cazuri
din program
ianuarie-decembrie 2013

Victime ale traficului de
persoane

1

22

23

Victime potențiale ale
traficului de persoane

0

4

4

Victime ale violenței și
abuzului

12

35

47

Copii însoțiți de
mamele lor

5

45

50

Total

18

106

124

Categorie

Beneficiarii din anul 2013 sunt femei și fete care au suferit forme de trafic de persoane și/sau
violență în familie, precum și copiii acestora.
- în cazul violenței în familie, 10 cazuri de copii din program sunt orfani care au trăit în orfelinate;
16 cazuri vin din familii cu părinți divorțați și doar 14 cazuri vin din familii normale.

Servicii:
- Advocacy
• îmbunătățirea susținerii cazurilor din adăpost, în diferite situații, în colaborarea cu
diverse agenții
- Servicii de asistare a victimelor
• creșterea calității, intensității și diversității serviciilor-suport individuale și de grup, prin
colaborarea cu un nou asistent social și un psiholog;
• educație comunitară și crearea și menținerea de relații cu alte comunități care oferă
servicii asemănătoare;
• consiliere psihosocială individuală și de grup, de o echipă multidisciplinară (manager de
caz, asistent social, psiholog, manager adăpost).
Obiectivele consilierii: creșterea stimei de sine și a încrederii în sine, reabilitarea
spre un stil de viață independent, orientat spre decizii responsabile, relații sănătoase
cu copiii, rezolvarea conflictelor și tehnici de relaxare, conștientizarea propriilor
dorințe și calități personale, conștientizarea alternativelor și perspectivelor de viitor.

Sinteză raport activitate 2013

2

SINTEZĂ RAPORT ACTIVITATE 2013

- Programul de asistare a copiilor
• Program de asistare socio-psihologică pentru copii și tineri în vederea înțelegerii
traumei la care au fost expuși, dezvoltării unui răspuns adecvat și restaurării;
• Program de terapie prin artă pentru copii cu vârste între 3 și 12 ani cu scopul vindecării
de expunerea la violență în familie;
• Sesiuni de parenting axate pe: necesitatea limitelor pozitive, simple și sănătoase pentru
disciplina copiilor, ajustarea limitelor pe măsură ce copilul crește în vârstă, acordarea de
libertate ca răspuns la asumarea de responsabilitate, de către copil.
- Grupuri de suport
• Program de suport pentru femei din Butea, jud. Iași
Scop: conectarea femeilor cu experiențe similare, învățarea în grup și începerea
procesului de vindecare
• Program de formare pe durata a 3 luni, pentru îmbunătățirea sistemului de ajutor
reciproc între beneficiare și îmbunătățirea, în general, a calității oferirii de asistență
Partener în program: Touched Romania
Durata programului: 3 luni
Temele formării: parenting, economia casei, igienă și nutriție, implementarea
strategiilor care să atenueze efectele traumelor și să favorizeze dezvoltarea unor
modele sănătoase de dezvoltare

- Activități generatoare de venit pentru beneficiare
• Scop: dezvoltarea de competențe pentru viață și petrecerea timpului liber într-un mod variat
• Atelier de croitorie cu formator specializat (martie)

3. Investire în personalul Solwodi
• Programe de formare:
- Servicii de reabilitare pentru victimele traficului de persoane (Formator: Gina Stoian,
ADPARE România);
- Tehnici și provocări în dezvoltarea echipei (ISTT);
- Violența în familie, servicii pentru supraviețuitori (Daniel Pagu, psihoterapeut);
- Abuz sexual asupra copiilor (Iulia Feordeanu, psiholog).
• Întâlniri lunare de consiliere a echipei Solwodi, cu un psiholog;
• Întâlnire lunară a echipei privind progresul în managementul de caz al beneficiarelor;
• Teambuilding cu toată echipa Solwodi.
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4. Locuri de muncă pentru beneficiare

• Premise:
- 1 din 3 femei din România sunt victimele violenței în familie;
- Lipsa unei stabilități financiare este unul din motivele care le țin lângă agresor;
- Discriminarea, stigma din comunitate și frica duc la problema menținerii unui loc de
muncă;
- Dificultatea găsirii unor locuri de muncă stabile și legale, cu plata contribuției la
asigurările sociale și de sănătate.
• Rezultate:
- Parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forțelor de Muncă;
- 2 dintre beneficiarele centrului au urmat training-uri de calificare de bucătar, respectiv
îngrijitor pentru persoane vârstnice.

5. Intervenții post-monitorizare
• Un an de monitorizare a victimelor, după ieșirea din centru:
- asistență psihologică, consiliere spirituală, training în managementul financiar domestic,
acordarea de produse de îngrijire personală, hrană și îmbrăcăminte

DIN POVEȘTILE CENTRULUI SOLWODI
Dincolo de serviciile oferite de Asociația Solwodi, adăpostul adună povești de familie ca rezultat al
unui timp petrecut împreună, cu activități domestice, de zi cu zi: realizarea de mici reparații necesare,
celebrarea aniversărilor și sărbătorilor, vizionarea de filme împreună, jocuri de iarnă, realizarea
obiectelor decorative pentru Crăciun.
De asemenea, printre luptele de zi cu zi pe care le ducem, sunt integrarea tinerilor în noi școli/
licee, diverse forme de terapie (prin artă, prin teatru, prin confecționarea de obiecte), sprijin pentru
construirea unor baze morale și spirituale sănătoase (lecturi din Biblie, învățarea valorii faptelor bune).

Sinteză raport activitate 2013

4

SINTEZĂ RAPORT ACTIVITATE 2013

Extras din scrisorile către Moș Crăciun, ale unor copii din centru:

Dragă Moșule,
Știu că esti bătrân și foarte ocupat și de fiecare dată când ai ajuns la mine acasă, sacul tău era
aproape gol pentru că ai dat cadouri copiilor care aveau nevoie de ele mai mult decât mine. Știu că
am deja aproape 15 ani, dar ai putea, te rog, să îmi aduci acea mașinuță teleghidată pe care mi-am
dorit-o întotdeauna?
Dragă Moșule,
Mi-aș dori să îmi aduci un jurnal în care aș vrea să scriu toate gândurile mele despre viața asta.
Știu că sunt doar un copil (N.B. 10 ani), dar am trecut prin atât de multe lucruri…

Vă mulțumim pentru sprijin!
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