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Rezultat intelectual 3
• Scopul Rezultat intelectual 3 este să consolideze și să susțină capacitatea
organizațiilor publice, guvernamentale, a institutiilor non-guvernamentale și
a furnizorilor de servicii de a preveni, identifica și interveni corespunzator in
cazurile de violența și abuz comise impotriva femeilor vârstnice.
• Rezultatul acestui obiectiv : un document de politici publice privind
prevenirea, identificarea și intervenția în cazuri suspectate sau identificate
de violență împotriva femeilor în vârstă
• O metodologie comuna tuturor partenerilor a stat la baza informatiilor care
colectate de la profesionisti in cadrul unui numar de 6 grupuri de învățare
colaborativă organizate in fiecare tara participanta.
• Profesionistii participanti provin din diverse domenii cheie precum: asistență
socială, servicii de sănătate, profesori / formatori, organizații
neguvernamentale, furnizori de servicii și alti profesionisti implicati in
gestionarea cazurilor de abuz/violenta impotriva femeilor varstnice.

Rezultat intelectual 3
Grupurile de învățare colaborativă au discutat:
Tema 1 - Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale
prin formare adaptată pentru diferite categorii de profesioniști
care lucrează în domeniul violenței / abuzului împotriva femeilor
vârstnice;
Tema 2 - Dezvoltarea cooperării inter-instituționale și a relațiilor
de muncă în fiecare țară și la nivelul UE, în domeniul violenței /
abuzului împotriva femeilor vârstnice și asigurarea serviciilor
integrate în acest domeniu;
Tema 3 - Adoptarea de măsuri de prevenire eficiente și adaptate în
domeniul violenței / abuzului împotriva femeilor în vârstă.

Rezultat intelectual 3
In ciuda diferentelor de context:
- social
- educațional
- instituțional
- economic
- politic
Membrii grupurilor de învățare colaborativă au oferit sugestii
importante si au putut fi facute o serie de recomandări pentru
cele trei teme abordate.

Tema 1 - formarea profesionistilor
Concluzii 1
• Cunoștințele privind violența / abuzul împotriva femeilor în vârstă ar
trebui să fie o parte obligatorie a curriculumului oficial de formare pentru
toți profesioniștii implicați în gestionarea cazurilor de abuz impotriva
persoanelor vârstnice.
• Curriculumul trebuie adaptat nevoilor specifice de învățare ale diverselor
categorii de profesioniști.
• Instituțiile de învățământ, cum ar fi furnizorii de educație profesională,
universitățile, colegiile profesionale și orice alte instituții relevante ar
trebui să fie implicate în elaborarea acestui curriculum și în formarea
specializată pe aceasta tema.
• Pregătirea de bază ar trebui urmată de educație continuă, avand diverse
cerințe bazate pe nevoile de învățare ale profesioniștilor.

Tema 1 - formarea profesionistilor
Concluzii 2
• Formarea trebuie să includă metode de instruire diverse, inclusiv metode
experiențiale și practice, studii de caz, jocuri de rol sau arte dramatice,
precum piese tematice.
• Pregătirea de bază ar trebui să asigure capacitatea profesionistului de a
recunoaște și raporta corect potențiale situații de abuz și de a înțelege
impactul abuzului asupra vârstnicilor.
• Instruirea trebuie monitorizată și evaluată în mod regulat.
• Finanțarea ar trebui obținută din diverse surse - fonduri de stat, fonduri
europene, fonduri de formare inter-profesională, finanțari din partea
companiilor private sau sponsorizări pentru formarea continuă a
profesionistilor.
• Angajarea profesionistilor in anumite pozitii, ar trebui sa fie conditionata
de formare in domeniul abuzului / violentei impotriva varstnicilor.

Tema 2 – cooperarea inter-institutionala
Concluzii 1
• Colectarea si analiza sistematică, centralizată obligatorie a datelor privind
abuzul impotriva persoanelor în vârstă, de catre toate serviciile de asistență
socială și de sănătate.
• Formarea profesioniștilor pentru a încuraja dezvoltarea organizațiilor care
abordează problema violenței împotriva vârstnicilor / femeilor în vârstă

• Creșterea gradului de conștientizare asupra problemei abuzului / violenței
împotriva femeilor în vârstă în rândul publicului larg și mai ales în rândul
persoanelor în vârstă.
• Conștientizarea ar spori sprijinul politic pentru dezvoltarea unei de rețele
de cooperare inter-instituțională.

Tema 2 – cooperarea inter-institutionala
Concluzii 2
• Instituțiile și organizațiile implicate în gestionarea cazurilor de abuz / violență
împotriva vârstnicilor / femeilor în vârstă ar trebui să se organizeze intr-o rețea
inter-instituțională care să le permită să gestioneze mai bine cazurile cu care se
confruntă și să colecteze date asupra acestui fenomen social.

• O rețea inter-instituțională ar trebui să aibă un sistem de management clar
(eventual sa fie condusa de o institutie de stat), un protocol formal pentru
comunicare și cooperare si roluri clare ale membrilor.
• În cadrul unei astfel de rețele, instituțiile pot stabili protocoale standardizate si
clare de intervenție, inclusiv ghiduri care ar putea fi elaborate, aprobate și
diseminate de colegiile profesionale.
• Rețeaua ar putea fi creată ca un site online care să conțină o bază de date
cuprinzand informații colectate de la toți membrii.

Tema 2 – cooperarea inter-institutionala
Concluzii 3
• Datele colectate ar trebui să fie disponibile publicului în format electronic și
de hârtie și ar trebui să fie disponibile și prin intermediul unui serviciu de
telefonic
• Rețeaua ar trebui să aibă întâlniri periodice și să fie o platformă pentru
dezvoltarea de proiecte, pentru instruire, diseminarea de bune practici și
informații relevante și la zi.

• Rețeaua ar trebui să încurajeze cooperarea cu autoritățile legislative pentru
a asigura sprijinul legal pentru cazurile de abuz.
• Autoritățile ar trebui să încurajeze dezvoltarea de rețele locale
experimentale care ar putea fi apoi diseminate ca exemplu de bune practici.

Tema – activitati de prevenire
Concluzii 1
• Adaptarea sau crearea unui cadru legislativ specific pentru protejarea
victimelor în vârstă ale abuzurilor/violentei.
• Dezvoltarea unei strategii privind îngrijirea vârstnicilor care sa includa
prevenirea abuzului / violenței impotriva persoanelor varstnice.

• Dezvoltarea politicilor de formare în domeniul abuzului împotriva
persoanelor in vârstă pentru toți profesioniștii implicați în gestionarea
unor astfel de cazuri.
• Crearea unei instituții sau a unui serviciu dedicat pentru dezvoltarea de
activități preventive în domeniul abuzurilor impotriva persoanelor
vârstnice, precum și de servicii adaptate.

Tema – activitati de prevenire
Concluzii 2
• Crearea unui sistem de înregistrare a femeilor în vârstă care trăiesc singure
sau care au nevoie de asistență din cadrul comunității, pentru a le include
într-un program de verificări periodice a starii de bunăstare, precum și
pentru a asigura o monitorizare atentă a situațiilor cunoscute de rude
dependente de substante / bolnave mintal care trăiesc alaturi de vârstnici.
• Dezvoltarea de campanii de conștientizare bazate pe social-media, cu
privire la problema violenței împotriva femeilor în vârstă.
• Programe de screening pentru identificarea abuzului impotriva
persoanelor in vârstă trebuie dezvoltate și utilizate în toate serviciile de
îngrijire dedicate persoanelor în vârstă.

Tema – activitati de prevenire
Concluzii 3
• Pregătirea cu privire la instrumentele de screening pentru abuz, precum și
cu privire la activități preventive ar trebui să fie dezvoltată atât pentru
profesioniștii din domeniul sănătății sociale, cât și pentru personalul de
conducere.
• Încurajarea și facilitarea raportării incidentelor de abuz, precum și
furnizarea de soluții de protecție. Protejarea celor care raporteaza.
Crearea unor măsuri clare de descurajare a cazurilor de abuz, pentru
profesioniști, inclusiv revocarea dreptului de practica.
• Dezvoltarea de platforme electronice prin intermediul carora varstnicii pot
cere ajutor, pot pune intrebari sau pot impartasi idei.
• Crearea de servicii de asistență pentru profesioniști ca măsură de
prevenire a epuizarii și a comportamentelor potențial abuzive.

Tema – activitati de prevenire
Concluzii 4
• Asigurarea unei intervenții sigure, oferind ghiduri clare de intervenție - în
special în cazul persoanelor cu deficiențe cognitive.
• Angajarea de personal dedicat în instituțiile de îngrijire a vârstnicilor;
solicitarea verificarii obligatorii a cazierului și a documentelor de referință
în momentul angajării în sectorul de îngrijiri private.
• Diseminarea exemplelor de bune practici și dezvoltarea protocoalelor de
colaborare între instituțiile care se ocupă de persoanele în vârstă.
• Crearea un sistem de monitorizare permanent al tuturor acțiunilor de
prevenire, pentru a oferi date necesare pentru schimbări sau îmbunătățiri
suplimentare ale acestor actiuni.
• Dezvoltarea de servicii de suport emotional si legal pentru victime.
• Crearea de servicii dedicate agresorilor .

Va multumesc !
Intrebari ?

