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Abstract
The Solwodi Romania Association is part of an non-governmental international
network (Solidarity with Women in Distress) aimed at supporting women victims of
domestic violence and traﬃcking in human beings. In 2010 the Solwodi Romania
organization celebrated a decade of activity and, on this occasion, hosted the
event “10 Years Together”, held on November 21 at the National Library of
Romania in Bucharest. The manifestation debuted with a statement, supported by
the association`s director, followed by the launch of the book: Domestic violence.
Theoretical aspects – signed by the specialists of the Solwodi team. In the second
part of the event, a scientiﬁc plenary session took place, where the participants
had the opportunity to hear and debate topical communications related to domestic
violence. At the end of the day, the director of the organization expressed gratitude
and conﬁdence in the eﬀorts that Solwodi Romania Association will make, in
the future, to support the victims of domestic violence and human traﬃcking.
Approximately 90 participants, beneﬁciaries of the association’s programs,
specialists representing child protection services, local authorities, consular
services, educational and research institutions, non-governmental organizations
and of course, members of civil society, took part in the event.
Asociația Solwodi (Solidarity with Women in Distress) se constituie într-o
rețea non-guvernamentală internațională, cu birouri în Austria, Germania, Kenya,
România și Ungaria. Organizația Solwodi a fost înﬁințată în Mombasa, Kenya,
în anul 1985 de către Sr. Lea Ackerman, pentru a oferi suport femeilor aﬂate în
diﬁcultate, îndeosebi victimelor violenței în familie și ale traﬁcului de persoane.
În 2019, Asociația Solwodi România a împlinit 10 ani de activitate, iar cu acest
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prilej a fost gazda unui eveniment, desfășurat pe data de 21 noiembrie la Biblioteca
Națională a României din București. Manifestația a reunit aproximativ 90 de
participanți, beneﬁciari ai programelor asociației, colaboratori ce reprezintă servicii
de protecție a copilului, autorități locale, servicii consulare, instituții de învățământ
și de cercetare, organizații non-guvernamentale și membri ai societății civile.
Programul zilei a debutat cu alocuțiunea susținută de către Adina Bălan,
directorul organizației, care a dorit să le mulțumească invitaților pentru participare
și să prezinte câteva dintre activitățile și rezultatele echipei Solwodi România. În
acest context, a menționat faptul că programele cu caracter social implementate în
România de către Asociația Solwodi sunt menite să răspundă nevoilor victimelor
violenței în familie și ale traﬁcului de persoane, de a se aﬂa în siguranță și de
a obține independența față de abuzatori. Totodată, a explicat cum în ﬁecare an,
aproximativ 100 de femei și copii beneﬁciază de consiliere psihologică, juridică
și asistență socială la Centrul de zi, în timp ce aproximativ 50 de femei și copiii
acestora accesează Programul de recuperare sau Programul de tranziție, prin
intermediul cărora beneﬁciază de locuință, asistență de specialitate și alte servicii
utile în procesul de recuperare și reintegrare socială, precum obținerea unui loc
de muncă sau înscrierea copiilor la școală. La ﬁnal, Adina Bălan le-a mulțumit
tuturor partenerilor care au făcut posibil sprijinul oferit în cei 10 ani de activitate,
femeilor și copiilor aﬂați în situații de vulnerabilitate și abuz.
În urma deschiderii oﬁciale a manifestației, a avut loc lansarea cărții Violența
în familie. Aspecte teoretice, scrisă de către specialiștii echipei Solwodi. Lucrarea
are 128 de pagini și a apărut în anul 2019 la Editura Seraﬁca. Cartea, coordonată
de către Adina Bălan, prezintă Cuvânt înainte, în cadrul căruia este subliniată o
problemă ce necesită atenție deosebită: „Chiar dacă legislația și politicile sociale
actuale încurajează abordarea cazurilor de violență prin implicarea tuturor actorilor
sociali – servicii de asistență socială, spitale, primării, poliție, parchet, ONG-uri
– în realitate situația este diferită. Deși canalele de informare sunt diverse și noi
suntem din ce în ce mai activi în spațiul virtual, foarte multe femei nu cunosc
instituțiile la care trebuie să apeleze în caz de abuz sau nu au încredere în acestea”
(pp. 12-13).
În realizarea lucrării, autorii au abordat teme deprinse din realitatea vieții de zi cu
zi a beneﬁciarilor programelor Asociației Solwodi, dar și teme semniﬁcative pentru
specialiștii din domeniul social. Astfel, au prezentat concepte, ipoteze, cercetări și
teorii referitoare la violența în familie în contextul drepturilor omului; intervenția
psihosocială și sprijinul în situații de criză; metode, tehnici și instrumente în
managementul de caz; liantul dintre trauma psihică, sindromul deﬁcitului de
iubire de sine și recuperarea victimelor violenței în familie; procesul de tranziție
a beneﬁciarilor spre o viață independentă și supervizarea specialiștilor care
lucrează cu victimele violenței în familie. Din perspectiva sociologiei drepturilor
omului, foarte interesantă este teza potrivit căreia, în deﬁnirea și sancționarea
violenței în familie, dihotomia istorică între sfera publică și cea privată a diminuat
responsabilitățile statului. Pornind de la aceasta, este menționat faptul că în prezent,
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în lumina mecanismelor internaționale de drept, care stipulează drepturi egale între
femei, copii și bărbați, violența în familie a devenit una dintre cele mai răspândite
și grave forme de încălcare a drepturilor omului.
Postfața, semnată de Adrian Niță, cercetător științiﬁc II la Institutul de
Filosoﬁe și Psihologie Constantin Rădulescu Motru, Academia Română, propune
o paradigmă umanistă de prevenire a violenței în familie: „(…) Omul mileniului
trei are nevoie să pună etica și integritatea la locul cuvenit: la baza întregului
comportament. Aceasta presupune respect și înțelegere, dragoste și empatie,
solidaritate și comuniune (…). Omul are nevoie să depășească epoca puterii înspre
o epocă a spiritului, bazată pe înțelegere și armonie” (pp. 127-128).
Cartea, Violența în familie. Aspecte teoretice, a fost pusă la dispoziția
beneﬁciarilor, practicienilor din instituțiile și organizațiile partenere și a studenților
aﬂați la facultăți de sociologie, psihologie, asistență socială sau drept. Publicul
extins poate consulta lucrarea la Biblioteca Națională a României, Biblioteca
Universității din București și Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții,
Academia Română.
După lansarea de carte, s-a desfășurat sesiunea plenară științiﬁcă, în cadrul
căreia participanții au avut prilejul de a asculta și dezbate trei comunicări de
actualitate pentru problematica violenței în familie: Intervenția Poliției în cazurile
de violență în familie, prezentată de Subcomisar Aurelian Bocan, Serviciul de
Analiză și Prevenire a Criminalității, Direcția Generală de Poliție a Municipiului
București; Conexiuni actuale între educație, familie și credință, susținută de Daniel
Mocanu, Senior trainer și Formator în management și comunicare; Organizarea
grupurilor de suport pentru grupurile vulnerabile. Modalități de intervenție,
prezentată de Daniel Pagu, psiholog clinician și psihoterapeut, Șef Serviciu Centrul
de evaluare vocațională și integrare în muncă, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 1.
În ultima parte a evenimentului, Adina Bălan și-a manifestat recunoștința și
încrederea în eforturile pe care Asociația Solwodi le va depune în viitor, pentru
sprijinirea victimelor violenței în familie și ale traﬁcului de persoane.
Pe lângă celebrarea unui deceniu de activitate, manifestația a facilitat
diseminarea rezultatelor obținute de către organizație și a contribuit la dialogul
între specialiști din domeniul social. Cu certitudine, un eveniment științiﬁc precum
acesta este deosebit de important în conturarea unor noi direcții de intervenție
asupra problemelor pe care le întâmpină victimele violenței în familie, victimele
traﬁcului de persoane și specialiștii care lucrează în organizații și instituții de proﬁl.
Mai multe informații despre Asociația Solwodi România sunt disponibile la
adresa: www.solwodi.ro.
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