SSV – Serviciul de sprijinire a victimelor
Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Brașov în parteneriat cu
Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a derulat proiectul “SSV – Serviciul de Sprijinire a
Victimelor”.
Proiectul finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG Romania
componenta Servicii sociale și de bază, a avut un buget de 117.218 euro. Perioada de desfășurare a
proiectului a fost de 14 luni, începand cu data de 04.03.2015 până la data de 30.04.2016.
Obiectivul general al proiectului a fost Dezvoltarea parteneriatului intersectorial în vederea
creării, în cadrul proiectului, a unui serviciu integrat de sprijinire a victimelor criminalității, în
special a femeilor și copiilor.
Obiectivele specifice proiectului au fost :
1. Prevenirea victimizării femeilor și copiilor din județul Brașov, prin
campanii de informare și conștientizare.
2. Dezvoltarea Serviciului de Sprijinire a Victimelor din județul Brașov,
în vederea depășirii perioadei postvictimizare și dezvoltarea
capacităților de autoprotecție.

SSV - Serviciul de Sprijinire a Victimelor a fost un proiect pilot și sperăm un exemplu de bună
practică la nivel național în ceea ce privește dezvoltarea unui serviciu social adresat victimelor
criminalității. În cele 12 luni de funcționare serviciul a oferit informații la peste 1000 de persoane cu
privire la drepturile victimelor și metodele de autoprotecție victimală, consiliere psihologică la 30 de
persoane, dintre acestea o parte fiind incluse într-un proces mai lung de terapie psihologică, cursuri de
prim-ajutor și autoapărare pentru 30 de persoane.

Serviciul de Sprijinire a Victimelor este un serviciu social care oferă gratuit informare și
consiliere tuturor victimelor infracțiunilor din județul Brașov și care funcționează în sediul
Crucii Roșii Brașov, strada Mureșenilor nr.5.
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Pentru exemplificarea rezultatelor proiectului vă prezentăm o scurtă apreciere a psihoterapeutului
care a lucrat cu victimele criminalității în cadrului proiectului și un testimonial al unei beneficiare.
”Fiecare om a trăit măcar o dată o situație negativă pe care a reușit să o depășească, fie
apelând la sfatul unui prieten sau la încurajarea din partea unui preot. Când însă ne confruntăm cu
un eveniment traumatizant, greu de gestionat, intervenția terapeutică oferă aplicarea sistematică și
conștientă a unor metode și tehnici adecvate contextului. Cu fiecare beneficiar am căutat să creez
punți de comunicare pentru activitarea propriilor resurse necesare trăirii unei vieți prezente, într-un
mod constructiv. La acest moment, deși nu reprezintă sfârșitul întâlnirilor, pentru că fiecare are
ritmul și nevoile sale, aș putea spune că fiecare beneficiar a înțeles că în realitate nu evenimentul
traumatizant ne marchează după o perioadă de timp, ci modul în care interpretăm acel eveniment. ”
Laura Manea, psihoterapeut

”Sunt A. R., mama unui băiat, de fapt a unui adolescent de 16 ani, David. Când spui adolescent spui
mai nou probleme. Problemele însă nu erau doar la David, erau și la mine, și erau multe. Cu mult
noroc de sus, anul trecut, am avut privilegiul să o cunoaștem pe Laura, terapeutul nostru, participant
la acest proiect. Am început ședințele având cu noi un bagaj enorm: David avea probleme de
comportament – era violent atât fizic cât și verbal; violența fizică o exercita în special asupra lui,
prin diferite metode (lovituri, tăieturi pe mâini și picioare), era un copil care nu accepta pe nimeni în
lumea lui; Eu – eram o ”epavă” – venită după o despărțire în condiții nu tocmai bune, rămasă
singură cu 2 copii și o grămadă de probleme, fără încredere în mine, plină de frustrări, de frici, de
disperare, de supărare .... și multe altele. Mi-ar trebui o jumătate de zi să descriu cum eram eu și
David. Cum suntem acum?!
Cred că ar trebui, în primul rând, să ne vedeți ochii, zâmbetul de pe față, atitudinea și ați înțelege
totul. David s-a schimbat enorm: este un adolescent încrezător care zâmbește, vorbește, mă
îmbrățișează, mă acceptă în lumea lui (cu anumite limite, este totuși un adolescent). Nu știu ce magie
a folosit această ”mână de om”, așa cum am numit-o într-una din sedințe, dar a făcut minuni!!
Nu a fost primul medic psiholog la care fusesem, însă cu siguranță va fi ultimul. A fost persoana cu
care David a rezonat cel mai mult, persoana care a putut să îi pătrundă în minte și în suflet fără nici
un fel de piedici. Iar eu? Sunt femeia, mama, omul care mi-am dorit să fiu și nu am știut cum să o fac,
nu am putut să o fac!
Ar fi multe de spus, însă pe scurt, acest proiect a fost colacul de salvare, iar psihoterapeutul a fost
omul care a știut să arunce colacul de salvare și să-l arunce la mal. A fost omul care a salvat două
suflete: o mamă și un fiu.” A.R.
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