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DESPRE ASOCIAŢIA „COMPASSION & CARE”DESPRE ASOCIAŢIA „COMPASSION & CARE”

 A fost înfiinţată în anul 2006, ca rezultat al conştientizării amplorii pe care o au în
societatea românească atât  violenţa intrafamilială,  cât  şi  alte  probleme cu care se
confruntă femeile. 

 A lansat, în 2009, programul „Spune NU! violenţei intrafamiliale”, adresat femeilor
şi  copiilor  afectaţi  de  acest  fenomen  al  zilelor  noastre.  Programul urmăreşte  să
transpună în realitate viziunea membrilor Asociaţiei:
                 -   înfiinţarea unui centru de consiliere; 
                 -   înfiinţarea unui centru de recuperare;
                 -  dezvoltarea unui program educaţional care să le permită beneficiarelor
să deprindă noi abilităţi/meserii  cu ajutorul cărora să se poată susţine financiar la
ieşirea din centrul de recuperare. 

 Tot în 2009 a achiziţionat o clădire în  Ploieşti care a fost renovată şi amenajată cu
scopul de a fi utilizată ca sediu pentru centrul de consiliere, conform standardelor de
calitate în vigoare.

 A deschis,  începând cu  ianuarie  2011,  porţile  Centrului  de  Consiliere  „Josephine
Knox”  din  Ploiesti,  oferind  consiliere  socială,  psihologică  şi  consultanţă  juridică
femeilor  şi  copiilor  care  suferă din  cauza violenţei  intrafamiliale.  Centrul  de
Consiliere a funcţionat neîntrerupt până în prezent. 



Declaraţia de misiune

Asociaţia “Compassion & Care” îşi propune “desfăşurarea de
activităţi  educative,  formative,  culturale,  de consiliere şi  de
îngrijire  rezidenţială,  urmărind  protecţia,  asistenţa  socială,
medicală, spirituală şi asigurarea consultanţei juridice pentru
femeile  aflate  în  dificultate…şi  copiii  minori  ai
acestora...,victime ale violenţei domestice sau ale oricărui fel
de abuz…” (Statutul Asociaţiei “Compassion & Care”). 

Principii de lucru

●  Toleranţă zero faţă de violenţa intrafamilială 
●  Respect faţă de beneficiari şi deciziile lor
●  Confidenţialitate 
●  Dublă focalizare:
                  - sprijin concret
                  - dezvoltarea capacităţii beneficiarilor de a lua
                    decizii cu privire la viaţa personală

●  Siguranţă    
●  Profesionalism 
●  Formare profesională continuă



PROGRAMUL „SPROGRAMUL „Spunepune NU! NU!
violenţeiviolenţei intrafamiliale intrafamiliale””

A. A. CCentrul de consiliere entrul de consiliere 
„„JJosephineosephine K Knox”nox”

Într-unÎntr-un cadru   cadru  plăcut,  discret  şi  primitor,  specialiştii  plăcut,  discret  şi  primitor,  specialiştii  Centrului  de  consiliereCentrului  de  consiliere
„Josephine Knox”„Josephine Knox”  întâmpină   întâmpină cu multcu multăă  înţelegereînţelegere  şşi i căldură persoanele care solicităcăldură persoanele care solicită
ajutor, fiind gata să le acorde sprijinul necesar într-un mod eficient. ajutor, fiind gata să le acorde sprijinul necesar într-un mod eficient. 

Potrivit Potrivit criteriilor de eligibilitatecriteriilor de eligibilitate, beneficiarii pot fi femei care:, beneficiarii pot fi femei care:
 s-au  confruntat  în  viaţa  de  familie  cu  un  abuz  din  partea  unui  membru  al

familiei;
 doresc schimbarea situaţiei de abuz şi a vieţii personale; 
 sunt cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiul Ploieşti;
 sunt cetăţenii ai altor state sau apatrizii, care au domiciliul/reşedinţa pe raza

Municipiul Ploieşti - aceştia pot beneficia de servicii acordate de Centrul de
consiliere “Josephine Knox”, în condiţiile legislaţiei române şi ale tratatelor
internaţionale la care România este parte.

NOTĂ: Serviciile  Centrului  pot  fi  acordate şi  persoanelor  care au domiciliul  sau
resedinţa în alte localităţi din judeţul Prahova sau în alte judeţe, însă au prioritate în
acordarea  serviciilor  cetăţenii  români  cu  domiciliul  sau  reşedinţa  pe  raza
Municipiului Ploieşti.

Centrul  de  consiliere  „Josephine  Knox”  are  o  adresă  publică,  facilitând  astfel
accesul persoanelor care doresc să beneficieze de serviciile oferite,  pe care le pot
solicita atât direct, cât şi prin intermediul reţelei de parteneri şi colaboratori.  

Echipa de lucru a Centrului de consiliere „Josephine Echipa de lucru a Centrului de consiliere „Josephine KnoxKnox” este alcătuită din asistenţi” este alcătuită din asistenţi
sociali, psihologi şi juristi (prin parteneriatul cu Instituția Avocatul Poporului – Biroulsociali, psihologi şi juristi (prin parteneriatul cu Instituția Avocatul Poporului – Biroul
Teritorial Ploiești),  Teritorial Ploiești),  care  care  acordă victimelor  acordă victimelor  sprijin atât pe termen scurtsprijin atât pe termen scurt (pentru a (pentru a
depăşi  perioadele de criză),  depăşi  perioadele de criză),  cât şi  pe termen lungcât şi  pe termen lung (pentru a dezvolta abilităţi  cu (pentru a dezvolta abilităţi  cu
ajutorul cărora să îşi clădească vieţi lipsite de violenţă). Împreună cu beneficiarele,ajutorul cărora să îşi clădească vieţi lipsite de violenţă). Împreună cu beneficiarele,
echipa stabileşte un plan individualizat de asistență și îngrijire, în funcţie de nevoileechipa stabileşte un plan individualizat de asistență și îngrijire, în funcţie de nevoile
identificate şi priorităţile fiecărei situaţii. identificate şi priorităţile fiecărei situaţii. 

Centrul de consiliere „Josephine Knox” Centrul de consiliere „Josephine Knox” este deschis de luni  este deschis de luni  pânăpână vineri,   vineri,  îîntre orelentre orele
9:009:00-17:30. -17:30. 



SERVICIILE OFERITESERVICIILE OFERITE

CONSILIERE SOCIALĂCONSILIERE SOCIALĂ
Rolul asistenţilor sociali este de a oferiRolul asistenţilor sociali este de a oferi consiliere/însoţire în vederea obţinerii unor
drepturi cu caracter social, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă/locuinţă cu chirie,
medierea  relaţiei  cu  instituţii  abilitate  să  intervină:  Poliţie,  Direcţia  Generală  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Serviciul  de  Medicină  Legală,  alte  organizaţii  neguvernamentale  cu  domeniu  de
activitate similar. 

Totodată,  asistenţii  sociali  încurajează beneficiarele în direcţia restabilirii  relaţiilor
sociale cu prietenii şi familia lărgită.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Consilierea psihologica individuală are ca obiect atât focalizarea asupra persoanelor,
tratarea cu atenţie  şi  răbdare a  sentimentelor  şi  stării  emoţionale  a  beneficiarelor,
recăpătarea încrederii şi a respectului de sine, cât şi focalizarea plină de consideraţie
asupra  nevoilor  practice  ale  acestora.  De  asemenea,  beneficiarele  sunt  ajutate  să
descopere în ele însele noi resurse şi mecanisme de a face faţă situaţiilor de violenţă
şi stres.

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Beneficiarelor  li  se  oferă  informaţii  despre  sistemul  juridic  şi  explicaţii  privind
opţiunile/drepturile pe care le au. De asemenea,  sunt  discutate argumentele pro şi
contra în lumina fiecărei situaţii în parte. În funcţie de decizia luată, beneficiarele
sunt ajutate să întocmească unele dintre actele necesare.



GRUPURI DE SUPORT 

Având caracteristicile unui mediu în care beneficiarele pot să se simtă în siguranţă
(componenţă redusă, participarea aceloraşi persoane, menţinerea constantă a locului
şi  orei  de  întâlnire),  grupurile  de  suport  ofera  oportunitatea  creşterii  personale,
socializării,  educaţiei  şi  prevenirii.  Ele  reprezinta  mediul  în  care  beneficiarele  îşi
exprimă sentimentele şi trăirile aşa cum nu pot să o facă în altă parte, îşi împărtăşesc
experienţele şi găsesc împreună soluţii, dezvoltă conexiuni şi relaţii puternice cu alte
femei care au sau au avut aceleaşi probleme. 

Din cauza situației speciale generate de epidemia de Covid-19, în 2021 nu s-au
derulat programe pentru grupuri de suport. 

REZULTATE ÎN 2021REZULTATE ÎN 2021

În perioada ianuarie - decembrie 2021, prin Centrul de consiliere „Josephine Knox” aÎn perioada ianuarie - decembrie 2021, prin Centrul de consiliere „Josephine Knox” a
fost asistat un număr de 53 de beneficiari. Evaluările situaţiilor au confirmat faptul căfost asistat un număr de 53 de beneficiari. Evaluările situaţiilor au confirmat faptul că
38 dintre aceştia (aprox. 71,69%) se confruntă cu situaţii de violenţă intrafamilială,38 dintre aceştia (aprox. 71,69%) se confruntă cu situaţii de violenţă intrafamilială,
persoanele în cauză fiind supuse unuia sau mai multor tipuri de abuz.persoanele în cauză fiind supuse unuia sau mai multor tipuri de abuz.
  
Din numarul total de beneficiari asistaţi in 2021, 15 au fost preluaţi din anul anterior. Din numarul total de beneficiari asistaţi in 2021, 15 au fost preluaţi din anul anterior. 

Surse de informareSurse de informare
Persoanele care au solicitat sprijin au avut diferite sursele de informare:Persoanele care au solicitat sprijin au avut diferite sursele de informare:

–– 42,85 % - Internet;42,85 % - Internet;
–– 35,71 % - Instituţii;35,71 % - Instituţii;
–– 14,28  % - Rude, cunoștințe, alte beneficiare;14,28  % - Rude, cunoștințe, alte beneficiare;
–– 7,14 % - Radio S.O.S. 7,14 % - Radio S.O.S. 



Modul de solicitare a serviciilor socialeModul de solicitare a serviciilor sociale
In ce priveşte modul în care au fost solicitate serviciile sociale, solicitanţii au optatIn ce priveşte modul în care au fost solicitate serviciile sociale, solicitanţii au optat
pentru următoarele variante:pentru următoarele variante:

–– solicitări telefonice (92,85 %);solicitări telefonice (92,85 %);
–– solicitare directă (3,57 %);solicitare directă (3,57 %);
–– solicitare prin email (3,57 %). solicitare prin email (3,57 %). 

Intervenţia în cazurile care au contactat Centrul de consiliere „Intervenţia în cazurile care au contactat Centrul de consiliere „JJosephine Knox”osephine Knox”
în anul 2021:în anul 2021:

 consiliere directă  : un număr de 28 persoane (52,83 %) au fost asistate în mod
direct la Centrul de consiliere „Josephine Knox”. Dintre acestea:
                       - cazuri de violență intrafamilială: 27 persoane (96,42%) aflate
în   situaţii  de  violenţă  intrafamilială,  care  au  beneficiat  de  serviciile  de
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consiliere  socială,  juridică  şi  psihologică  oferite  în  cadrul  centrului  de
consiliere;
                        - cazuri sociale: 1 persoană (3,58%) cu dificultăți locative;

 consiliere telefonică  : un număr de 25 solicitări telefonice (47,16 %) au avut ca
scop obtinerea de informatii generale (violenţă intrafamilială, rezolvarea unor
probleme de natură socială, etc.)
                         - cazuri de violenţă în familie: 11 cazuri (44,00 %) au declarat
situaţii de abuz în familie;
                        - alte tipuri de probleme: 16 cazuri (64,00 %) au solicitat sprijin
telefonic pentru rezolvarea altor tipuri de probleme, respectiv consiliere pentru
probleme sociale,  informații  juridice,  informații  legate  de  serviciile  sociale,
fara a fi insa cazuri de violenţă intrafamilială.

Serviciile de consiliere se acordă  pe baza unui plan personalizat stabilit în funcţie de
solicitările persoanei asistate şi de rezultatele obţinute în urma evaluării detaliate a
situaţiei respective. Perioada iniţială de acordare a serviciilor de consiliere este de 3
luni însă acesta poate fi prelungită în funcţie de necesităţi. 

De-a lungul anului 2021, perioadele de acordare a serviciilor de consiliere au fost
cuprinse  între  1  ședintă  de  consiliere  şi  12  luni,  media  fiind  de  aproximativ  6,5
luni/beneficiară. 
 
După  acordarea  serviciilor  de  consiliere,  beneficiarele  sunt  monitorizate  pe  o
perioadă  de  3  luni.  Pe  durata  anului  2021,  pentru  8  beneficiare  a  fost  finalizată
perioada  de  acordare  a  serviciilor,  după  care  4  dintre  acestea  au  beneficiat  de
monitorizare pe o perioadă de 3 luni, 3 au beneficiat de monitorizare pe 2 luni iar 1
nu a dorit sa beneficieze de monitorizare post-servicii. Pentru nici una dintre ele a
fost nevoie de prelungirea perioadei de monitorizare. 

Caracteristicile grupului asistat
Structura pe vârste
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Mediul de provenienţă
Ca urmare a acţiunilor de promovare a serviciilor desfăşurate în Municipiul Ploiesti,
am fost contactaţi de un numar mai mare de persoane din mediul urban (89.28%),
mediul rural fiind mai slab reprezentat (10.71 %). 
De asemenea, între beneficiare s-a numarat o persoană care locuiește în alt județ dar
și o persoană care locuiește în afara țării.  

Nivel de pregatire
Din informaţiile oferite de persoanele care au beneficiat de serviciile Centrului de
consiliere a reieşit că:

– 53.57 %  au studii superioare (studii universitare finalizate);
– 39.28 %  au  studii  medii  (diploma  de  bacalaureat  sau  studii  superioare

nefinalizate);
– 7.14 %  au  studii  minime  (neşcolarizate,  8  clase  sau  fara  diploma  de

bacalaureat).   

Pare că un procent din ce în ce mai mare de femei din păturile educate ale societății
înțeleg faptul că violența intrafamilială nu este acceptabilă, că poate influența negativ,
pe langă propria viață, și pe cea a copiilor lor, și caută schimbarea. 

Relaţia victimei cu agresorul
Majoritatea femeilor care au apelat la serviciile Centrului de consiliere „Josephine
Knox” au fost agresate de către soţii lor (53.57 %) sau concubini (3.57%). A mai fost
înregistrat un procent destul de mare de agresiuni venite din partea altor rude, după
cum urmează:

– 25.00  % - agresiune a părinţilor faţă de fiică;
– 14.28  % - agresiune a fiicei asupra mamei; 
– 3.57 % - agresiune a altor rude asupra victimei.

Studii superioare

Studii medii

Studii minime



Demersurile  victimelor către Secţiile de poliţie şi  Institutul  de Medicină Legală
Prahova
Din discuţiile avute cu femeile care au solicitat servicii sociale a rezultat faptul că
numărul celor care nu făcuseră nici un demers legal (78.58%) a fost mai mare decât
numărul  celor  care  făcuseră  demersuri legal3 (21.42%),  în  sensul  depunerii  unei
plângeri la Poliţie sau obţinerii unui certificat medico-legal.

Consumul de alcool – factor favorizantConsumul de alcool – factor favorizant
Din analiza datelor de care dispunem cu privire la Din analiza datelor de care dispunem cu privire la situaţiilesituaţiile de violent de violentăă  intrafamilialăintrafamilială
îînregistrate nregistrate în 2021în 2021 reiese c reiese că situaţiile în care ă situaţiile în care scenele de violenscenele de violenţăţă intrafamilial intrafamilialăă au loc au loc
pe fondul consumului de alcoope fondul consumului de alcool (50l (50.00%).00%) sunt la fel de numeroase ca situaţiile în care sunt la fel de numeroase ca situaţiile în care
agresorii nu sunt sub infuenţa alcoolului (50agresorii nu sunt sub infuenţa alcoolului (50.00.00%).%).

Situaţia materială Situaţia materială a persoanelor care au solicitat serviciile Centrului de consilierea persoanelor care au solicitat serviciile Centrului de consiliere
“Josephine Knox” “Josephine Knox” îîn 2021n 2021
Majoritatea femeilor  care  Majoritatea femeilor  care  au  au  apelapelatat la sprijinul  Centrului  de consiliere  „Josephine la sprijinul  Centrului  de consiliere  „Josephine
Knox”  au  Knox”  au  nici  un  venit  nici  un  venit  ((42.8542.85%)  Cealaltă  parte  de  a  solicitărilor  vin  din  partea%)  Cealaltă  parte  de  a  solicitărilor  vin  din  partea
persoanelor cu persoanelor cu venituri minimevenituri minime ( (35.7135.71%) sau %) sau venituri medii (21.42%)venituri medii (21.42%). . 
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Tipurile de abuzTipurile de abuz
La  femeile  asistate  prin  Centrul  de  consiliere  „Josephine  Knox”,  cele  mai  desLa  femeile  asistate  prin  Centrul  de  consiliere  „Josephine  Knox”,  cele  mai  des
întâlnite tipuri de abuzuri  întâlnite tipuri de abuzuri  suntsunt cel psihic, acesta regăsindu-se la toate beneficiarele cel psihic, acesta regăsindu-se la toate beneficiarele
(100.00%), şi  (100.00%), şi  cel  cel  fizic (fizic (67.85  67.85  %), fiind urmate de cel economic (%), fiind urmate de cel economic (25.00%25.00%) și  ) și  socialsocial
(25(25.00 %),.00 %), sexual ( sexual (7.14 7.14 %) și spiritual (3%) și spiritual (3.57 .57 %). %). 
Este important de menţionat faptul că, de obicei, două sau mai multe tipuri de abuzuriEste important de menţionat faptul că, de obicei, două sau mai multe tipuri de abuzuri
sunt prezente în fiecare caz de violenţă intrafamilială. sunt prezente în fiecare caz de violenţă intrafamilială. 

B. B. EVENIMENTEEVENIMENTE
ÎNTÂLNIRI  DE  SOCIALIZARE,  RECREERE  ŞI  ÎNCURAJAREÎNTÂLNIRI  DE  SOCIALIZARE,  RECREERE  ŞI  ÎNCURAJARE
PENTRU FEMEIPENTRU FEMEI

„„Zîmbet de primăvarăZîmbet de primăvară””
7  martie  2015.  7  martie  2015.  Cu  ocazia  zilei  de  8  Martie,  doamnele  şi
domnişoarele  apropiate  Asociaţiei  (partenere,  colaboratoare,
voluntare,  angajate,  beneficiare  de  servicii  sociale)  au  fost
sărbătorite  într-un  cadru  mai  restrâns  generat  de  pandemia  de
Covid-19. Organizatorii au pregătit mici cadouri, precum şi un
bufet cu dulciuri şi răcoritoare.  
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„„Christmas TeaChristmas Tea””
20 decembrie 2021. În jurul unei cești de ceai, în condiții
de  distanțare  și  ascultând  colinde,  am  încercat  să  oferim
participantelor un moment de relaxare și un mic dar de Craciun,
fie  că  a  fost  vorba  de  beneficiare,  voluntare,  angajate,
colaboratoare,  partenere  sau  prietene  ale  Asociației.  Împreună
am depanat amintiri din acest an, bune și mai puțin bune, dar ne-
am bucurat unii de compania celorlalți și de căldura conversației
căreia i-am simțit lipsa atât de mult în ultimul timp. 

FINANCIARFINANCIAR
Venituri 2021
Sponsorizări 14973

Donaţii 144156

Altele 481

TOTAL 159610

Cheltuieli 2021
Cheltuieli personal 91449

Cheltuieli administrative 44259

Donaţii 5000

Altele 5440

TOTAL 146148

                                                    
                                                                      REZULTAT NET: 13462 (EXCEDENT)REZULTAT NET: 13462 (EXCEDENT)

Evoluţia bugetului Asociaţiei „Compassion & Care” 
pentru anul 2021 comparativ cu anul 2020 (venituri, cheltuieli, sold)

2020 2021
Rezultatul net -3477 (deficit) 13462 (excedent)

Venituri 112072 159610

Cheltuieli 115549 146148



PARTENERI PARTENERI 
Şi în 2021 ne-am bucurat de sprijinul partenerilor noştri, deveniţi deja tradiţionali:

ORGANIZAŢIA „ORGANIZAŢIA „TRANSITION'STRANSITION'S GATE”  GATE” DIN S.U.A. DIN S.U.A. 
INSTITUŢIAINSTITUŢIA A AVOCATUL POPORULUI –VOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL BIROUL TERITORIAL

PLOIEPLOIEŞTIŞTI
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVAINSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAREADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

COLABORATORICOLABORATORI
ASOCIAŢIA “TOUCHED ROMANIA” – CENTRUL MATERNALASOCIAŢIA “TOUCHED ROMANIA” – CENTRUL MATERNAL

“CASA AGAR” (BUCUREŞTI)“CASA AGAR” (BUCUREŞTI)
FUNDAŢIA SENSIBLU (BUCUREŞTI)FUNDAŢIA SENSIBLU (BUCUREŞTI)

ASOCIAŢIA “REACHING OUT” (PITEŞTI)ASOCIAŢIA “REACHING OUT” (PITEŞTI)
ZONTA CLUB VALEA PRAHOVEIZONTA CLUB VALEA PRAHOVEI

ECHIPAECHIPA
Centrul de consiliere „Josephine Knox”:Centrul de consiliere „Josephine Knox”:

Paula Oprea – Director/PsihoterapeutPaula Oprea – Director/Psihoterapeut
Agnesh Remalia Dragomir – Psiholog clinician/Psihoterapeut Agnesh Remalia Dragomir – Psiholog clinician/Psihoterapeut 

 Olga Emilia Vişan – Asistent social Olga Emilia Vişan – Asistent social
Ileana SocolescuIleana Socolescu – Psihoterapeut  – Psihoterapeut (voluntar)(voluntar)

Popescu Ana-Maria  - Psihoterapeut (voluntar)Popescu Ana-Maria  - Psihoterapeut (voluntar)
Elena Popovici - ContabilElena Popovici - Contabil



  

Susţinători şi voluntari: Susţinători şi voluntari: 

            
      Roxana Daniela Ştefan                Nițu Mihaela         Roxana Daniela Ştefan                Nițu Mihaela   
      Constantinescu Lucretia             Eftimie Teodor Daniel      Constantinescu Lucretia             Eftimie Teodor Daniel
      Eftimie Simona                             Moisescu Sebastian      Eftimie Simona                             Moisescu Sebastian
      Chițimia Gabriela                         Dumitrescu Sorina           Chițimia Gabriela                         Dumitrescu Sorina     
      Constanţa Geambaşu                  Chivăran Andra          Constanţa Geambaşu                  Chivăran Andra    
      Bumbeș Cătălina                          Popa Ștefan         Bumbeș Cătălina                          Popa Ștefan   
                                   Chivăran Aura                                                               Chivăran Aura                            

MULŢUMIM TUTUROR MULŢUMIM TUTUROR 
CELOR CE NE-AU SPRIJINIT!CELOR CE NE-AU SPRIJINIT!


