(fãrã autor)

„Votul este unul din rarele lucruri, când boicotul de protest complicã problema
în loc de a o simplifica.”
(Jan Auer)

„Responsabilitatea nu este doar consecinþa obligaþiei politice sau celor care au
fost numiþi, sau aleºi pentru a îndeplini o misiune concretã. Ea aparþine
fiecãruia dintre noi în mod individual. Pacea, de exemplu, începe în interiorul
fiecãruia dintre noi. Când trãim o pace interioarã, putem fi în pace cu cei care
ne înconjoarã”
(Dalaï Lama)
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DREPTUL...

„Lumea este un loc periculos, nu din cauza celor care fac rãu, dar din cauza
celor care vãd pe cei ce fac rãu ºi nu reacþioneazã.”
( Albert Einstein)

DREPTUL...

„Pentru a salva democraþia, oamenii trebuie sã aibã simþul real al
independenþei, al respectului de sine ºi a propriei unicitãþi.”
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Empowerment
sau
Abilitarea cu putere

AI

Centru “ ADVOCACY”
în sãnãtate mentalã
Independenþei 1,
biroul 424,
Bãlþi, Moldova
tel/fax: 0 (231) 2 02 66
advocacy@somato.md
www.somato.md

„Educaþia este arma cea mai puternicã, care poate fi utilizatã pentru a
schimba lumea.”
(Nelson Mandela)
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OO “SOMATO”
ªevcenco 23 A,
Bãlþi, Moldova
tel/fax: 0 (231) 3 50 89
0 (231) 3 45 30
somato@somato.md
www.somato.md
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ADRESA NOASTRÃ:

„Dacã, dupã cum se crede, libertatea ºi echitatea pot fi gãsite în democraþie,
ele sunt obþinute cel mai bine atunci când toatã lumea participã pe cât e
posibil la „administrare” .
(Aristotel )
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„Este nevoie, ca voi sã fiþi schimbarea, pe care vreþi s-o vedeþi în lume.”
(fãrã autor)
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“Umanitatea nu e alcãtuitã
din suma oamenilor, ci umanitatea
se creeazã din indivizi,
care trebuie sã fie oameni”
(Dimitrie Gusti)

Dorinþa de a avea o societate incluzivã e o dorinþã fireascã. Aºa o societate este
acea, în cadrul cãreia statutul de cetãþean sã devinã o realitate, pentru toatã lumea; unde
persoanele cu dizabilitãþi sã se simtã liberi ºi egali în drepturi; unde persoanele cu
probleme de sãnãtate mintalã au demnitate ºi valoare socialã, la fel ca toþi ceilalþi oameni;
unde toþi sunt nãscuþi liberi ºi egali, în demnitate ºi drepturi.
O societate incluzivã trebuie sã fie una de sprijin adecvat, pentru a ne asigura
drepturi ºi ºanse egale de afirmare, în viaþa individualã ºi socialã ºi nu cea de milã sau de
îngrijire permanentã (similarã celei acordate bolnavilor).
ªansele persoanelor „sãnãtoase” ºi ale celor cu dizabilitãþi nu sunt, în mod natural,
egale. Rezultã cã egalizarea acestor ºanse trebuie sã devinã o valoare moralã ºi o þintã de
atins, conºtientizatã clar de întreaga societate.
MAI 2008
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Decizii mici – ce sã mãnânci, ce muzica sã asculþi, cu ce haine sã te îmbraci.
Decizii importante - unde sã locuieºti, cu cine sã-þi partajezi viaþa, care sunt
drepturile ºi responsabilitãþile tale, atât ca individ, cât ºi ca membru al comunitãþii.

În majoritatea cazurilor, ceilalþi din jur, apropiaþii, îºi i-au responsabilitatea asupra
lor sã ia aceste decizii pentru persoanele „în dificultate”, pentru ca pe termen scurt acestea
par a fi mai sigure, mai uºoare, mai rapide ºi mai eficiente.
Dar pe termen lung... aºa modalitate de luare a deciziilor impun persoanelor cu
probleme de sãnãtate mintalã dependenþã. Prin „ajutorul” dat lor, le luam ºansa de ai
învãþa sã ia decizi singuri, sã participe activ la viaþa lor, sã fie cetãþeni activi în
comunitatea lor ºi sã fie RESPONSABILI de acþiunile întreprinse.
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v
Este foarte important, pentru ca persoanele cu probleme de sãnãtate mintalã
pot ºi trebuie sã fie implicate în deciziile care le influenþeazã vieþile lor.
v
Este foarte dificil, pentru ca persoanele cu dizabilitãþi nu ºtiu cum sa fie
cetãþeni activi. Mulþi dintre ei nu au învãþat niciodatã sã ia decizii, nici
decizii neînsemnate ºi mici, nici decizii importante.
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A fi cetãþean activ este destul de important pentru noi toþi. Îndeosebi, foarte
important este ºi pentru persoanele cu probleme de sãnãtate mintalã, dar totodatã ºi foarte
dificil.
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atunci putem spune cã trãim într-o þarã democraticã ºi incluzivã.
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ªi numai atunci, când persoanele cu probleme de sãnãtate mintalã
v
vor putea sã se integreze pe deplin în societate, atunci când nu vor mai fi
victime a stigmei ºi discriminãrii;
v
atunci când vor putea sã participe la luarea deciziilor, care le afecteazã
nemijlocit viaþa;
v
atunci când vor avea oportunitatea de a deveni activi ºi se vor implica din
punct de vedere democratic în definirea ºi abordarea problemelor personale
ºi a comunitãþii din care fac parte pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii;
v
atunci când se vor simþi pe deplin cetãþeni activi ai societãþii;
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Realizarea acestei dorinþe presupune ºi un efort de creativitate umanã. Societatea
are obligaþia de a crea ºanse egale pentru persoanele cu dizabiltãþi, prin mijloace
legislative, politico-administrative, organizatorice ºi tehnologice etc.
Aceasta presupune pregãtirea ºi adaptarea continuã în toate sferele sau sectoarele
vieþii, pentru primirea ºi menþinerea acestor persoane în „fluviul” de bazã al vieþii sociale.
Drepturile generale ºi specifice ale persoanelor cu probleme de sãnãtate mintalã trebuie sã
fie aplicate în aºa mod încât sa favorizeze dezvoltarea personalitãþii, în orice domeniu.
Societatea are datoria de a forma pentru persoanele cu dizabilitãþi ºanse egale
în:
·
îngrijirea sãnãtãþii;
·
educaþie;
·
pregãtire profesionalã;
·
acces la piaþa muncii;
·
participare la viaþa de familie;
·
acces la culturã ºi informaþie;
·
prezenþa în comunitate ºi participare liber consimþitã la viaþa comunitãþii;
·
acces deplin în mediul comunitar;
·
posibilitatea de a cãlãtori;
·
acces la funcþii politice ºi de conducere administrativã, pentru cei care dispun
de capacitatea ºi performanþa necesare, etc.

TU

2

În majoritatea þãrilor, deºi poziþia ideologicã în raport cu drepturile individuale,
împuternicirea (eng. empowerment) ºi participarea la procesele de decizie este clar
delimitatã în documentele politice, aceasta nu este reflectatã însã în practicã, începând cu
activitatea sistemelor de educaþie pânã la activitatea societãþii civile.
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EMPOWERMENT-ul:

·
presupune o schimbare la nivel personal, prin care oamenii îºi recapãtã
demnitatea ºi respectul faþã de sine;
·
este rezultatul sau consecinþa unei analize, conºtientizãri critice, care duce la
înþelegerea, cã ºansele pe care le are cineva în viaþã, sunt prescrise de
discriminãri bazate pe anumite structuri de putere.
·
este o descoperire/revelaþie, care aduce cu sine încrederea ºi libertatea de a
desfãºura acþiuni care sã aducã schimbãri pentru obþinerea justiþiei sociale.
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limbile italianã ºi francezã se foloseºte termenul din limba englezã – empowerment. În
limba românã nu existã un sinonim perfect pentru EMPOWERMENT.
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EMPOWERMENT este un termen care provine din limba englezã ºi care este foarte
greu de tradus. În limba spaniolã EMPOWERMENT se traduce prin potenciacion, iar în
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Pentru ca membrii grupurilor marginalizate ºi dezavantajate sã poatã participa activ la
îmbunãtãþirea propriilor condiþii de viaþã, ei trebuie sã dobândeascã încredere în ei înºiºi
ºi sã-ºi fortifice capacitatea de acþiune. Acest proces de dezvoltare a capacitãþii, care
ulterior duce la iniþierea unor acþiuni colective ce produc schimbãri se numeºte
EMPOWERMENT – ABILITAREA CU PUTERE.
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Noþiunea de EMPOWERMENT poate fi
definitã ca

Abilitatea persoanelor de a influenþa
propriile lor vieþi

Abilitatea de a schimba
propria viaþã

Schimbarea care duce la
autocontrol

Autocontrolul
este un indicator destul de important al abilitãrii cu
putere.

Persoanele iþi
identificã propriile
probleme

Iþi evalueazã
scopurile þi
obiectivele

Iþi dezvoltã
strategia

Iþi mobilizeazã
resursele

Incep sã
acþioneze

Reflectã asupra
rezultatelor

sau a bil it a r e a c u pu t e r e este
procesul de preluare a controlului asupra propriei persoane, asupra
resurselor ºi ideologiei caredeterminã puterea.
EMPOWERMEN T

În ciuda popularitãþii termenului, acesta are mai multe înþelesuri, unele dintre ele
fiind uneori înºelãtoare. Cele mai multe dintre definiþii apar din experienþele de lucru cu
grupurile social vulnerabile ºi cu comunitãþile sãrace de promovare a dezvoltãrii
participative. Aceste definiþii au unele trãsãturi comune, ce sînt utile pentru lucrul de
advocacy. Ele combinã scopurile de formare a încrederii cu cele de eliminare a barierelor
ce susþin excluderea ºi limitarea puterii.
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Abilitarea persoanelor cu probleme de sãnãtate mintalã se defineºte ca procesul ºi
rezultatul împuternicirei ºi include în sine mai multe aspecte:
§
Fizic: control asupra propriului corp precum ºi protejarea împotriva abuzului (fizic,
emoþional, sexual ºi economic);
§
Economic: acces ºi control asupra stãrii sale financiare (acces ºi control asupra
cheltuielilor ºi venitului);
§
Legal: respectarea drepturilor ºi participarea la luarea deciziilor;
§
Organizaþional ºi politic: autosuport, autorealizare ºi acþiuni comunitare,
§
Ideologic: sentiment, demnitate, credinþã.
MAI 2008
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De exemplu: abilitarea femeilor cu putere se defineºte ca “proces ºi rezultatul
procesului” de:
·
Punere în discuþie a ideologiei cu privire la dominarea bãrbaþilor ºi subordonarea
femeilor;
·
Abilitatea femeilor sã câºtige un acces ºi un control egal asupra resurselor (materiale,
umane, intelectuale, financiare);

DREPTUL...

schimbarea direcþiei forþelor sistemice ce marginalizeazã persoanele cu probleme de
sãnãtate mintalã ºi alte sectoare dezavantajate într-un context dat.
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EMPOWERMENT – (abilitarea cu putere) este prin urmare un proces orientat spre
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La fel, acest termen, permite ºi sprijinã dezvoltarea prin propriile puteri a unor
competenþe personale ºi sociale relevante. Aceasta sporeºte încrederea în sine, ducând
astfel la abilitatea persoanei de a se manifesta “emancipat” ºi cu mai multã siguranþã în
mediul de lucru ºi cel social.
EMPOWERMENT – (abilitarea cu putere) se referã la un ºir de activitãþi ce vizeazã
ansamblul indivizilor pentru opunerea unei rezistenþe colective, protestul ºi mobilizarea
ce provoacã relaþiile puterii de bazã. Pentru indivizii ºi grupurile, în care clasa, casta,
grupul etnic, sexul determinã accesul la resurse ºi putere, abilitarea lor cu putere începe
atunci când ei nu numai cã recunosc forþele sistemice ce-i asupresc, dar ºi acþioneazã spre
a schimba relaþiile de putere existentã.
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EMPOWERMENT reprezintã o modalitate de lucru/muncã al unui grup (echipã,
compartiment etc.) prin care fiecare membru al grupului este înzestrat cu puteri suficiente
pentru a se “deschide” cãtre ceilalþi, a se angaja/implica la maximum în muncã ºi a oferi
celorlalþi tot ceea ce el are mai bun (cunoºtinþe, deprinderi, comportamente etc.)
Prin EMPOWERMENT …
·
membrii organizaþiei se simt responsabili nu numai pentru propria muncã ci ºi pentru
buna funcþionare a organizaþiei, în întregime.;
·
în cadrul echipelor se colaboreazã între echipe pentru a-ºi ameliora permanent
performanþele ºi a obþine randamente tot mai ridicate;
„Toate acþiunile noastre ar trebui sã se bazeze, din punct de vedere moral, pe
RESPONSABILITATEA fiecãruia din noi faþã de ceva superior ºi mai important decât
propria familie, propria þarã, propria întreprindere ºi propria reuºitã personalã. Este vorba
de faptul de a fi prezent acolo unde toate faptele/acþiunile/iniþiativele noastre sunt nu
numai înregistrate odatã pentru totdeauna ci ºi analizate/judecate/apreciate aºa cum
trebuie.” (Vaclav HAVEL).

Asumarea responsabilitãþii de cãtre fiecare persoanã implicatã – este o condiþie
necesare aplicãrii empowerment – ului.
A fi responsabil înseamnã:
·
a viza permanent calitatea în tot ceea ce întreprinzi;
·
a-þi ameliora permanent cunoºtinþele, deprinderile, comportamentul, atitudinile
etc.;
·
a-þi respecta permanent cuvântul dat altora, a comunica permanent cu membrii
echipei din care faci parte, etc.
EMPOWERMENT-ul sau abilitarea cu putere este un proces ce implicã
descoperirea individualã ºi schimbarea. Cele mai multe discuþii cu privire la abilitarea cu
putere vorbesc despre ea ca un proces treptat de miºcare înainte.
Însã acest proces este departe de a fi de lungã duratã, prezicãtor ori uºor. Abilitarea
cu putere seamãnã cu un dans ce face doi paºi înainte ºi doi înapoi, înainte de a se miºca
încet pe o spiralã.
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