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Mulțumiri: 
Mulțumim în mod special femeilor supraviețuitoare ale traficului de 
persoane pentru participarea lor în activitățile proiectului, precum și 
prestatorilor de servicii sociale, autorităților și angajatorilor implicați pe 
perioada implementării acestuia. 

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului HEAL – îmbunătățirea 
recuperării și integrării prin crearea de rețele, formare profesională și 
sprijin psihologic pentru femeile victime ale traficului de persoane (proiect 
nr. 863631- HEAL - AMIF-2018-AG-INTE), cofinanțat de Fondul pentru azil, 
migrație și integrare al Uniunii Europene. Conținutul acestui document 
reprezintă doar opiniile autorului și este exclusiv răspunderea sa. Comisia 
Europeană nu acceptă nici o responsabilitate pentru folosirea în orice mod 
a informațiilor pe care le conține. 



6

Cuprins

9

12

14

15

16

18

21

22

23

24

26

26

28

30

32

Introducere - Traficul de persoane, etnopsihologia și 
terapia prin artă

Despre acest set de instrumente

Glosar

1. Abordarea etnopsihologică

1.1 Evoluțiile istorice ale abordării

1.2 Metodologia abordării și mediatorii culturali

2. Fanzinele ca instrument creativ al povestirii 
și depășire a experiențelor traumatice

2.1 Ce este un fanzin?

2.2 Un pic de istorie a fanzinului

2.3 De ce să creezi un fanzin?

2.4 Poveste într-un fanzin

2.5 Cum se creează un fanzin?

2.6 Tehnici de realizare a unui fanzin

2.7 Configurația și ordinea într-un fanzin

2.8 Tipărirea unui fanzin



7

33

34

35

36

37

40

41

42

47

64

66

70

3. Metodologia de implementare a 
componentei practice

3.1 Obiective

3.2  Considerații inițiale

3.3 Componența grupului

3.4 Etapele procesului de grup

3.5 Pregătire

3.6 Cadru și durată

3.7 Implementarea sesiunilor HEAL

4. Șabloane metodologice pentru 6 module

Anexa 1 - Întrebări pentru interviuri individuale cu experții 
psihologici și în artă vizuală după livrarea sesiunilor grupului artistic 
HEAL

Anexa 2 - Evaluarea preliminară și întrebările orientative pentru 
conversațiile cu (potențialele) participantele

Referințe



8



9

Introducere - Traficul de 
persoane, etnopsihologia și 
terapia prin artă

T
raficul de persoane este 
o infracțiune gravă care 
încalcă demnitatea și 
drepturile unei persoane. 

Reprezintă o formă modernă 
de sclavie, care afectează toate 
genurile și vârstele și poate lua 
forma exploatării sexuale, muncii 
forțate, sclaviei, servituții și 
practicilor conexe, îndepărtării 
organelor vitale și recrutării în acte 
criminale (Europol, N.D). 
Traficul de persoane în scopul 
exploatării sexuale reprezintă o 
formă de violență bazată pe criterii 
de gen, care afectează în mod 
disproporționat femeile și fetele 
(„Studiu privind dimensiunea de 
gen a traficului de ființe umane”, 
lansat de Comisia Europeană în 
2016), deoarece se referă la abuzul 
grav asupra femeilor. 

Vict imele/supraviețuitoarele 
traficului de persoane în scopuri 
de exploatare sexuală se confruntă 
adesea cu mai multe niveluri de 
impact și traume, inclusiv fizice 
(afecțiuni medicale, boli și infecții 

ca o consecință a tratamentului 
necorespunzător în timpul 
exploatării), daune emoționale 
(anxietate, tulburare de panică, 
depresie majoră, abuz de substanțe 
și tulburări de alimentație, precum 
și o combinație a acestora), 
consecințe asupra securității fizice 
(expunerea la amenințări din 
partea traficanților de persoane 
sau recrutorilor asupra victimei și a 
familiei sale; dificultăți în accesarea 
măsurilor de securitate adecvate 
și urgente), consecințe juridice 
(consecințe civile ale exploatării, 
divorț, pierderea custodiei 
copiilor, pierderea activelor 
etc.), impact financiar (pierderea 
posibilității de a lucra și de a obține 
venituri) și impact social (izolare, 
marginalizare, stigmatizare, 
sentimente de vinovăție și rușine) 
(EIGE, 2018). 

Traficul de persoane în scopul 
exploatării sexuale este un 
fenomen complex, prin urmare, 
prestarea serviciilor specializate 
trebuie să fie specifică în funcție de 
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gen și adecvată nevoilor victimelor, 
luând în considerare intersecțiile 
cu alte categorii construite social 
(de exemplu, rasă, dizabilități, 
vârstă, orientare sexuală) și alte 
vulnerabilități (de exemplu, sarcină 
sau mame singure) care au impact 
asupra bunăstării unei persoane. 
Profesioniștii trebuie să dețină 
o expertiză legată de gen și să 
adopte o abordare specifică de gen 
pentru a oferi asistență specializată 
necesară victimelor traficului ca 
acestea să-și poată revendica 
drepturile, dar și bunăstarea.

În plus, etnia, cultura și limba pot 
crea bariere prestatorilor de servicii 
de suport pentru victimele traficului 
de persoane care provin din țări 
terțe. Atunci când prestatorii de 
servicii de suport nu sunt pregătiți 
să răspundă nevoilor culturale ale 
victimelor, pot contribui la izolarea 
acestora și chiar să întărească 
sentimentul de captivitate. 
Prestatorii de servicii trebuie să fie 
sensibili la modul în care mediul 
cultural al clienților lor și clienții 
înșiși privesc serviciile de sănătate 
mintală. De  obicei, barierele 
lingvistice limitează numărul 
de resurse pe care victimele le 
pot găsi și împiedică, totodată, 
progresul terapeutic, deoarece 
este nevoie de prezența unui 
interpret. În majoritatea cazurilor, 

un interpret este responsabil doar 
pentru traducerea conversației 
dintre terapeut și supraviețuitor, 
iar adesea acest lucru nu este 
suficient. În special atunci când 
se lucrează cu victime din alte 
culturi decât cele occidentale 
(presupunând că serviciul de 
suport este prestat într-o țară 
occidentală), unde aspectele 
culturale diferă considerabil și, 
prin urmare, pot avea un impact 
major asupra punctelor de vedere 
terapeutice și asupra întregului 
proces terapeutic, este necesar să 
se angajeze mediatori culturali. 

Pe lângă faptul că cunoaște 
limba supraviețuitorului, un 
mediator cultural este familiarizat 
cu aspectele culturale ale 
țării de origine a victimei și 
sprijină terapeutul în timpul 
procesului, oferind indicii despre 
particularitățile culturale care pot 
influența terapia. Aici intervine 
etnopsihologia sau etnopsihiatria 
(sau pe scurt: etnopsiho). 

Etnopsihologia este studiul modului 
în care indivizii dintr-un grup 
cultural conceptualizează sinele, 
emoțiile, natura umană, motivația, 
personalitatea și interpretarea 
experienței (Kirmayer, 1989; White, 
1992). Cu ajutorul etnopsihologiei 
și sprijinul unui mediator cultural, 
terapeutul poate înțelege modul în 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
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care au loc interconexiunile între 
starea mentală și cea corporală 
a pacientului  și modul în care se 
consideră că amenințările externe 
au un impact asupra bunăstării. 

În plus, luând în discuție abordări 
de vindecare a traumelor, există 
exemple istorice că arta vizuală 
acționează ca o supapă pentru 
a elibera durerea, frica sau alte 
emoții dificil de procesat. Unele 
dintre cele mai incredibile opere 
de artă din lume au fost create de 
femei și bărbați cu un trecut marcat 
de violență, tulburări sau frustrare 
(de exemplu, Frida Khalo, Vincent 
van Gogh, Antonio Ligabue, Jo 
Spence, Hannah Wilke, Estelle 
Lagarde, Alda Merini). Arta poate fi 
atât un instrument, cât și un canal 
pentru a remedia experiențele 
traumatice, deoarece este capabilă 
să faciliteze vindecarea în zonele 
afectate, în părțile emoționale și 
de supraviețuire ale creierului. 
Terapia prin artă utilizează procesul 
creativ și realizarea operelor de 
artă ca o cutie pentru emoții; adică 
furie, durere și rușine. Schimbarea 
pozitivă se poate manifesta atunci 
când cineva este capabil să-și 
spună povestea prin opere de 
artă, reîncadrând modul în care se 
simte sau producând un răspuns 
deliberat la un eveniment sau o 
experiență. Arta nu trebuie să 

urmeze o progresie liniară. Nu este 
clasificată sau evaluată și nu are 
un standard pe care trebuie să îl 
îndeplinească. În schimb, oamenii 
pot utiliza o mare varietate de 
tehnici și instrumente pentru a 
permite durerea pe care o resimt să 
iasă afară. Acest proces facilitează 
ieșirea din apele tulburi ale minții 
lor.

Printr-o combinație între 
etnopsihologie și artă, un 
terapeut poate însoți în mod 
eficient supraviețuitorii traficului 
de persoane din medii culturale 
diferite (în special din culturi 
non-occidentale) pe parcursul 
procesului lor de vindecare a 
traumelor. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003218
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Despre acest set de 
instrumente

S
etul de instrumente pentru 
sesiunile de suport psihologic 
„Fanzine și cum să facem 
față traumelor” este o parte 

a programului HEAL Recuperare și 
Integrare. Programul urmărește 
în integralitatea sa să declanșeze 
un proces atotcuprinzător de 
integrare a femeilor victime ale 
traficului de persoane din țări terțe 
și este alcătuit din 1) prezentul set 
de instrumente pentru sesiunile de 
suport psihologic și 2) materiale 
multidisciplinare de formare 
pentru capacitatea de inserție 
profesională.

Programul HEAL Recuperare și 
Integrare este dezvoltat în cadrul 
proiectului finanțat de AMIF  HEAL 
- îmbunătățirea recuperării și 
integrării prin crearea de rețele, 
formare profesională și sprijin 
psihologic pentru femeile victime 
ale traficului de persoane (2019-
2021). Obiectivul general al 
proiectului HEAL este de a facilita 
integrarea femeilor resortisante 
din terțe țări, victime ale traficului 
de persoane. Aceste femei au fost 
aduse în țările din UE în scopul 

exploatării sexuale. În vederea 
îndeplinirii obiectivului, proiectul 
dezvoltă un proces cuprinzător de 
vindecare bazat pe consolidarea 
competențelor, sprijin psihologic 
pentru femei și cooperare sporită 
între actorii-cheie.

Prezentul set de instrumente este 
conceput pentru a ghida experții 
și părțile interesate, și anume 
prestatorii de servicii de suport, 
în sprijinul lor acordat femeilor pe 
parcursul procesului de vindecare 
după experiențe traumatizante 
asociate traficului de persoane. 
Materialul de formare este 
dezvoltat pentru a fi utilizat de 
către prestatorii de servicii care 
lucrează cu femei supraviețuitoare/
potențiale victime ale traficului de 
persoane (grupul țintă principal al 
proiectului HEAL) și ia în considerare 
aspectele specifice legate de gen. 
Cu toate acestea, metodologia 
prezentată în setul de instrumente 
poate fi adaptată și utilizată pentru 
a lucra cu supraviețuitorii de sex 
masculin ai traficului de persoane.
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Setul de instrumente conține linii 
directoare, metode și instrumente 
pentru implementarea sesiunilor 
de grup de etnopsihologie și 
pentru crearea de produse artistice 
– fanzinele.

Mai precis, setul de instrumente 
acoperă:

• istoricul și metodologia 
abordării etnopsihologiei și 
modul în care aceasta poate 
fi pusă în aplicare pentru a 
sprijini femeile resortisante din 
țări terțe, victime ale traficului 
de persoane (Capitolul 1);

• beneficiile fanzinelor ca 
instrument creativ de povestire 
și depășire a experiențelor 
traumatice (Capitolul 2);

• metodologia de implementare 
a sesiunilor grupului artistic 
de etnopsihologie HEAL 
și șabloane metodologice 
(Capitolele 3 și 4).

În acest set de instrumente 
și în întregul program HEAL 
Recuperare și Integrare, folosim 
interschimbabil termenii „victimă” 
și „supraviețuitor”. Programul 
se adresează atât potențialelor 
victime ale traficului de persoane, 
cât și supraviețuitorilor (care au 
scăpat deja de rețelele de trafic de 
persoane) din țări terțe, și anume 
țări care nu fac parte din Uniunea 
Europeană și state membre ale 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb. Programul subliniază o 
responsabilizare activă, bogată 
în resurse și creativă a femeilor 
vulnerabile care sunt victime sau 
riscă să devină victime ale traficului 
de persoane. 
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Glosar

Etnopsihologie - abordare care 
implică un mediator etnoclinic în 
sesiunile cu pacienți care provin 
din medii culturale diferite. 

Fanzine – mici publicații realizate 
manual, de diferite formate, care 
pot fi vizuale sau includ și text, 
despre orice subiect, precum trupe 
muzicale preferate, povești personale, 
subculturi sau colecții, și produse 
de către o persoană sau un grup de 
persoane, cu costuri mici sau în mod 
gratuit.

Mediator cultural - este cel puțin 
un agent bilingv care mediază 
într-o conversație între persoane 
aparținând a două comunități 
culturale și lingvistice diferite, de 
multe ori un mediator cultural este 
implicat într-o mediere cu o altă 
persoană care provine din același 
mediu cultural cu al său.

Țări terțe - toate țările care nu sunt 
incluse în Uniunea Europeană 
și statele membre ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb.  

Victimă / supraviețuitor al traficului 
de persoane - o persoană care a fost 
recrutată, adăpostită, transportată, 
furnizată sau obținută pentru 
muncă, servicii sau un act sexual 
prin folosirea forței, fraudă sau 
constrângere. 

Terapie prin artă - terapie bazată 
pe implicarea în activități artistice 
ca mijloc de exprimare creativă și 
comunicare simbolică, în special 
la persoanele afectate de tulburări 
mentale sau emoționale sau tulburări 
cognitive. 

Programul AMIF - programul 
Fondului pentru azil, migrație și 
integrare (AMIF) este un program 
al Uniunii Europene menit să ajute 
statele membre ale UE să gestioneze 
migrația și să pună în aplicare, să 
consolideze și să dezvolte o abordare 
comună în materie de azil și migrație. 

Nosologie - este ramura medicinei 
care se ocupă cu clasificarea și 
descrierea tulburărilor psihice.
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1
Abordarea 

etnopsihologică
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1.1 Evoluțiile 
istorice ale abordării

A
ceastă secțiune a setului 
de instrumente introduce 
dezvoltarea istorică a 
abordării etnopsihologice, 

esențială pentru implementarea 
sesiunilor grupului artistic de 
etnopsihologie HEAL.
Relația dintre psihologie și 
antropologie, dintre Cultură și 
Psihologie a reprezentat un punct 
de interes pentru mulți savanți și 
cercetători, psihiatri, psihanaliști și 
antropologi.

Numeroși autori și-au pus întrebări 
despre influența pe care cultura 
o are asupra tulburărilor mintale 
ale indivizilor care aparțin unei 
anumite culturi. La începutul anilor 
1900, Emil Kraepelin1 a fost unul 
dintre principalii autori ai nosologiei 
psihiatrice moderne și este 
cunoscut până în prezent pentru 
munca sa de pionierat în cercetarea 
psihiatrică transculturală. Și-a 
petrecut o mare parte din viața 
profesională pentru a înțelege mai 
bine procesele psihopatologice 
observând efectele patogene 
ale factorilor culturali și sociali și 
pentru a formula o etnopsihologie 
comparativă atotcuprinzătoare. 

1 Psihiatru german (1856 –1926) 

Kraepelin și-a extins abordarea 
social-antropologică afirmând 
că „tulburarea mintală reflectă 
conflictele unei societăți”. Ideile 
sale au avut influență asupra 
dezvoltării psihiatriei sociale 
și interculturale moderne: el a 
contribuit la sistematizarea unei 
nosologii a tulburărilor orientate 
cultural, cunoscute astăzi sub 
numele de Sindroame Cultural-
Specifice (CBS) și incluse în cele mai 
importante manuale de diagnostic 
psihiatric.

Georges Devereux2, etnolog și 
psihanalist, a fost considerat și 
recunoscut ca tatăl și fondatorul 
etnopsihiatriei cu abordare 
psihanalitică. El depășește noțiunea 
de  folclor și categorii de diagnostic, 
pentru a reveni la conceptele 
originale ale psihanalizei. Potrivit 
acestuia, persoanele individuale 
au propria teorie asupra bolii, 
localizând-o la grupul, etnia, 
cultura lor: astfel, pentru a înțelege 
semnificația simptomelor este 
necesar un dublu cadru disciplinar 
alcătuit din etnologie și psihanaliză. 

Cu Devereux, etnopsihiatria - 
termenul a fost inventat de un 
psihiatru haitian, Louis Mars3, 

2 Etnolog și psihanalist maghiar-francez, 
considerat adesea fondatorul etnopsihia-
triei (1908 –1985)             
3 Profesor de psihiatrie și fost ambasador 

https://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnology
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
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pentru a numi formele locale de 
boli psihiatrice - a devenit studiul 
sistematic al teoriilor și practicilor 
psihiatrice native în cadrul unui 
anumit grup uman.

În anii în care ideile de Devereux 
au început să se răspândească 
(mijlocul anilor 1990), experiența 
Școlii Dakar de etnopsihiatrie s-a 
derulat sub îndrumarea lui Henry 
Collomb4. Acest psihiatru militar 
a avut sarcina de a organiza și de 
a conduce spitalul de boli mintale 
din Dakar-Fann, în Senegalul 
postcolonial, în calitate de clinician 
în serviciul pacientului, adică a 
modului pacienților de a da sens 
propriei boli mintale, în colaborare 
cu vindecătorii tradiționali. 
A reunit numeroși savanți în 
serviciul său, care au efectuat 
cercetări bazate pe probleme de 
etnopsihiatrie. Un savant pe nume 
Andras Zempleni5 a contribuit 
semnificativ la etnopsihiatrie, 
cu studiile sale privind bolile 
mintale în rândul populației Wolof 
Lebou din Senegal și Senoufo din 
Coasta de Fildeș prin asocierea 
metodei etnografice cu abordarea 

haitian în Statele Unite, interesat și de pa-
rapsihologie (născut în 1906).

4 Psihiatru, medic și neurolog francez, unul 
dintre pionierii etnopsihiatriei secolului al 
XX-lea (1913 - 1979).

5 Psiholog și savant maghiar (născut în 
1938)

psihologică (etnopsihologia), 
descriind terapiile locale utilizate în 
mod tradițional.

Tobie Nathan6 a cules patrimoniul 
maestrului său Georges Devereux, 
după care a fost numit Centrul 
de formare, cercetare și sprijin 
psihologic etno pentru familiile 
migranților, pe care l-a fondat la 
Universitatea Paris VIII în anii 1970. 
Nathan a continuat să sublinieze 
importanța antropologiei și 
psihologiei pentru a sprijini și 
înțelege pacienții și, pentru a 
face acest lucru bine, a introdus 
conversația în limba pacienților, 
limba Celuilalt. În sesiunea de 
terapie este esențial ca pacientul 
să fie ascultat în propria sa limbă 
pentru a-i permite să-și expună 
problema, simptomele cu cuvintele 
pe care le cunoaște cel mai bine. 
Din această perspectivă, terapeutul 
trebuie să rămână într-o  poziție  
incomodă, care să responsabilizeze 
pacientul: „pacientul este expertul 
situației”.    Nathan a plasat limba 
originală a pacientului în centrul 
situației, ca poartă către Cultura 
originală.

6 Psihanalist, scriitor și diplomat francez, 
profesor de psihologie clinică și psihopa-
tologie la Universitatea Paris VIII, este con-
siderat cel mai autoritar reprezentant al 
etnopsihiatriei din Franța (născut în 1948).
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Cu Nathan, am asistat la o 
schimbare a metodei, de la o 
abordare individuală la o abordare 
de grup. De aici vom continua cu 
abordarea etnopsihologică care 
implică un mediator etnoclinic în 
sesiunile cu pacienți provenind din 
medii culturale diferite.

1.2 Metodologia 
abordării și 
mediatorii culturali

D
upă cum am văzut mai 
sus, cu Tobie Nathan 
metodologia tratamentului 
psihologic etno s-a 

schimbat. El introduce o a treia 
figură în situație: mediatorul 
clinic etno. În situația propusă 
de Nathan, mediatorul deține 
cunoștințe despre psihologia clinică 
și, în același timp, are aceeași 
cultură de origine ca și pacientul 
și, așadar, îi cunoaște limba, 
obiceiurile, comportamentul și, de 
asemenea, formele și semnificațiile 
tradiționale ale problemei mintale.
Traducerea dintr-o limbă în alta 
devine un punct de interconexiune 
interesant al terapiei cu persoane 
străine și introduce terapeutul 
în lumea culturală a pacientului. 
Mediatorul care se află în tranziția 
între limbi este un colaborator 
important al terapeutului. Prin 

urmare, terapeutul trebuie să 
informeze mediatorul și să îl 
pregătească cu privire la aspectele 
psihologice care ar putea apărea 
pe parcursul sesiunii. Pe de 
altă parte, mediatorul trebuie 
să împărtășească terapeutului 
aspectele culturale care s-ar 
putea să-i fie necunoscute 
acestuia: folosirea ochilor și 
privirile reciproce, modelele de 
comportament interpersonal, 
modalitățile de salut reciproc - 
doar câteva exemple – sunt toate 
aspecte „construite” cultural.

Gama și varietatea 
comportamentelor orientate 
cultural este foarte largă și cuprinde 
fiecare aspect al vieții umane de 
zi cu zi, așteptările internalizate 
despre semnificațiile și folosirea 
timpului, regulile dintre persoane; 
de asemenea, folosirea atingerii și 
mângâierii sunt orientate cultural. 
Cultura atribuie diferențe de 
comportament lingvistic între 
clasele sociale sau genuri. De fapt, 
comunicarea este profund afectată 
de contextul cultural, iar acest 
lucru poate fi cunoscut într-un 
mod relevant de către mediatorii 
culturali, asistenții ai procesului 
clinic. Prezența mediatorului 
cultural permite parcurgerea 
sesiunii de psihoterapie și ajută 
terapeutul să obțină semnificațiile 
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individuale (culturale) ale durerii 
pacientului și să interpreteze 
formele pe care le îmbracă această 
durere.

Într-adevăr, mediatorul trebuie 
să medieze în două direcții, atât 
față de pacient, cât și față de 
terapeut: pe de o parte, traducând 
discursul pacientului propoziție cu 
propoziție, îi permite pacientului 
să discute confortabil în limba 
sa despre aspecte intime, pe de 
altă parte, îl ajută pe terapeut 
să înțeleagă comportamente, 
obiceiuri, posturi orientate 
cultural.

Ca în cazul proiectului HEAL, 
deși se recomandă implicarea 
unui mediator, prezența unui 
psihoterapeut care deține 
cunoștințe despre etnopsihologie 
și experiență de lucru cu 
resortisanții țărilor terțe, precum 
și un trecut asociat antropologiei, 
poate reprezenta o soluție pentru 
depășirea limitărilor resurselor 
financiare pentru serviciile de 
suport.
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Fanzinele ca instrument creativ al povestirii 
și depășire a experiențelor traumatice
 
În această secțiune prezentăm fanzinele: ce sunt, istoria și modul în care 
procesul de creare a fanzinelor poate contribui la vindecarea traumelor. 

2.1 Ce este un fanzin?

O definiție larg răspândită 
a fanzinelor indică faptul 
că acestea sunt mici 
publicații produse cu 

costuri reduse sau gratuit. Fanzinele 
datează din anii 1930 și au fost 
numite așa (fanzin - combinație 
între „revistă” și „fan” - revistă a 
fanilor) datorită formatului său și 
deoarece majoritatea autorilor de 
fanzine s-au identificat ca fani ai 
acestor publicații. 

Există numeroase formate diferite 
de fanzine, de la broșuri la 
pamflete. Fanzinele pot fi exclusiv 
vizuale sau pot include text. Într-un 
fanzin puteți găsi colaje, fotografii, 
poezii, ilustrații — tot ceea ce 
autorul său dorește să folosească 
pentru a spune o poveste subliniind 
trăsături expresive personale. 
Un fanzin este o revistă realizată 
manual despre orice v-ați putea 
imagina: trupe muzicale preferate, 
povești personale, subculturi sau 
colecții. Acestea conțin scrieri din 
jurnal, declamații, interviuri și 
povești. Pot fi create de una sau 

mai multe persoane, se găsesc în 
magazine, sunt comercializate la 
convenții de benzi desenate, date 
la schimb cu prietenii sau oferite 
gratuit. Ideea din spatele fanzinelor 
este foarte veche: există de ani de 
zile sub diferite denumiri (cărticele 
de povești, pliante, pamflete). 
Poate fi mai ușor să descriem sau 
să caracterizăm natura fanzinelor 
decât să încercăm să dăm o 
definiție exactă a ceea ce este un 
fanzin, datorită naturii acestei 
forme de expresie, conținutului și 
formatelor sale care pot varia atât 
de mult. 
Mike Gunderloy, editor fondator 
al publicației de recenzii fanzine 
Factsheet Five7, este adesea creditat 
pentru popularizarea termenului. 
El spune că „fanzinul” este „o 
contracție universală” utilizată 
pentru a descrie o publicație 
„creată de o singură persoană, 
mai degrabă din dragoste decât 
pentru bani, și concentrată pe un 
anumit subiect”. Seth Friedman, 

7 Gunderloy, Mike și Cari Goldberg Janice. 
(1992). The world of zines: a guide to the 
independent magazine revolution. New 
York: Penguin Books.
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editor la Factsheet Five în perioada 
1992–1998, este de acord cu ideea 
că fanzinele sunt publicate „de 
dragul comunicării fără a ține cont 
de profit”8. Ken Wachsburger, un 
editor manager al revistei Serials 
Review, spune că fanzinele sunt 
„munci din dragoste și exprimare 
liberă autopublicate, în mare parte 
cu circulație redusă”9. Aceste trei 
definiții se referă la motivațiile unui 
editor de fanzin de a-și publica 
propria scriere. Alte fanzine sunt 
scrise ca jurnale, cu relatări zilnice 
ale vieții unui individ, gândurilor și 
sentimentelor sale cele mai intime. 

2.2 Un pic de istorie 
a fanzinului 

C
onceptul fanzinelor are 
un strămoș în mișcarea 
presei amatoare de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea 

și începutul secolului XX, care, la 
rândul său, se influențează reciproc 
cu subcultura fandomului science 
fiction în anii 1930. Primul fanzin ne 
conduce adesea la un efort din anul 
1930 al Science Correspondence 
Club din Chicago. 
8 Friedman, R. Seth. (1997). The Factsheet 
Five zine reader. New York: Three Rivers 
Press.

9 Wachsburger, Ken. (1994). Underground 
press veteran discovers thriving, self-de-
scribed underground press scene. Serials 
Review. 20 (4), 53-60.

Se numea The Comet și a inițiat 
o tendință de lungă durată a 
fanzinelor SF. Fanzinul SF important 
Fantasy Commentator a început în 
1943 și a rulat în diferite iterații 
(deși nu continuu) până în 2004.  
Stilul grafic popular asociat 
fanzinelor este influențat 
artistic și politic de subculturile 
Dada, Fluxus, Suprarealism și 
Situaționism. Termenul de fanzine 
a fost inventat în octombrie 1940 
de Russ Chauvenet și popularizat în 
fandomul science fiction, intrând în 
dicționarul Oxford English în 1949.

Interconectarea dintre fanzine 
și sci-fi este reflectată în premiul 
Hugo al Convenției Mondiale de 
Science Fiction (Worldcon) pentru 
Cel mai bun fanzin, acordat pentru 
prima dată în 1955 și care se mai 
acordă și în prezent. Premiul a pus 
bazele terminologiei fanzinelor 
(deoarece premiul a fost înființat 
pentru fani). În cele din urmă, 
fanzinul a fost scurtat la „Zin”, iar 
gama de subiecte s-a extins pentru 
a include practic orice10. 

Inovațiile tehnologice ale anilor ‘70 
au făcut ca fanzinele să fie mai ușor 
de creat ca niciodată. În special, 
dezvoltarea centrelor de copiere 
a permis factorilor de decizie a 

10 În acest set de instrumente, pentru sim-
plificare, continuăm să folosim termenul 
„Fanzine”
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fanzinelor să își producă munca 
ieftin și rapid. Pe măsură ce cultura 
punk a apărut în anii ‘70, un interes 
mai puternic pentru autopublicare 
a apărut în vest și fanzinele au fost 
utilizate în mod curent pentru a 
promova trupe underground care 
nu se bucurau de atenția principală 
a maselor.

Mai târziu, în anii ‘80 și ‘90, 
fanzinele au jucat un rol important 
în dezvoltarea mișcărilor Queercore 
și Riot Grrrl. Fanzinele au fost 
utilizate pentru a răspândi idei și 
a crea comunități în care oamenii 
puteau să își împărtășească 
poveștile, experiențele și opiniile.

2.3 De ce să creezi un 
fanzin?

A
proape toate formele 
artistice pot intra sub 
incidența disciplinei 
terapiei prin artă, de la 

artele grafice, precum desenul, 
pictura și scrisul, la alte discipline, 
cum ar fi muzica și dansul. Această 
gamă de discipline artistice 
include crearea unui fanzin ca 
instrument de susținere a unei căi 
de vindecare, cu scopul esențial 
de a utiliza unul dintre cele mai 
cuprinzătoare mijloace moderne 
în domeniul creativității ca mijloc 
de transformare individuală, 

încurajând exprimarea liberă 
a emoțiilor. Fanzinul include și 
grupează, de fapt, toate categoriile 
de arte grafice menționate mai sus, 
deoarece încorporează desenul, 
scrisul și multe altele, lăsând loc 
pentru autoexprimare. 
Avantajele utilizării terapiei prin 
artă într-un proces de vindecare 
sunt numeroase, deoarece datorită 
acestei discipline raționalitatea 
poate fi lăsată deoparte și se 
poate acorda spațiu creativității, 
recuperând cea mai spontană parte 
a oamenilor, fără a fi necesar să se 
verbalizeze stările și sentimentele, 
dar eliberând emoțiile într-un 
mod creativ. În acest context, 
terapia prin artă concentrează 
bunăstarea psiho-fizică prin 
traducerea creativă a gândurilor, cu 
îndrumarea experților.

În general, prin crearea fanzinului 
auto-narațiunea, auto-povestirea 
pot reprezenta o modalitate 
radicală de a conecta vocea celor 
care au suferit traume profunde. 
De fapt, oamenii care participă la 
procesul de creare a fanzinului devin 
naratori ai propriilor experiențe, 
oferind indiciile necesare pentru 
recuperarea limbajului lor cultural. 

De exemplu, fotograful sicilian 
contemporan care locuiește în 
Londra, Claudia Agati, povestește 
experiențe traumatizante prin 
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fanzin fotografic. În proiectul său 
intitulat „Domesticity” spune 
povestea a patru femei care au fost 
victime ale violenței domestice. 
Fotografiile exprimă emoțiile 
poveștilor lor și rup tăcerea cu 
privire la conceptul că spațiul casei 
este considerat în mod tradițional 
un loc sigur11. 

Un alt exemplu relevant care 
ne arată că fanzinele au devenit 
în prezent mijloace de a spune 
experiențe traumatizante, de a da 
voce femeilor și bărbaților care 
au fost supuși violențelor este 
„Designing Out Suicide12” - un 
forum de discuții și vindecare și o 
resursă comunitară. Acest forum 
își propune să crească gradului de 
conștientizare în rândul femeilor 
care suferă de gânduri/idei suicidare 
sau probleme de sănătate mintală 
care ar putea conduce la suicid. De 
fapt, forumul oferă spațiu pentru 
a crea un fanzin în concurență 
deschisă în jurul subiectelor 
generale, precum conștientizarea, 
depresia / anxietatea / tulburarea, 
soluțiile alternative, terapia, 
responsabilizarea, experiențele și 
alte subiecte. 

11 Consultați https://www.claudiaagati.
com/domesticity pentru mai multe despre 
proiectul „Domesticity” și alte lucrări ale 
autorului

12 Consultați https://designingoutsuicide.
com pentru exemple de fanzine

Realizarea unui fanzin reprezintă 
o oportunitate de a-ți face 
cunoscut punctul de vedere, 
gândurile, opiniile sau experiențele 
marginalizate, toate lucrurile pe 
care societatea nu le discută de 
obicei și subiectele care sunt adesea 
respinse de societate. Fanzinul 
combină cuvinte, imagini, subiecte 
cu scopul de a fi răspândite cât mai 
mult posibil pentru a lansa un mesaj 
revoluționar în lume. Deoarece 
procesul este simbolizat în artă, 
metafore vizuale pot fi construite 
pentru a exprima sentimente, 
temeri, speranțe, vise și dorințe, 
dând viață unei forme expresive 
care traduce lumea interioară și 
emoțională.

În acest domeniu terapia prin 
artă joacă un rol crucial în a ajuta 
fiecare persoană să descopere 
resursele pe care fiecare individ 
le posedă, stimulând potențialul 
de autoregenerare, restabilind 
încrederea în abilitățile proprii 
a subiecților vulnerabili care 
și-au pierdut stima de sine, 
conștientizarea și bunăstarea.

https://designingoutsuicide.com/
https://www.claudiaagati.com/domesticity
https://www.claudiaagati.com/domesticity
https://designingoutsuicide.com
https://designingoutsuicide.com
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2.4 Poveste într-un 
fanzin

E
ste clar că una dintre 
trăsăturile distinctive ale 
fanzinelor este dezvoltarea 
lor narativă și creativă. Fie 

că este vorba despre o rețetă 
sau povestea unei călătorii în 
străinătate, un fanzin spune o 
poveste.

Cea mai bună modalitate de a spune 
o poveste bună este pur și simplu 
să înțelegem care este povestea 
pe care dorim să o spunem. Apoi 
următorul pas este de a da o 
structură narativă logică poveștii, 
cu o introducere, o dezvoltare a 
conținutului și o încheiere, toate 
prezente într-un fanzin:

1. Introducere: dedicată 
prezentării protagoniștilor, 
în acest caz prezentării 
persoanei care spune fanzinul, 
locului unde are loc povestea 
și conflictelor principale.

2. Cuprins: acesta este punctul 
din poveste în care problema 
atinge punctul culminant al 
tensiunii, iar protagonistul 
atinge cel mai jos punct. 

3. Sfârșit: protagonistul reușește 
să-și rezolve problema/situația 
conflictuală.

Structura poveștii este, așadar, 
fundamentală pentru a concepe 
și a parcurge într-un mod 
structurat: trebuie să cunoaștem 
personalitatea protagoniștilor, 
cultura lor, calitățile și abilitățile 
lor, temerile și obstacolele care 
trebuie depășite, dorințele inimii și 
perspectivele de viitor. 

2.5 Cum se creează 
un fanzin?

C
rearea unui fanzin este 
destul de simplă, deoarece 
nu se necesită abilități 
artistice deosebite: doar 

imaginația și creativitatea joacă cel 
mai important rol în crearea unui 
fanzin, pe care, prin natura lor, 
fiecare individ le posedă. 
Tehnica fanzinului ajută la ghidarea 
imaginației și creativității în 
stabilirea unui obiectiv clar, a unui 
scop, a unui mesaj de comunicat. 
Un citat din Edward De Bono, 
psiholog maltez, unul dintre cei 
mai mari exponenți în domeniul 
gândirii creative și părintele 
gândirii laterale, se potrivește 
foarte bine aici: „Creativitatea nu 
este doar talent. Există tehnici care 
pot fi învățate și aplicate deliberat. 
(...) Gândirea laterală este o 
atitudine și un obicei mental. Este 
un mod diferit și mai creativ de a 
folosi intelectul. Gândirea laterală 



27

nu înseamnă doar rezolvarea 
problemelor individuale, ci și 
găsirea de noi interpretări ale 
realității și este interesată de idei 
noi de toate tipurile”. Creativitatea 
este, așadar, una dintre resursele 
pe care fiecare dintre noi le are. 
Nu este vorba despre a fi artiști și 
a putea desena, picta sau cânta: 
a fi creativ înseamnă a depăși 
viziunea tradițională a procesului 
de rezolvare a unei probleme, 
deschiderea către noi forme de 
raționament și practici operative.

Tipul materialului necesar pentru 
a crea un fanzin este, de obicei, 
hârtie obișnuită, de orice tip, 
dimensiune și formă, atâta timp cât 
poate fi răsfoită. Structura sugerată 
aici este structura de bază a unui 
fanzin, adică 8 pagini obținute 
dintr-o foaie de hârtie A3 îndoită. 
De aceea, crearea unei povești în 8 
pagini este mai eficientă și permite 
concentrarea asupra poveștii care 
urmează să fie spusă.

Procedura generală se bazează în 
principal pe câțiva pași enumerați 
mai jos:

1. Alegerea unei teme.

2. Stabilirea structurii narative. 

3. Alegerea tipului conținutului.

4. Stabilirea specificațiilor 
tehnice: formatul, tipul lucrării 
și tehnica artistică ce va fi 
utilizată.

5. Colectarea materialelor 
necesare realizării: texte, 
ilustrații, fotografii, colaje și 
alte materiale artistice.

6. Crearea unui proiect, a unei 
schițe pentru a obține o idee 
generală despre cum vor fi 
umplute paginile. 

7. Crearea structurii de bază a 
fanzinului, numită porțiune 
principală, unde trebuie 
aplicat conținutul.

8. Îndoirea și plierea porțiunii 
principale a fanzinului.

9. Scanarea și tipărirea 
numărului de copii dorit.
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2.6 Tehnici de 
realizare a unui 
fanzin

D
upă cum am subliniat 
anterior, pentru a crea 
un fanzin, sunteți liber/ă 
să adoptați orice fel de 

tehnică artistică. Pentru a vă forma 
o idee despre gama de posibilități 
pe care le puteți alege, mai jos vă 
prezentăm lista diferitelor tehnici 
artistice utilizate de obicei pentru 
crearea paginilor fanzinului:

Colaj: aceasta este o tehnică în care 
conținutul este extras din diferite 
surse și combinat în porțiunea 
principală a fanzinului, de exemplu, 
tăierea cuvintelor din ziare și 
imagini din reviste și rearanjarea 
lor într-o pagină pentru a crea 
un colaj, crearea unui mesaj sau 
orice altă compoziție doriți. De 
exemplu, puteți tăia litere dintr-o 

revistă pentru a compune cuvinte 
noi, cu un rezultat plăcut din punct 
de vedere estetic, fiind foarte 
folosit în colaje. Această metodă 
este foarte practică și reprezintă o 
tehnică bună de utilizat dacă doriți 
să oferiți o nouă perspectivă asupra 
imaginilor existente. Fanzinul 
alcătuit din colaje facilitează ideea 
alcătuirii pentru cei care nu se 
pricep foarte bine la desenat, din 
numeroase motive: pot fi realizate 
rapid, deoarece sunt obținute din 
decupaje din ziar, sunt potrivite 
pentru improvizație, pot folosi 
text și/sau imagini, stimulează 
creativitatea pentru combinații 
infinite care pot fi create și 
adaptate.

Benzi desenate: sunt, de obicei, 
ilustrații desenate manual, care 
pot fi utilizate pentru a transmite 
un mesaj sau a transmite un 
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comentariu social, una dintre 
caracteristicile fanzinelor benzi 
desenate fiind tenta amuzantă și 
provocatoare. 

Fanzin jurnal/caiet de desen: 
cu această tehnică fanzinul este 
desenat și scris de mână ca un jurnal 
personal, reprezintă o modalitate 
frumoasă de a crea un fanzin cu 
o tentă realizată manual, folosind 
markere, pixuri și creioane, adesea 
și carioci și sclipici. De asemenea, 
includ mâzgălituri, ștersături, 
pentru a crea o impresie și mai 
intimă și spontană în mesaj.

Fotografie: aceasta este un 
fanzin compus în esență dintr-o 
poveste foto. Fotografiile pot fi 
editate și manual, ceea ce implică 
transformarea sau modificarea 
unei fotografii folosind diferite 
metode și tehnici pentru a obține 
rezultatele dorite. Oamenii se pot 
fotografia pe sine sau orice altceva, 
apoi le pot tipări și edita manual, 
desenând pe fotografie cu markere, 
scoțând în evidență un nou înțeles.

Cu toate acestea, unele dintre 
tehnicile enumerate aici pot fi 
combinate pentru a crea noi forme 
și compoziții artistice, reiterând 
conceptul că se poate pune 
orice într-un fanzin! Așa cum am 
menționat deja, fanzinele sunt un 
bricolaj alcătuit din diferite imagini, 
texte și mesaje. Într-un fanzin 
puteți prezenta schițe, desene și 
mini benzi desenate, ilustrații și 
colaje, puteți combina cuvinte cu 
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imagini și texturi. În esență, ceea 
ce puteți include într-un fanzin este 
limitat doar de imaginație. Firul 
roșu este povestea și aceasta poate 
fi ghidată de un stil, o culoare, un 
colaj, creând probabil o anumită 
armonie vizuală în cadrul paginilor.

2.7 Configurația 
și ordinea într-un 
fanzin

Fanzinele pot avea diferite formate 
și dimensiuni, și există numeroase 
și diverse moduri de a le crea.

În primul rând, este important 
să decideți câte pagini va avea 
fanzinul, cum și unde va fi citit și 
utilizat. Mai jos puteți găsi cele 
mai populare metode pentru 
configurarea fanzinului:

Opțiunea 1 - Fanzin broșură

Fanzinul broșură este realizat 
dintr-o foaie A4 îndoită în jumătate 
și paginile unite cu două capse pe 
partea posterioară. A5 este cea mai 
populară dimensiune a fanzinului. 
Puteți face găuri (de multe ori 3 sau 
5 găuri sunt suficiente) pe cotorul 
paginii și puteți folosi acul și ața 
obișnuite pentru a lega paginile 
împreună.

Opțiunea 2 – Fanzin acordeon

Această metodă nu implică tăierea 
paginilor, ci este creat pur și simplu 
prin plierea foii ca un acordeon. 
Este totodată și cea mai ieftină 
opțiune de tipărire a fanzinului.
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1. 2.

3.

4.

5. 6.

Opțiunea 3 – Fanzin mini 

Aceasta este cea mai tradițională 
metodă de a crea un fanzin de 
opt pagini, cu o singură foaie cu o 
tăietură pe mijloc atunci când este 
desfășurată. Mai jos prezentăm 
procesul de creare a unui mini 
fanzin:

1) Luați o foaie A3, eventual o 
foaie care să nu fie prea subțire, 
similară cu cartonul. 

2) Îndoiți foaia în jumătate pe 
lungime până când marginile 
mai lungi se unesc.

3) Îndoiți foaia din nou în 
jumătate, de data aceasta 
astfel încât capetele scurte 
ale foii să se unească, făcând 
colțurile să se alinieze uniform, 
în acest moment veți avea 8 
pliuri de aceeași dimensiune.

4) Odată ce pliurile foii au fost 
definite, desfaceți din nou 
foaia și pliați-o în două, tăind 
spre centru cu ajutorul unei 
foarfece. 

5) Desfaceți foaia creând o 
deschidere în formă de romb 
în mijloc. 

6) În acest moment, toate cele 
8 pagini trebuie să fie pliate 
pentru a forma fanzinul.
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Acestea sunt doar sugestii, dar ele 
acoperă unele dintre principalele 
opțiuni pe care oamenii le utilizează 
pentru a plia foi și a obține fanzine. 
Dacă trebuie adăugate mai multe 
pagini, hârtia poate fi tăiată la 
dimensiunea exactă a dimensiunii 
fanzinului și puteți capsa paginile pe 
partea mediană a fanzinului, acolo 
unde ar fi legată o carte în mod 
normal. De asemenea, puteți utiliza 
două bucăți de hârtie la început 
așezând o foaie deasupra celeilalte 
și tăindu-le și pliindu-le simultan. În 
acest fel veți avea de două ori mai 
multe pagini. 

2.8 Tipărirea unui 
fanzin

Exemplarul original final al unui 
fanzin se numește „etalon”. Acum 
vine momentul să faceți copii, iar 
cel mai simplu mod de a le face 
este prin fotocopiere sau scanare.

Este important să utilizați un aparat 
de fotocopiere care are un scaner, 
mai degrabă decât un copiator în 
care hârtia va trebui să treacă prin 
aparat pentru a fi copiată. Datorită 
diferitelor materiale care pot fi 
utilizate pentru a crea un fanzin, 
există posibilitatea ca fanzinul să 
blocheze acest tip de copiator. 
Astfel s-ar deteriora și exemplarul 
etalon. 

Prin urmare, se recomandă 
întotdeauna să scanați foaia A3 
deschisă a fanzinului și apoi să 
îndoiți foaia.



33

3
Metodologia de 

implementare 
a componentei 

practice 



34

3.1 Obiective
 
Recuperarea în urma traumelor 
nu este un proces imediat, 
necesită timp și are loc în 
etape. Faza timpurie utilizează 
abordări care sunt limitate în 
timp, structurate și suportive 
și adesea oferă o componentă 
educațională. Astfel de sesiuni de 
grup conțin și gestionează efectele 
posttraumatice copleșitoare, ajută 
participantele să se simtă mai 
puțin izolate și înstrăinate și oferă 
abilități și perspective cognitive 
care încurajează un sentiment de 
sens reînnoit și speranță pentru 
viitor. 

Sesiunile artistice de etnopsihologie 
HEAL acoperă această fază timpurie 
a procesului de recuperare în 
urma traumelor, lucrând cu femei 
care și-au început deja integrarea 
în călătoria societății gazdă, 
dar nu au fost încă implicate în 
procesul de vindecare a traumelor. 
Sesiunile HEALse concentrează în 
principal pe partajare și incursiuni 
prin experiențele traumatice – 
povestirea și asistarea la povestirea 
fiecărei participante și restabilirea 
încrederii. 

Scopul sesiunilor este de a permite 
supraviețuitorilor să-și schițeze 
propriul destin și obiective și să 

le ajute să treacă de la victimă la 
supraviețuitor și de la supraviețuitor 
la lider. Configurația grupului are 
puterea de a aduce participantele 
izolate înapoi în grupul în care 
„Împreună constituim norma de la 
care ne abatem în mod individual”. 
Dintr-o victimă a unei traume, acest 
lucru se traduce prin „Împreună 
constituim matricea vindecătoare 
a compasiunii și responsabilizării 
de care ne-am izolat în mod 
individual”. 

Pe termen scurt, sesiunile grupului 
artistic de etnopsihologie HEAL 
vizează: 1) să ofere sprijin social și să 
faciliteze dezvoltarea aptitudinilor 
interpersonale ale femeilor; 2) să 
ofere femeilor oportunități pentru 
dobândirea de noi informații, 
abilități de adaptare și așteptări de 
la sine; 3) să sprijine femeile pentru 
autoexprimare; 4) să genereze 
spații creative; 5) să ajute femeile 
să creeze rețele cu alte femei și 
experți, precum și 6) să permită 
creșterea personală și înțelegerea 
proceselor interpersonale prin 
explorarea procesului de grup 
aplicat în timpul sesiunilor și 
dinamicii de către participante 
într-un mod care nu este posibil în 
terapia individuală.  

Pe termen lung, dincolo de sesiunile 
artistice de etnopsihologie HEAL, 
care sunt limitate în timp și spațiu, 
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dacă unii participante se mută 
în grupurile de lucru deschise pe 
termen lung, în care lucrează la 
o varietate de dificultăți într-un 
cadru mai puțin structurat, care 
curge liber, acest lucru ar duce 
la continuarea procesului de 
vindecare și recuperare în urma 
traumelor.  

3.2 Considerații 
inițiale 

Profilul facilitatorilor

2 facilitatori trebuie să fie prezenți 
în timpul tuturor sesiunilor 
artistice de etnopsihiatrie HEAL: 
un psihiatru/psiholog și un 
terapeut/expert în artă.  Psihiatrul/
psihologul trebuit să fi fost instruit 
în dinamica grupului și vindecarea 
traumelor. Terapeutul/expertul în 
artă trebuie să fie familiarizat cu 
tema traficului de persoane și a 
efectelor traumelor. 

Implicarea mediatorului cultural

Un mediator cultural este o 
persoană esențială pe durata 
sesiunilor de etnopsihologie, 
prin urmare, sesiunile grupului 
artistic de etnopsihologie HEAL ar 
trebui să beneficieze de prezența 
unui mediator cultural care să 
împărtășească facilitatorilor 

aspecte culturale relevante care 
pot avea influență și care trebuie 
luate în considerare atunci când 
se lucrează cu femeile din țări 
terțe, victime ale traficului de 
persoane. Dacă nu este posibilă 
implicarea unui mediator 
cultural din cauza constrângerilor 
culturale, financiare sau de altă 
natură în sesiunile artistice de 
etnopsihologie, este important ca 
facilitatorii să fie bine pregătiți și 
conștienți de mediile culturale ale 
participantelor. 

Terminologie de utilizat

Este important să se evite termenii 
care pot victimiza participanții, 
precum și termenii care legitimează 
prostituția, cum ar fi referirea 
la victime/supraviețuitoare ca 
lucrătoare sexuale sau prostituate 
sau la bărbați drept clienți. 

3.3 Componența 
grupului

Profilul participantelor

 femei din țări terțe supraviețuitoare 
ale traficului de persoane care au 
început deja integrarea în procesele 
societății gazdă, dar nu au fost încă 
implicate în procesul de vindecare 
în urma traumelor. 
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Compoziția heterogenă vs. 
omogenă 

Ca principiu director general, 
grupurile au mai mult succes atunci 
când sunt compuse din indivizi 
traumatizați în mod similar, pentru 
a facilita legătura și sentimentul 
de apartenență. Indivizii sunt 
atrași de alții ale căror valori, 
trecut și atitudini sunt similare 
cu ale lor. Această percepție 
a omogenității este un aspect 
definitoriu al coeziunii de grup, 
care este vital pentru atașamentul 
indivizilor față de grup și pentru 
dezvoltarea acceptării și sprijinului. 
De asemenea, sesiunile de grup 
cu supraviețuitori ai traficului 
au mai mult succes atunci când 
componența membrilor grupului 
este similară în ceea ce privește 
vârsta, sexul (în special abuzul 
sexual și violul), antecedentele 
de tratament, nivelul patologiilor 
etc. Prin urmare, este esențial ca 
terapeuții să ia în considerare acest 
concept la definirea populației 
țintă și selectarea participanților 
individuali. În cele din urmă, 
implicarea unui mediator cultural 
este mai eficientă dacă se lucrează 
cu un grup omogen. 

În faza ulterioară, dacă se continuă 
colaborarea cu participantele după 
sesiunile HEAL, se recomandă o 
populație mai eterogenă, pentru 

a provoca identificarea cu statutul 
de victimă și pentru a integra pe 
deplin experiența traumatică în 
viața de zi cu zi. 

Strategia înscrierii

În scopul sesiunilor artistice de 
etnopsihiatrie HEAL, se recomandă 
o înscriere închisă a participantelor. 
La înscrierea închisă, toți membrii 
încep împreună și nu sunt adăugați 
membri noi. Grupurile cu înscriere 
închisă au mai puține întreruperi în 
procesul de grup, dar necesită un 
număr suficient la început pentru 
a împiedica grupurile să devină 
prea mici dacă membrii renunță 
prematur. 

Dimensiunea grupului

Grupul mijlociu (de la 8 la 20 de 
participanți) este dimensiunea 
ideală pentru o experiență pe 
termen scurt pentru acest obiectiv 
al participantelor, deoarece evită 
dimensiunea prea intimă și tipică 
a psihoterapiei introspective 
a grupului mic (până la 8 
participanți) și nu este dispersată 
în dimensiunea grupului mare 
(de 30 de participanți), în care 
nu se evaluează individualitatea, 
ci sociabilitatea și comunitatea. 
Grupul mijlociu permite schimbul 
de persoane individuale și de 
experiențe unice, dar evită riscul 
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deschiderilor care nu pot fi apoi 
tratate în procesul de grup, în 
câteva sesiuni. Este important să se 
asigure participarea a 10 femei pe 
toată durata sesiunilor HELP. 

Durata grupului 

Durata procesului de grup este 
stabilită a priori și nu depășește 
10 sesiuni. În plus, pot fi realizate 
interviuri individuale inițiale 
de evaluare și consultări cu 
participantele, atunci când este 
necesar și posibil.

Efectele terapeutice ale grupului 
mijlociu de scurtă durată

Chiar dacă grupul mijlociu de 
scurtă durată nu ia forma unui 
grup terapeutic real, este de 
fapt recunoscut faptul că acest 
dispozitiv are efecte terapeutice, 
cum ar fi: 

• infuzie de speranță,
• universalitate,
• informații orientative,
• altruism,
• recapitularea corectivă a 

grupului familial primar,
• tehnici de socializare,
• comportament imitativ,
• învățare interpersonală,
• coeziune,
• catharsis,
• factori existențiali.

3.4 Etapele 
procesului de grup

Crearea atmosferei de grup

În primul rând, facilitatorii vor 
trebui să încurajeze crearea unei 
atmosfere de empatie și încredere, 
fără a judeca pe cineva și să 
încurajeze comunicarea între toate 
participantele. În această fază, 
facilitarea va fi destul de activă și 
de dirijată.

Dinamica grupului

În a doua fază, facilitatorii vor 
trebui să acorde atenție dinamicii 
dintre participante, cum ar fi: 

• oglindire: participantele se 
văd pe sine în experiența altor 
participante: „mi se pare că 
vorbește despre povestea 
mea”;

• rezonanța: participantele 
resimt emoții în timp ce ascultă 
povestea altora: „povestea 
ta îmi amintește de o altă 
experiență de-a mea diferită de 
a ta, dar cu aceeași emoție”;

• polarizare: doar două 
participante vorbesc între ele, 
iar schimbul circulant este 
întrerupt;

• conflictul.
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Facilitarea nu trebuie să direcționeze 
foarte mult; participantelor li se 
lasă spațiu liber, dar facilitatorilor 
mențin un nivel ridicat de atenție 
pentru a evita riscurile eșecului 
grupului mijlociu pe termen scurt.

Concluzii: Ultima etapă este 
concluzia, în care moderatorul ajută 
participantelor să se întâmpine 
reciproc. Se pot folosi ritualuri 
de întâmpinare și suveniruri. 
Facilitarea nu este directivă, dar 
este atentă și vizează închiderea 
și evită orice deschideri, care ar 
putea fi semne de rezistență la 
întâmpinare.

3.5 Pregătire 

Selectarea și pregătirea unui 
mediator cultural (atunci când 
este implicat)

Mediatorul ar trebui să aibă un 
trecut de formare în vindecarea 
traumelor și violența pe criterii 
de gen.  Pentru ca sesiunile să fie 
administrate în mod corespunzător 
și pentru siguranța victimelor, este 
necesar ca mediatorii culturali să fie 
independenți și să respecte codul 
de confidențialitate al facilitatorilor 
participanți. Mediatorul cultural 
trebuie să fie selectat pe baza 
limbilor și naționalităților 
participantelor selectate, precum 

și a capacității de a lucra într-un 
grup cu alți facilitatori. Atunci când 
implicarea unui mediator cultural 
nu este posibilă, un psihoterapeut 
trebuie să dețină cunoștințe 
despre aspectele culturale ale 
participantelor. 

Pregătirea facilitatorilor

Facilitatorii trebuie să fie pregătiți 
să răspundă provocărilor care ar 
putea apărea în timpul sesiunilor 
în timp ce lucrează în cadrul 
grupului cu acest grup țintă. 
Aceste probleme de bază sunt: 
1) neîncrederea și suspiciunea 
severă și prelungită nu numai față 
de ceilalți, ci și cu privire la sensul 
și scopul procesului; 2) resimțirea 
adesea bruscă și surprinzătoare 
a trăirilor intense, imaginilor, 
amintirilor și stărilor disociative, 
ducând la reconstituiri ale scenelor 
de victimizare și traumă; 3) 
răspândirea acestor erupții prin 
efecte de contagiune de grup; și 4) 
contratransferul și traumatizarea 
indirectă a terapeutului.

Colaborarea între facilitatori

Înainte de începerea sesiunilor 
HEAL, facilitatorii vor defini 
terminologia terapeutică și 
artistică care trebuie prezentată 
mediatorului cultural. Ambii 
facilitatori participă la toate 
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activitățile și dezvoltarea de fanzine 
împreună cu participantele. În 
timpul sesiunilor, terapeutul 
conduce discuții/reflecții care 
provin din activitatea „Cutii cu 
povești”, în timp ce expertul în 
artă sprijină participantele la 
reprezentarea grafică a reflecțiilor/
poveștilor femeilor. Este important 
ca ambii facilitatori să organizeze 
întâlniri înainte și după fiecare 
sesiune pentru a se pregăti 
pentru sesiuni și pentru a discuta 
despre riscurile, provocările și/sau 
succesele posibile. 

Evaluare cu facilitatori

După ținerea tuturor sesiunilor, 
evaluatorul (organizatorul 
programului general HEAL 
Recuperare și Integrare) trebuie să 
deruleze interviuri individuale cu 
expertul în psihologie și expertul 
în arte separat pentru a obține 
feedback-ul acestora cu privire la 
rezultatele obținute prin adoptarea 
abordării etnopsihologice și a 
producției de fanzine. Întrebările 
posibile pentru interviu sunt 
prezentate în Anexa 1. 

Pregătirea materialelor

Facilitatorii vor pregăti materialele 
care vor fi necesare pentru sesiunile 
grupului artistic de etnopsihologie 
HEAL cu: 

• Hârtie A3 

• Foarfecă sau cuțit X-Acto

• Stilou, creion, marker

• Lipici

• Creioane colorate (sau 
acuarele)

• Ștampilă de cauciuc

• Ziare, reviste, imagini 
imprimate, textile

• Hârtie specială

• Aparat foto pentru a face 
fotografii

• Imprimantă

În plus, facilitatorii trebuie să fie 
pregătiți cu lista și informațiile de 
contact ale prestatorilor de servicii 
de suport prezenți și disponibili în 
teritoriul lor local. Lista poate fi 
afișată pe un perete într-o încăpere 
în care vor avea loc sesiuni și 
va fi prezentată și distribuită 
participantelor în timpul ultimei 
întâlniri. 
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Interviuri individuale de evaluare 
cu participantele selectate

Înainte de începerea sesiunilor 
artistice de grup de etnopsihologie, 
se sugerează ca ambii terapeuți 
(psihologie/psihiatrie și artă), 
împreună cu un mediator cultural 
(atunci când este posibil) să 
organizeze interviuri individuale 
de evaluare cu participantele 
selectate. Un interviu de evaluare 
servește mai multor scopuri: 
pentru a colecta informații și istoric, 
pentru a evidenția eventualele 
probleme, pentru a indica dacă 
participanta este potrivită pentru 
grup. De asemenea, asigură un 
angajament mai puternic, deoarece 
pregătește individul pentru grup și 
oferă informații cu privire la ceea 
ce să se aștepte. Se recomandă să 
țineți interviuri individuale într-
un loc sigur (poate fi același loc în 
care vor avea loc sesiuni de grup 
ulterioare) și ar trebui să dureze 
1-2 ore. Factorii care trebuie notați 
în timpul interviurilor individuale 
sunt nivelul de conștientizare cu 
privire la evenimentele traumatice, 
comorbiditățile și, în sensul 
utilizării substanțelor psihotrope 
sau a alcoolului, vulnerabilitățile 
și riscurile, precum și punctele 
forte și resursele participantei. 
Interviurile individuale sunt, 
de asemenea, recomandate, 

deoarece o femeie poate fi 
retraumatizată prin intrarea în 
grupul HEAL dacă nu este pregătită 
în mod adecvat pentru a funcționa. 
În timpul interviurilor individuale 
de evaluare și al sesiunilor 
următoare, terapeuții trebuie să 
utilizeze o tehnică de intervievare 
motivațională, centrată pe pacient. 
În plus, facilitatorii trebuie să 
adreseze întrebări specifice într-o 
conversație informală, care să 
permită măsurarea impactului 
sesiunilor de grup artistic HEAL 
asupra participantelor și obținerea 
feedback-ului cu privire la utilitatea 
sesiunilor. Întrebări orientative pe 
care facilitatorii le pot utiliza sunt 
incluse în Anexa 2. 

3.5 Cadru și durată 

Cadru 

Sesiunile de grup trebuie să 
aibă loc într-un mediu sigur. 
Informațiile cu datele de contact 
ale facilitatorilor trebuie să fie 
afișate pe un perete într-un loc 
vizibil în încăpere. Facilitatorii 
trebuie să informeze participanții 
că sunt disponibili pentru a discuta 
individual cu participantele înainte 
și după fiecare sesiune, și că pot 
fi contactați în orice moment, 
dacă este necesar. De asemenea, 
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se recomandă (atunci când este 
posibil) să se asigure structuri 
de primire și îngrijire a copiilor 
participantelor în timpul sesiunilor, 
pentru a permite femeilor să 
participe și să evite abandonul 
școlar. 

Încredere

În toate grupurile încrederea 
reprezintă o problemă importantă, 
în special la început când se 
introduc membri noi și au loc 
dezvăluiri personale intime. Aceste 
aspecte legate de încredere trebuie 
luate în considerare de facilitatori 
și trebuie soluționate prin 1) reguli 
și limite de grup adecvate; 2) 
discuții privind problema încrederii 
și analiza încălcărilor din trecut ale 
încrederii, pentru a se diferenția de 
situația actuală; și 3) o atitudine 
a facilitatorilor care emană 
încredere. Încrederea prezintă 
o importanță crucială și trebuie 
transferată participantelor chiar de 
la începutul sesiunilor. 

Durată 

sesiunile grupului artistic de 
etnopsihologie HEAL sunt 
limitate în timp, cu un total de 
10 sesiuni de aproximativ 3 ore 
fiecare, plus sesiunea de interviu 
individuală suplimentară cu fiecare 
participantă la început, atunci 
când este posibil. Se recomandă 
derularea sesiunilor întotdeauna 
în aceeași zi și distribuite pe 
parcursul mai multor luni. Astfel 
se asigură consecvență și coerență 
participantelor. După cum s-a 
explicat mai devreme, grupurile 
deschise sunt recomandate după 
sesiunile limitate în timp, atunci 
când este posibil. În timp ce 
grupurile cu durată limitată servesc 
pentru a concentra participantele 
și sunt, de obicei, mai structurate 
și de susținere, grupurile deschise 
sunt rezervate pentru etapele 
ulterioare ale tratamentului și 
pacienții cu un grad de funcționare 
mai mare.
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3.6 Implementarea 
sesiunilor HEAL

Sesiunile grupului artistic HEAL 
sunt organizate în jurul a 6 module: 

0. Interviuri individuale și 
evaluarea competențelor 
[foarte recomandat]

1. Cunoașterea reciprocă și 
pregătirea

2. Povestiri prin fanzine

3. Crearea fanzinelor

4. Finalizarea fanzinelor 

5. Reflecții și împărtășirea 
experienței individuale și de 
grup

6. Concluzii 

Fiecare modul conține una sau 
mai multe sesiuni care vor fi 
desfășurate în zile separate sau 
în aceeași zi, cu pauze mai lungi. 
Modelul metodologic cu activitățile 
propuse și rezultatele așteptate ale 
învățării este prezentat în capitolul 
4 din prezentul set de instrumente. 

Toate etapele sunt interconectate 
și nu pot fi puse în aplicare în 
mod independent. Recomandăm 
cu tărie că toate sesiunile sunt 
necesare pentru recuperarea 
eficientă a femeilor care sunt 
victime ale traficului de persoane. 
Este important să subliniem faptul 
că fiecare sesiune și activități 
ar trebui adaptate în funcție de 
contextul local, nevoile și aspirațiile 
femeilor, reflectând o abordare 
personalizată, componența 
grupului și dinamica grupului, 
precum și în funcție de profilul și 
stilul facilitatorilor.
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„Cutii cu povești”

Descriere

„Cutii cu povești” este o activitate 
care va fi prezentă în toate sesiunile 
de grup artistice HEAL. „Cutii cu 
povești” este codificarea personală 
a emoțiilor, amintirilor, dorințelor, 
proiectelor personale printr-o 
selecție de obiecte, fotografii și 
alte materiale și reprezentarea lor 
vizuală. Femeile vor fi încurajate 
să aleagă obiecte care reprezintă 
prezentul și viitorul lor, gândurile, 
experiențele și starea lor de spirit 
și să împărtășească motivele din 
spatele alegerilor lor. Activitatea va 
încuraja participantele să reflecteze 
asupra propriei personalități și 
asupra factorilor care contribuie 
la aceasta, îmbunătățindu-și 
capacitatea de autoreflecție și 

autoevaluare în identificarea 
modalităților concrete de exprimare 
atât a conceptelor negative, cât și 
a celor pozitive. Această activitate 
va încuraja exprimarea creativă a 
participantelor, sprijinindu-le în 
reprezentarea artistică (desen sau 
colaj) a obiectelor alese. Este o 
activitate inovatoare care va însoți 
femeile pentru a-și nara poveștile și 
pentru a reflecta asupra propriilor 
lor căi pe parcursul procesului de 
vindecare. 

Implementare

În timpul celei de-a doua 
sesiuni a grupului artistic HEAL, 
fiecare participantă trebuie să 
primească câte două cutii goale. 
Facilitatorii trebuie să explice că 
cutiile reprezintă în mod simbolic 
persoana (psihicul și cultura) și că 
prima cutie reprezintă prezentul, 
identitatea, istoria, obstacolele și 
temerile, în timp ce a doua cutie 
reprezintă viitorul, obiectivele 
care trebuie atinse și dorințele 
inimii. Participantele vor fi 
încurajate să coloreze, să picteze 
și să personalizeze cutiile și vor fi 
informate cu privire la procesul care 
va urma în timpul următoarelor 
sesiuni (identificarea și alegerea 
obiectelor și reprezentarea lor 
vizuală). 
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Începând cu a treia sesiune, 
participantele vor fi invitate să 
își reviziteze „Cutiile cu povești”. 
Acestora li se va cere să aducă de 
acasă sau, alternativ, facilitatorii 
vor aduce obiecte din care să 
aleagă (materiale vizuale, cum ar 
fi imagini imprimate, decupaje din 
ziare etc. care pot fi relevante și 
pentru resortisanții țărilor terțe). 
Participantelor li se va cere să 
pună obiectele în două cutii ca 
reprezentare a minții și poveștilor 
lor și vor fi invitate să reprezinte 
vizual obiectele alese (prin desen 
sau alte tehnici). Terapeutul va 
sprijini povestirea și împărtășirea 
experiențelor (dacă este cazul) 
asociate obiectelor. Expertul în 
artă va facilita procesul creativ și 
va sprijini participantele să creeze 
reprezentarea vizuală a obiectelor 
pe care le-au inclus în cele două 
cutii. Această activitate trebuie 
repetată în următoarele sesiuni de 
grup artistic HEAL, iar participantele 
își vor revizita cele două „Cutii cu 
povești”: alegerea elementelor 
suplimentare, scoaterea obiectelor, 
schimbul etc. - fizic și vizual (a se 
vedea șabloanele metodologice 
furnizate în Capitolul 4). 

Această activitate va oferi baza 
pentru crearea de narațiuni și 
fanzine personale. În acest fel, în 
timpul fiecărei sesiuni, femeile 

își vor îmbogăți propriile povești 
cu elemente noi sau vor alege, 
de asemenea, să facă modificări. 
Prin urmare, în timpul fiecărei 
sesiuni, atunci când aleg obiecte și 
schițează, femeile vor începe să-și 
dezvolte liniile de poveste pentru 
un fanzin. 

În timpul celei de-a treia sesiuni, 
facilitatorii vor introduce 
participantelor metode de 
povestire, diferite tipuri de povești 
și le vor sprijini să își dezvolte 
propriile linii de poveste folosind 
obiectele pe care le-au inclus deja 
în cutii. O poveste este un ghid 
care trebuie urmat pentru a sprijini 
povestea, dar mai presus de toate 
pentru a stimula reflecția asupra 
unor concepte care pot determina 
participantele să reflecteze asupra 
celui mai favorabil aspect al căii 
cunoașterii interioare. Prin urmare, 
povestea ar trebui concepută 
pentru a organiza și sprijini procesul 
povestirii. Această reflecție va 
fi stimulată de facilitatori prin 
concentrarea asupra următoarelor 
aspecte:

Privirea retrospectivă

• Identitatea mea

• Abilitățile mele

• Temerile mele
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Privirea în perspectivă

• Visele și dorințele inimii mele

• Viitorul meu

Pentru fiecare etapă a creării 
poveștii, participantele vor fi 
invitate să împărtășească grupului 
reflecțiile lor și să facă un desen 
reprezentând fiecare punct care ar 
reprezenta schița pentru crearea 
fanzinelor lor individuale.   

Începând cu a patra sesiune, 
participantelor le vor fi prezentate 
fanzinele, diferite exemple, opțiuni 
de pliere și legare, precum și diferite 
tehnici artistice. Facilitatorii trebuie 
să ofere participantelor spațiu 
și timp pentru a încerca diferite 
tehnici artistice. Experimentarea 
tehnicilor și materialelor 
trebuie asociată întotdeauna cu 
revizitarea „Cutiilor cu povești” și 
reprezentarea vizuală.

În sesiunile cinci, șase și șapte, 
participantele vor continua 
selecția obiectelor, reflecțiile 
asupra prezentului și viitorului, 
reprezentarea și avansarea cu 
propriile linii de poveste și fanzine 
personale. A opta sesiune va fi 
dedicată finalizării fanzinelor. 

Roluri

În timpul acestei activități, un 
terapeut trebuie să conducă o 
conversație și partajarea unor 
povești, iar un expert în artă trebuie 
să sprijine femeile în reprezentarea 
vizuală a obiectelor și a poveștilor 
lor. Sarcina principală a expertului 
în arte vizuale este de a ghida 
participantele prin stimuli care 
le pot determina să transpună 
conceptele în soluții vizuale, să 
se adapteze diferitelor tehnici 
utilizate în crearea de fanzine, 
colaje, benzi desenate, desene 
și fotografii sau o combinație a 
acestora, hotărând împreună cu ce 
tehnică se simt cel mai confortabil. 
Un mediator cultural trebuie să 
sprijine facilitatorii în comunicarea 
reperelor culturale. 

Creativitate și flexibilitate

De asemenea, este important 
să subliniem că fanzinele nu ar 
trebui să fie niciodată rezultatul 
„interpretărilor” personale ale 
expertului în arte vizuale. Sensul 
trebuie căutat întotdeauna printr-o 
confruntare continuă și colaborativă 
cu participantele și terapeutul și 
cu sprijinul mediatorului cultural. 
Facilitatorii trebuie să fie capabili 
să urmeze voințele expresive ale 
participantelor, în acest fel aceștia 
trebuie să aibă o sensibilitate 



46

estetică capabilă să înțeleagă 
semnificația, comunicarea 
exprimată de participante. Astfel 
participantele vor fi ajutate să 
identifice stimulul potrivit pentru 
transpunerea grafică în fanzine, 
respectând dorința și voința 
participantelor. 

Deoarece există modalități 
infinite de a produce un fanzin, 
participantele trebuie să aibă 
libertate creativă maximă, iar 
fanzinul trebuie să fie o reflectare 
a lor înseși, ca într-o oglindă 
fără filtre, care să le poată reda 
identitatea în societate, identitate 
care este adesea lăsată în întuneric, 
dar care conține adevărate comori 
și bogății. Fanzinul este, mai presus 
de toate, un spațiu care trebuie 
umplut cu senzații. 

Senzațiile reprezintă un set de 
semne, culori, fire, foi, care pot 
fi combinate pentru a crea noi 
forme și noi narațiuni, este dificil 
de descris exact cum poate fi creat 
acest proces, deoarece nu există 
reguli de bază, cu siguranță regula 
principală este să vă lăsați purtați 
de senzațiile pe care doriți să le 
exprimați cu ajutorul materialelor 
și să creați o secvență de imagini 
interconectate unele cu altele.

Materialele și tehnicile pe care 
participantele sunt invitate să le 
utilizeze le vor permite să se exprime 
într-un mod nou, redefinind o nouă 
identitate experienței lor de viață, 
într-un mediu sigur, cu ajutorul 
experților. Fanzinul este, prin 
natura sa, un mediu revoluționar, 
la fel ca vocea femeilor care au 
supraviețuit traficului de persoane.
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4
Șabloane 

metodologice 
pentru 6 module
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Sesiune 0

Interviuri individuale și evaluarea 
competențelor

Sesiunea inițială a interviurilor individuale de analiză va 
permite facilitatorilor să cunoască participantele, așteptările 
acestora, experiențele anterioare, starea de bine și experiențele 
anterioare. De asemenea, va informa facilitatorii cu privire 
la eventualele probleme, va indica dacă participanta este 
potrivită pentru grup, asigurând un angajament mai puternic 
prin pregătirea individului pentru grup și oferind informații cu 
privire la ceea ce să se aștepte. Chestionarul pentru evaluarea 
preliminară și întrebările orientative pe care facilitatorii le pot 
utiliza sunt incluse în Anexa 2.
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Cunoașterea reciprocă și pregătirea

Acest modul va stabili cadrul pentru punerea în aplicare a 
întregului program HEAL Recuperare și Integrare, oferind 
timp și spațiu pentru ca femeile să cunoască mai multe 
despre program, personalul, să se cunoască reciproc, să se 
familiarizeze cu mediul, să reflecteze asupra așteptărilor și 
preocupărilor lor și asupra altor subiecte de interes etc..

Sesiune 1



50

Activități
• Prezentarea sesiunilor: ce 

se va întâmpla și cum, ce se 
așteaptă de la ele, care vor fi 
rezultatele etc.

• Informații despre 
confidențialitate și 
consimțământ. 

• Cunoașterea reciprocă 
(și dacă ne cunoșteam în 
prealabil).

• Activitatea privind așteptările 
și preocupările.

• Declinarea responsabilității 
și acordarea de sprijin 
individual de către facilitatori 
și mediatorul cultural. 

• Partajarea și crearea regulilor 
unui grup, de exemplu, să 
nu-i judecăm pe ceilalți, să nu 
abandonăm experiența, ci să 
cerem un moment individual 
pentru a încerca să rezolvăm 
provocarea. 

Pregătirea cadrului și cunoașterea participantelor 
și a celorlalți

Rezultate
• Participantele află 

despre program și despre 
conținutul acestuia. 

• Participantele înțeleg 
de ce iau parte la acest 
program.

• Participantele încep să se 
cunoască între ele și pe 
facilitatori.

• Participantele reflectă 
asupra așteptărilor și 
preocupărilor lor cu 
privire la program.

• Participantele se simt 
mai încrezătoare și mai 
în largul lor cu restul 
grupului.

1.1

Durata 
2 ore 
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Activități 
• Energizant de relaxare/

muzică/dans.

• Reflecție inițială și 
momente de partajare: cum 
mă simt astăzi, ce stare de 
spirit m-a adus aici, cum mă 
simțeam înainte de a veni 
aici, cum mă simt acum.

• Activitatea „Cutii cu 
povești” și pregătirea a 
două cutii.

Rezultate
• Curiozitatea și conștiința 

de sine a participantelor 
crește.

• Participantele construiesc 
încredere între ele și cu 
facilitatorii și dezvoltă 
sentimentul de a se afla 
într-un mediu sigur.

• Participantele creează 
verigi de coeziune în cadrul 
grupului.

1.2 Getting to know each other and stimulating 
curiosity

Durata 
2 ore 
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Activități
• Reflecție inițială și 

partajarea momentelor. 

• Revizuirea „Cutiilor cu 
povești” și reprezentarea 
vizuală.

• Reflecții asupra 
modulului.

Rezultate
• Participantele câștigă 

încredere în sine prin 
schimbul de experiențe și 
reflectarea asupra poveștilor 
personale.

• Participantele fac schimb de 
idei și reflecții cu privire la 
subiectele propuse pentru a 
se cunoaște mai bine unele 
pe celelalte și pe sine.

• Participantele reflectă 
asupra propriilor experiențe 
traumatizante.

1.3 Going more personal

Durata 
2 ore 
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Going more personal

Sesiune 2

Povestiri prin fanzine

Acest modul va încuraja creativitatea și experimentarea, 
reflectând în același timp asupra poveștilor personale 
și aspirațiilor pentru viitor. În acest modul atenția va fi 
concentrată pe schimbul de cunoștințe a două teme 
fundamentale pentru construcția produselor finale: 
povești și tehnici de realizare.   
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2.1 Introduction to the storytelling and resources

Activități
• Reflecție inițială și partajarea 

momentelor. 

• Revizuirea „Cutiilor cu 
povești” și reprezentarea 
vizuală.

• Introducere în povestire și 
diferite tipuri de povești.

• Dezvoltarea liniei poveștii 
(prezent - viitor)

Rezultate
• Participantele se 

familiarizează cu structura 
unei povești și elementele-
cheie ale unei povești. 

• Participantele reflectă asupra 
vieții lor ca o poveste și 
povești viitoare.

• Participantele învață 
coduri non-verbale pentru 
a comunica/exprima/
recunoaște emoțiile. 

Durata 
2 ore
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2.2 Introduction to Fanzines

Activități
• Reflecție inițială și partajarea 

momentelor. 

• Revizuirea „Cutiilor cu 
povești” și reprezentarea 
vizuală.

• Introducere în fanzine și 
metodologie.

• Explorarea exemplelor de 
fanzine, opțiuni de pliere și 
legare și cum să creați un 
model.

• Prezentarea tehnicilor 
artistice.

• Reflecții asupra modulului.

Rezultate
• Participantele învață 

despre diferite tehnici 
artistice (pictură, colaj, 
imagini etc.)

• Participantele își sporesc 
abilitățile de autoreflecție 
prin testarea diferitelor 
posibilități și materiale.

Durata 
2 ore
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Sesiune 3

Crearea fanzinelor 

Acest modul va încuraja sarcini mai creative și procesuale 
vizând crearea unui fanzin. Participantele vor explora 
modalități de a-și spune poveștile viitoare și de a le 
recombina și reinterpreta folosind diferite tehnici și 
instrumente artistice.
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3.1 Idei și concepte

Activități
• Reflecție inițială și 

partajarea momentelor.

• Revizuirea „Cutiilor cu 
povești” și reprezentarea 
vizuală.

• Experimentarea tehnicilor 
artistice. 

• Construirea liniilor de 
poveste. 

Rezultate
• Participantele continuă să 

își sporească abilitățile de 
autoexprimare.

• Participantele învață să-și 
reprezinte abilitățile grafic 
și verbal.

• Participantele sunt 
capabile să-și traducă 
propriile gânduri, 
sentimente și emoții în 
simboluri grafice.

• Participantele învață 
despre aplicarea diferitelor 
tehnici artistice.

• Participantele își 
experimentează în mod 
liber creativitatea.

Durata 
2 ore 



58

3.2 Recreerea poveștilor 

Activități
• Reflecție inițială și 

partajarea momentelor.

• Revizuirea „Cutiilor cu 
povești” și reprezentarea 
vizuală.

• Experimentarea tehnicilor 
artistice în timpul creării 
poveștilor. 

• Experimentarea scrisului de 
mână.

• Introducere în paginare.

• Schița unui fanzin.

• Reflecții asupra modulului.

Rezultate
• Participantele au mai 

multă încredere și se simt 
mai confortabil în a-și 
spune poveștile.

• Participantele sunt 
capabile să-și exprime 
emoțiile și sentimentele 
printr-o formă artistică.

• Participantele 
sunt încurajate să 
experimenteze diferite 
instrumente și tehnici. 

Durata 
2 ore
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Sesiune 4

Finalizarea fanzinelor

Acest modul va oferi participantelor spațiu pentru a-și 
împărtăși poveștile și pentru a reflecta asupra viitorului 
lor în timp ce experimentează cum să împăturească, să 
lipească, să lege și să reproducă fanzine, astfel încât să 
fie pregătite pentru tipărire. Prin dezvoltarea produsului 
final, participantele vor fi responsabilizate să reflecteze 
asupra călătoriilor lor.
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4.1 Producerea fanzinelor

Activități
• Reflecție inițială și partajarea 

momentelor.

• Revizitarea „Cutiilor cu 
povești” și reprezentarea 
vizuală.

• Aplicarea tehnicilor artistice.

• Finalizarea fanzinelor și 
tipărirea.

Rezultate 
• Participantele și-au 

sporit stima de sine și se 
mândresc cu rezultatele 
creative colaborative și 
individuale.

• Participantele și-au 
consolidat autonomia și au 
sporit încrederea în sine 
prin implicarea în învățarea 
autodirijată.

• Participantele și-au 
îmbunătățit abilitățile 
de planificare și luare a 
deciziilor prin luarea unei 
decizii cu privire la tonul, 
aspectul, formatul și 
conținutul fanzinului.

Durata 
3 ore
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Producerea fanzinelor

Sesiune 5

Reflecții și împărtășirea experienței 
individuale și de grup

Acest modul va permite participantelor să reflecteze 
asupra experienței, încurajându-le să prezinte produsele 
finale, să împărtășească procesul și să învețe despre ele 
însele și despre alții. 
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5.1 Rezultatele învățării

Activități
• Reflecție și partajarea 

momentelor.

• Prezentarea fanzinelor 
create și partajarea 
experiențelor.

• Autoevaluare, adresarea 
întrebării „mi-a plăcut? De 
ce mi-a plăcut? Cum m-a 
făcut să mă simt? Aș face-o 
din nou? De ce? De ce nu? 
”.

Rezultate
• Participantele și-au 

îmbunătățit abilitățile de 
prezentare prin partajarea 
fanzinelor lor cu grupul.

• Participantele își pot 
împărtăși experiențele în 
cadrul grupului.

• Participantele și-au 
consolidat abilitățile 
de autoreflecție și 
autoconștientizare. 

Durata 
3 ore 
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Rezultatele învățării

Concluzii

Modulul final de încheiere va reuni toate 
participantele pentru evaluarea programului. 
Acest modul va oferi participantelor informații 
despre prestatorii de servicii de suport existenți 
la nivel local și alte servicii care pot fi utilizate de 
către participante la finalizarea programului HEAL 
Recuperare și Integrare. De asemenea, ar trebui 
incluse interviuri individuale după sesiuni.   
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Anexa 1 - Întrebări pentru interviuri 
individuale cu experții psihologici și în 
artă vizuală după livrarea sesiunilor 
grupului artistic HEAL

Aceste întrebări vor fi utilizate de evaluatorul (organizatorul) programului 
general HEAL Recuperare și Integrare. Evaluatorul trebuie să țină interviuri 
individuale cu expertul în psihologie și expertul în arte separat pentru a 
obține feedback-ul acestora cu privire la rezultatele obținute prin adoptarea 
abordării etnopsihologice și a producerii de fanzine.

Întrebări pentru interviu: 

1. Considerați că în timpul sesiunilor a fost creat un spațiu sigur pentru 
participante? Vă rog să explicați.

2. Ați simțit că participantele s-au simțit în siguranță să-și împărtășească 
emoțiile? Vă rog să explicați

3. Simțiți că ați relaționat cu toate participantele sau ați simțit o barieră cu unele 
dintre ele? Vă rog să explicați.

4. Ați avut spațiu partajat/echilibrat în mod egal cu un alt facilitator? Vă rog să 
explicați.

5. Au existat anumite momente în care ați dorit să interveniți, dar nu ați putut 
din cauza prezenței unui alt facilitator? Vă rog să explicați.

6. Sunteți de acord cu metodologia și lucrul împreună cu expertul în psihologie/
artă? Vă rog să explicați.
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7. Pentru expertul în artă: Toate femeile au creat fanzine? Ne puteți împărtăși 
reflecții asupra procesului și asupra rezultatelor? 

8. Pentru expertul în psihologie: Toate femeile și-au creat/împărtășit povestea? 
Ne puteți împărtăși reflecții asupra procesului, concentrându-vă în special 
asupra rezultatelor în ceea ce privește responsabilizarea, conștiința de sine și 
stima de sine a pacienților și abilitățile de autoreflecție? Au existat rezultate 
neașteptate?
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Anexa 2 - Evaluarea preliminară 
și întrebările orientative pentru 
conversațiile cu (potențialele) 
participantele

Evaluarea preliminară trebuie realizată separat cu fiecare femeie 
participantă, de către facilitatorii sesiunilor grupului artistic HEAL. 

Informații personale
Prenume:
Nume:
Vârstă:
Cetățenie:
Limba maternă:

Statut familial și personal

Sunteți căsătorită? 
Sunteți gravidă? 
Aveți copii? 

Dacă da, câți? 
Locuiesc cu dvs. în 
Italia?
Aveți permis de 
ședere?

Dacă da, ce tip de 
permis?

1. Solicitant de azil
2. Calitate de refugiat
3. Auxiliar
4. Permis de muncă
5. Permis de ședere pe termen lung 
6. Permis de ședere pentru „cazuri spe-

ciale”
7. Altele:
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Este valid? (consultați 
data expirării)
Aveți vreun contact cu 
membrii familiei dvs. 
rămași în (introduceți 
țara de origine)?
Când v-ați părăsit țara 
și când ați ajuns aici?
Ce v-a făcut să 
vă părăsiți țara? 
(persoana intervievată 
poate alege să nu 
răspundă)
Calificări educaționale și experiență de muncă
Vorbiți limba țării 
gazdă? (evaluarea 
depinde de 
intervievator)
Nivel de bază Intermediar Intermediar 

superior 
Vorbitor 
experimentat 

Câte limbi  vorbiți? 
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Întrebările de mai jos trebuie adresate în timpul conversațiilor cu femeile 
participante pe parcursul interviurilor individuale inițiale de evaluare și în 
timpul sesiunii finale. 

ÎNAINTE DE SESIUNI (interviuri de evaluare):

1. Ați participat vreodată la formări similare? Dacă da, explicați mai detaliat

2. Ați lucrat vreodată într-un grup sau ați participat la activități de grup?

3. Credeți că experiența de grup poate fi utilă? Dacă da, de ce

4. Credeți că veți putea avea o atitudine deschisă în cadrul grupului?

5. Ați participat vreodată la activități/evenimente artistice/creative? Dacă da, 
explicați mai detaliat

6. Ai auzit vreodată de fanzine? Dacă da, explicați mai detaliat

7. Știți ce sunt ședințele psihologice?

8. Cunoașteți serviciile de suport existente la nivel local?
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DUPĂ SESIUNI:

1. Simțiți că ați participat pe deplin la toate sesiunile?

2. Ați putut să vă exprimați și să vorbiți liber în timpul sesiunilor?

3. Ce părere aveți despre atmosfera din cadrul grupului, a fost caldă sau rece? 

4. Simțiți că ați stabilit relații cu alte participante?

5. Ați simțit că ați putut vorbi despre emoțiile dvs. sau ați vorbit doar despre 
probleme raționale?

6. V-ați familiarizat/v-ați explorat competențele creative/artistice?

7. Cunoașteți serviciile de suport existente la nivel local?

8. Credeți că acest tip de formare poate fi util pentru alte femei?

9. V-a fost de folos această formare? De ce? În ce fel? Ce credeți că s-a 
schimbat la dvs. după formare?

10. Doriți să participați la formări similare?

11. Credeți că poate fi util să vă întâlniți cu un psiholog? 



70

Referințe

Bedei, C. (2016). The mental health zines filling the gap that therapy 
doesn’t. Preluat din: https://www.dazeddigital.com/artsandculture/
article/32004/1/the-mental-health-Zines-filling-the-gap-that-therapy-
doesn-t 

Busche, A. (2018). How to Make a Zine: Fonts, Graphics & Templates to Get 
You Started. Preluat din: https://creativemarket.com/blog/how-to-make-
a-zine 

Chloe, A. (2016). A brief history of Zines. Preluat din: https://www.
mentalfloss.com/article/88911/brief-history-zines

De Martino, E. (1986). Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del 
magismo.  Bollati Boringhieri 

Devereux, G, (1983). Essais d’Ethnopsychiatrie générale. Paris: Gallimard.

EIGE (2018), Gender-specific measures in anti-trafficking actions, the 
European Institute for Gender Equality, European Press: Luxemburg.

EIGE (2016), An Analysis of a Victim’s Rights Directive from a gender 
perspective, by Spurek, S, for the European Institute for Gender Equality, 
European Press: Luxemburg.

Friedman, R. Seth. (1997). The Factsheet Five zine reader. New York: Three 
Rivers Press.

Gallimard Klein, R. H., Schermer, V. L. (2000), Group Psychotherapy for 
Psychological Trauma. The Guiford Press.

Gunderloy, M., Cari Goldberg J. (1992). The world of zines: a guide to the 
independent magazine revolution. New York: Penguin Books.

Nathan, T. (2001), Nous ne sommes pas seules au monde. Les enjeux de 
l’ethnopsychiatrie. Paris: Seuil.

https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/32004/1/the-mental-health-zines-filling-the-gap-that-therapy-doesn-t
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/32004/1/the-mental-health-zines-filling-the-gap-that-therapy-doesn-t
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/32004/1/the-mental-health-zines-filling-the-gap-that-therapy-doesn-t
https://creativemarket.com/blog/how-to-make-a-zine
https://creativemarket.com/blog/how-to-make-a-zine
https://www.mentalfloss.com/article/88911/brief-history-zines
https://www.mentalfloss.com/article/88911/brief-history-zines


71

Pascual-Leone, A., Kim J., Orrin-Porter, M. (2016). “Working with victims of 
human trafficking”. Contemporary Psychotherapy (2017).

Pezzoli, F. (2006), Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica. Franco 
Angeli.

Shane W., Holly C., Al Kowalewski, et al. (1987). “Factsheet Five: The 
Fanzine Fanzine,” Flipside, whole no. 53. 

Sironi, F. (1999), Bourreaux et victimes. Psychologie de la torture. Paris: 
O.Jacob.

Sironi, F. (2007). Psychopathologie des violences collectives: Essai de 
psychologie géopolitique Clinique. Paris: O.Jacob.

Yap, P. M. (1974). Comparative psychiatry; a theoretical framework. 
Toronto: Buffalo.

Wachsburger, K. (1994). “Underground press veteran discovers thriving, 
self-described underground press scene”. Serials Review. 20 (4)







74

 
 
 

 

The HEAL project (project no. 863631 — HEAL — AMIF-2018-AG-INTE) was co-funded by the European Union’s 
Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this Plan represents the views of the author only and 
is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be 
made of the information it contains.

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

healproject.eu


	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs

