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Cum sunt oamenii afectaţi de criză? 

 
Depinde de mai mulţi factori, inclusiv: 

 
» Felul şi gravitatea evenimentelor prin care trec; 

» Experienţa personală din alte evenimente neplăcute; 

» Sprijinul pe care îl au din partea altora; 

» Sănătatea fizică a persoanei; 

» Istoricul personal şi familial privind problemele de sănătate mentală; 

» Tradiţiile şi cultura; 

» Vârsta (de exemplu, copiii de diferite vârste reacţionează diferit).  

 

Primul Ajutor Psihologic (PAP): 

 
» Oferirea de îngrijire şi sprijin practic, fără a fi deranjant; 
» Evaluarea nevoilor şi grijilor; 
» Ajutorarea persoanelor în a-şi satisface nevoile de bază (de exemplu, hrană şi apă, informaţii); 
» Ascultarea oamenilor, fără a-i constrânge să vorbească; 
» Consolarea oamenilor şi ajutarea lor să se calmeze; 
» Ajutarea persoanelor să aibă acces la informaţii, servicii şi ajutor social; 
» Protejarea oamenilor de alte vătămări; 

 
Ce nu este PAP: 

 
» Nu este ceva ce doar profesioniştii pot face; 
» Nu este consiliere profesionistă; 
» Nu este “chestionare psihologică” întrucât PAP nu implică în mod obligatoriu o discuţie detaliată 
referitoare la evenimentul care a cauzat suferinţa; 
» Nu este o modalitate de a-i cere cuiva să analizeze ce i s-a întâmplat sau de a încerca să ordoneze 

timpul şi evenimentele; 

» Deşi PAP implică abilitatea de a-i asculta pe oameni, aceasta nu are nicio legătură cu constrângerea 

lor de a vă povesti sentimentele şi reacţiile în faţa unui eveniment;  

Maya, o fetiţă în vârstă de 4 ani, se refugiase împreună cu familia ei 

într-o stație de metrou, ascultând exploziile înspăimântătoare și 

vuietul strident al sirenelor de afară. Când zgomotele s-au oprit brusc, 

ea și-a pus singură jacheta și s-a întors către mama ei, care îl mângâia 

pe fratele ei de 10 ani, care plângea, și i-a spus: „Mamă, sunt gata. Nu 

am de gând să plâng! Hai să plecăm de aici!"”. 
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PAP implică factori ce sunt foarte folositori în recuperarea oamenilor pe termen lung: 

 
» Sentimentul de siguranţă, conectare cu ceilalţi, starea de calm şi speranţa; 
» Accesul la sprijin social, fizic şi emoţional;  
» Sentimentul că se pot descurca pe cont propriu şi în comunitate. 

 
Unde: 

 
» Oriunde aveţi condiţiile necesare de siguranţă: locuri unde se asigură asistenţă persoanelor afectate 

de dezastru, precum centre sanitare, adăposturi sau tabere, şcoli şi locuri de distribuire a alimentelor 

sau a altor tipuri de ajutoare. În mod ideal, încercaţi să oferiţi PAP acolo unde aveţi puţină intimitate 

pentru a discuta cu persoana pe care o ajutaţi.  

 

AJUTORUL RESPONSABIL IMPLICĂ PATRU PUNCTE CHEIE: 

 
1. RESPECTAREA SIGURANŢEI, A DEMNITĂŢII ŞI A DREPTURILOR 

2. ADAPTAREA ACŢIUNILOR ÎN FUNCŢIE DE CULTURA PERSOANEI AJUTATE 
3. ŢINEŢI SEAMA DE ALTE MĂSURI DE RĂSPUNS ÎN CAZ DE URGENŢĂ 

4. AVEŢI GRIJĂ DE PROPRIA PERSOANĂ 

 

 
Ce să spui şi să faci 

 

» Încercaţi să găsiţi un loc liniştit pentru 
a discuta, cu cât mai puţine elemente 

externe ce pot distrage atenţia. 

 
» Respectaţi intimitatea şi păstraţi 

confidenţialitatea celor povestite de 
persoană, dacă este potrivit. 

 
» Staţi aproape de persoană, dar păstraţi 
o distanţă adecvată în funcţie de vârsta, 

sexul şi cultura acesteia. 

 
» Arătaţi-i că o ascultaţi; de exemplu,daţi 

din cap în mod afirmativ. 
 

» Fiţi răbdători şi calmi. 

 
» Oferiţi informaţii reale dacă le aveţi.Fiţi 

sincer cu privire la ce ştiţi şi ce nu ştiţi. 

 

 
Ce să nu spui şi să nu faci 

 

» Nu forţaţi pe cineva să vă povestească 
ce i s-a întâmplat. 

 
» Nu întrerupeţi sau grăbiţi pe cineva 
care vă povesteşte (de exemplu nu vă 
uitaţi la ceas, nu vorbiţi prea repede). 

 

» Nu atingeţi persoana dacă nu sunteţi 
siguri că este potrivit să acţionaţi astfel. 

 
» Nu judecaţi ce au făcut sau ce nu au 

făcut, sau cum se simt. Nu spuneţi: 
“Nu ar trebui să simţiţi asta” sau “Ar 

trebui să vă simţiţi norocos că aţi 
supravieţuit.” 

 
» Nu inventaţi ceea ce nu ştiţi. 

 
» Nu folosiţi un limbaj prea tehnic. 
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“Nu ştiu, dar voi încerca să aflu această 

informaţie pentru dumneavoastră.” 

 
» Informaţi într-un mod simplu, 

uşor de înţeles. 

 
» Acceptaţi felul în care se simt şi ceea 

ce vă comunică despre pierderi sau 
evenimente importante, cum ar fi piederea 
locuinţei sau decesul unei persoane dragi: 

“Îmi pare foarte rău. Îmi închipui cât de 
trist poate fi pentru dumneavoastră.” 

 
» Aprobaţi punctele forte ale persoanei,  

felul în care s-a descurcat. 

 
» Respectaţi tăcerea. 

 

 
» Nu-i povestiţi unei persoane povestea 

altcuiva. 
 

» Nu le vorbiţi despre problemele voastre. 
 

» Nu faceţi promisiuni false sau asigurări 
false. 

 
» Nu gândiţi şi nu vă comportaţi ca 
şi când ar trebui să rezolvaţi toate 
problemele persoanei în locul ei. 

 
» Nu neglijaţi forţa persoanei şi simţul de 

a fi capabilă să se îngrijească singură. 

 
» Nu vorbiţi despre persoane în mod 

negativ (de exemplu, nu spuneţi “nu este bine să 

spuneţi asta”) 
 

 

Pregătirea ajutorului 

 

1. Informaţi-vă despre eveniment 

 
» Ce s-a întâmplat? 
» Când şi unde s-a produs evenimentul? 
» Câţi oameni pot fi afectaţi şi cine sunt aceştia? 

 

2. Informaţi-vă despre serviciile şi ajutoarele disponible  

 
» Cine asigură necesităţile de bază cum ar fi ajutor medical de urgenţă,  mâncare, apă, adăpost sau 

găsirea membrilor familiei? 
» Unde şi cum pot oamenii să aibă acces la aceste servicii? 
» Cine mai acordă ajutor? Membrii comunităţii sunt implicaţi în activităţile  de ajutorare? 

 
3. Informaţi-vă despre chestiuni de siguranţă şi securitate  

 
» Evenimentul de criză s-a încheiat sau continuă, cum ar fi o replică la un cutremur sau continuarea 

unui conflict? 
» Ce pericole sunt în mediul înconjurător, precum mine terestre sau infrastructură deteriorată? 
» Există zone ce trebuie evitate fie din cauza lipsei de siguranţă (de exemplu pericole fizice evidente), 

fie pentru că nu aveţi voie să vă aflaţi acolo? 
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Primul Ajutor Psihologic 

 

 
PRIVEŞTE 

 
» Verificaţi dacă există locuri sigure. 

» Verificaţi cine sunt cei care au nevoi de bază urgente.  
» Verificaţi cine sunt cei are au reacţii de distress: 
 

Reacţii de distress 
 
1. Reacții/manifestări fiziologice: 

 
A. Simptome cardiovasculare: palpitații, puls rapid, hipertensiune arterială, bufeuri; 
B. Simptome respirator: senzație de sufocare, sufocare, respirație rapidă și superficială, 
presiune toracică; 

C. Simptome gastrointestinale: vărsături, greață, diaree, disconfort digestiv;  
D. Simptome genito-urinale: urinare frecventă, enurezis; 
E. Simptome neuromusculare: tensiune musculară, tremurături, furnicături, cefalee, 

oboseală excesivă; 
F. Simptome autonome: gură uscată, transpirație excesivă, amețeli și leșin.  
 

2. Reacții/manifestări la nivel comportamental: Hiperactivitate, neliniște/paralizie, 
mișcări repetitive, stângăcie și/sau mișcări dezorganizate, dificultăți de comunicare 
(bâlbâială) și alte dificultăți de exprimare verbală, lipsa de răspuns către ceilalţi, lipsa 

vorbirii, plâns, comportament agresiv, ticuri, evitare comportamentală și/sau retragere, 
consum de substanțe (mâncare, băutură, tutun etc.), expresie încordată a feței, graba 
sau ezitare în acțiuni etc. 

 
Cum pot calma pe cineva? 

 
» Păstraţi un ton calm şi liniştit.  

» Dacă este potrivit, încercaţi să menţineţi contactul vizual cu persoana în timp ce îi 
vorbiţi.  
» Amintiţi-i persoanei că sunteţi acolo pentru a o ajuta. Amintiţi-i că este în siguranţă. 

 
3. Reacții/manifestări cognitive: Se referă la gânduri, idei sau imagini, precum și 
influența acestora asupra funcțiilor mentale superioare (atenție, gândire și memorie): 

dificultate de concentrare, de a lua decizii, de a gândi limpede, sentiment general de 
dezorganizare sau pierderea de control asupra mediului, frică, dezorientare, confuzie, 
îngrijorare, anxietate, tristeţe, irriatabilitate, ruşine, vină (pentru că persoana a 

supravieţuit sau pentru că un a ajutat la salvarea altora), nesiguranță, hipervigilență, 
insensibilitate sau sentimente de irealitate (deconectat de mediul său) gânduri 
negative de inferioritate, incapacitate, anticipare a pericolului sau a amenințării. 
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Ce fac dacă cineva pare deconectat de mediul său  

sau dacă simte că trăieşte într-o închipuire? 
 
» Dacă cineva este decontectat de la mediul său, i-ar putea fi de ajutor să aibă contact 
cu mediul înconjurător actual şi cu propria persoană. Puteţi să-l ajutaţi rugându-l să 

facă următoarele: să pună picioarele jos şi să simtă contactul cu pământul. Să apese cu 
degetele sau cu mâinile pe genunchi. Să observe elemente din mediu care un îi 
afectează, cum ar fi lucruri pe care le văd, aud sau simt. Rugaţi-i să vă spună ce văd şi 

aud. Încurajaţi persoana să se concentreze pe felul în care respiră şi să respire încet.  
 
Alte reactii:  

 
» Insomnii, coşmaruri 
» Dezorientare (de exemplu, nu îşi ştiu numele, de unde provin, sau ce s-a petrecut) 

» Incapacitatea de a avea grijă de propria persoană sau de propriii copii (de exemplu, 
persoana un mănâncă sau nu bea, nu este în stare să ia decizii simple).  

 

Unele persoane pot fi doar uşor afectate sau total neafectate. 
 

 
ASCULTĂ 

 
» Abordaţi persoanele care ar putea avea nevoie de ajutor. 
» Întrebaţi despre nevoile şi grijile persoanelor. 
» Ascultaţi-i pe oameni şi ajutaţi-i să fie calmi.  
 

Cum pot asculta pe cineva? Folosind: 

 
» Ochii – oferind persoanei ajutate întreaga voastră atenţie.  
 

Evitati utilizarea telefonului in timp ce vorbiti pe cineva. Adaptati limbajul non verbal la 
cel din fata dumneavoastra. In cazul comunicarii prin traducator, priviti persoana careia 
va adresati iar traducatorul ii va comunica mesajul in limba ucraineana. Vorbiti rar. Nu 

vorbiti prin traducator fara sa stabiliti un contact vizual cu persoana afectata.  
 
» Urechile – ascultând cu adevărat motivele lor de îngrijorare.  Nu îi forţaţi să 
vorbească si ascultaţi-i în cazul în care doresc să vorbească despre ce s-a întâmplat. 

  
» Inima – arătând că vă pasă şi că îi respectaţi.  
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Tehnici de ascultare activa 
 

Confirmări: semne din cap, înclinarea corpului, contactul vizual sau expresii precum 

“spune-mi mai multe”. 

Tăcere atentă: “Tăcerea e de aur, cuvintele sunt de argint”. A păstra tăcerea este 

dificil, dar, atunci când reuşim, suntem capabili să aflăm mai multe informaţii de la 

vorbitor.  

Important: să se observe expresia facială a vorbitorului, atitudinea şi gesturile sale 

(protectie in cazul emotiilor puternice) 

Parafrazare: rezumatul a ceea ce a spus, tocmai pentru a lămuri şi a confirma 

înţelegerea corectă a celor transmise.  

1. Daţi posibilitatea vorbitorului să termine ce are de spus; 

2. Reformulaţi, cu propriile cuvinte; 

3. Dacă vorbitorul vă indică că aţi înţeles greşit, rugaţi vorbitorul să repete. “Nu 

am înţeles, vrei să reformulezi ce ai spus pentru a te intelege mai bine? 

Reflectarea sentimentelor: Nu pierdeţi dimensiunea emoţională a unei conversaţii, 

prin concentrarea în exclusivitate pe conţinut. Încurajaţi vorbitorul să vorbească despre 
sentimentele sale – acestea pot fi bucurie, tristeţe, frustrare, furie sau durere. 
Reflectarea sentimentelor îl va ajuta pe vorbitor să îşi înţeleagă propriile emoţii şi să 

găseasca calea spre rezolvarea unei probleme. “Vad că te simti…”, “Observ că…”.  

 

 

 
FĂ 

LEGĂTURI 

 
» Ajutaţi-i pe oameni să se ocupe de necesităţile de bază şi să acceseze serviciile 
disponible; 
» Ajutaţi-i pe oameni să facă faţă problemelor; 
» Furnizaţi informaţii; 
» Ajutaţi-i pe oameni să ia legătura cu cei dragi şi să aibă acces la ajutor social; 

 
 
Chiar dacă nu aveţi toate răspunsurile la un moment dat, atunci când e posibil faceţi 

următoarele: 

 
» Aflaţi de unde se pot obţine informaţii corecte şi când şi unde se pot afla noutăţi; 
» Încercaţi să aflaţi cât mai multe informaţii înainte de a-i aborda pe cei pe care 
urmează să îi ajutaţi; 
» Încercaţi să fiţi la curent cu evoluţia situaţiei, măsurile de siguranţă, serviciile 
disponibile şi situaţia persoanelor dispărute sau rănite; 
» Asiguraţi-vă că oamenii sunt informaţi despre ce se întâmplă şi despre orice  planuri; 
» Dacă există servicii disponibile (servicii sanitare, de găsire a familiei, adăpost,  
distribuţie de alimente), asiguraţi-vă că oamenii ştiu despre acestea şi au acces la ele; 
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» Oferiţi-le oamenilor date de contact privind serviciile sau faceţi-le direct legătura; 

» Ajutaţi la păstrarea unităţii familiilor şi ţineţi copiii alături de părinţi şi persoanele 
dragi; 
» Ajutaţi oamenii să îşi contacteze prietenii şi rudele pentru a fi ajutaţi; de  exemplu, 
asiguraţi-le o cale de a-i suna pe cei dragi; 
» Dacă cineva vă spune că rugăciunea, ritualurile religioase sau sprijinul unor lideri 
religioşi ar putea să îi ajute, încercaţi să le faceţi legătura cu comunitatea lor religioasă; 
Consultaţi tabelul următor pentru sugestii legate de situaţiile de criză şi spiritualitate; 
» Ajutaţi în a-i apropia pe cei afectaţi pentru a se sprijini reciproc. De exemplu, rugaţi 
oamenii să ajute în îngrijirea celor vârstnici sau uniţi persoanele fără familie cu alţi 
membri ai comunităţi; 

 

 
Strategiile de coping pozitive: refugiati si voluntari  

 
» Odihniţi-vă suficient; 
» Mâncaţi cât se poate de regulat şi beţi apă; 
» Discutaţi şi petreceţi timp cu familia şi prietenii; 
» Discutaţi-vă problemele cu cineva de încredere; 
» Întreprindeţi activităţi care vă relaxează (plimbare, cântat, rugăciuni, joaca cu copiii); 
» Faceţi exerciţii fizice; 
 

Primul Ajutor Psihologic pentru bebeluşi, copii şi adolescenţi 

 

Bebeluşi  

 
» Ţineţi-i departe de zgomote puternice şi haos; 
» Alintaţi-i şi îmbrăţişaţi-I; 
» Dacă e posibil, menţineţi un program regulat de hrănire şi somn; 
» Vorbiţi pe un ton calm, cald; 
 

Copii mici  

 

» Acordaţi-le suficient timp şi atenţie.; 
» Amintiţi-le des că sunt în siguranţă; 
» Explicaţi-le că ei nu sunt de vină pentru lucrurile negative petrecute; 
» Pe cât posibil, menţineţi o rutină şi un program stabil; 
» Daţi răspunsuri simple cu privire la cele întâmplate, fără detalii înfricoşătoare; 
» Permiteţi-le să stea aproape de voi dacă sunt speriaţi sau se  agaţă de voi; 
» Fiţi răbdători cu copiii care şi-au reluat comportamentul pe care l-au avut când erau mai mici, ca de 

pilă suptul degetului sau udatul aşternuturilor; 
» Dacă e posibil, oferiţi-le ocazia să se joace şi să se relaxeze; 
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Copii mai mari şi adolescenţi 

 
» Acordaţi-le timp şi atenţie; 
» Ajutaţi-i să aibă un program stabil; 
» Daţi-le informaţii despre ce s-a petrecut şi explicaţi-le ce se întâmplă acum; 
» Permiteţi-le să fie trişti şi nu vă aşteptaţi să fie tari; 
» Ascultaţi-i când vă povestesc gândurile şi temerile fără a-i judeca; 
» Stabiliţi reguli şi aşteptări clare; 
» Întrebaţi-i despre pericolele pe care le înfruntă, oferiţi-le sprijin şi discutaţi despre cum pot evita mai 

bine orice vătămare; 
» Încurajaţi-i şi permiteţi-le să aibă şansa de a ajuta; 

» Fiţi calmi, vorbiţi pe un ton cald şi fiţi amabili; 
» Ascultaţi părerea copiilor despre situaţia lor; 
» Încercaţi să vorbiţi cu ei la nivelul lor vizual şi folosiţi cuvinte şi explicaţii pe care le pot înţelege; 
» Prezentaţi-vă cu numele şi spuneţi-le că sunteţi acolo pentru a-i ajuta; 
 

 

Regula de aur pentru a putea ajuta pe ceilalti - ajutându-vă 

 

» Gândiţi-vă la ce v-a ajutat în trecut să faceţi faţă greutăţilor şi ce puteţi face pentru a fi puternici; 

» Încercaţi să găsiţi timp pentru a mânca, a vă odihni şi a vă relaxa, chiar şi pentru perioade scurte; 

» Încercaţi să aveţi un program rezonabil pentru a nu deveni extenuaţi. De exemplu, încercaţi să 

împărţiţi munca între colegi, lucraţi în schimburi în timpul fazei acute a crizei şi odihniţi-vă regulat; 

» Oamenii pot avea multe probleme după un eveniment de criză. S-ar putea să vă simţiţi incapabil sau 

frustrat când nu îi puteţi ajuta. Nu uitaţi că nu sunteţi responsabili cu rezolvarea tuturor problemelor 

lor. Faceţi ce puteţi pentru a-i ajuta pe oameni să se descurce singuri. 

» Consumaţi cât mai puţin alcool, cofeină sau nicotină şi evitaţi medicamentele care nu sunt pe bază 

de prescripţie; 

» Vizitaţi-vă colegii pentru a vedea cum se simt şi rugaţi-i să facă la fel pentru voi. Găsiţi 
modalităţi de a vă sprijini reciproc. 

» Discutaţi cu prietenii, cu cei dragi sau cu alte persoane de încredere pentru consolare. 

Discutaţi despre experienţa voastră în situaţia de criză cu un superior, un coleg sau orice altă 
persoană de încredere. 

» Fiţi conştienţi de ceea ce aţi reuşit să faceţi pentru ajutorarea altora, chiar şi în mică măsură. 

» Învăţaţi să reflectaţi şi să acceptaţi ceea ce aţi făcut bine, ce nu a mers prea bine şi limitele a 
ceea ce aţi putut face în circumstanţele respective. 

» Dacă e posibil, rezervaţi-vă timp pentru a vă odihni şi relaxa înainte de a vă reîncepe îndatoririle  
cotidiene obişnuite. 

 

 

 


