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PRESS RELEASE

Η εκπαίδευση του “Stay Safe”
για την πρόληψη της βίας κατά
των γυναικών με αναπηρία είναι
έτοιμη.
Αρκετοί επαγγελματίες του τομέα της αναπηρίας
αναδεικνύουν την απουσία εργαστηρίων, εκπαιδευτικών
συναντήσεων και υλικού, που να τους επιτρέπει να
αυξήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στο πεδίο
της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών με αναπηρία.
Ομοίως, επαγγελματίες από κέντρα καταπολέμησης της
βίας αναζητούν ευκαιρίες κατάρτισης, σχετικά με τον τρόπο
αλληλεπίδρασης με άτομα με αναπηρίες.
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο που προωθεί το έργο
“Stay Safe” στοχεύει στην κάλυψη αυτής της ανάγκης,
προσφέροντας ένα μάθημα εντελώς δωρεάν, σε
επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
περισσότερες γνώσεις για αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, η
σύμπραξη των εταίρων του έργου, αναγνωρίζοντας την
ανάγκη των ίδιων των γυναικών να είναι πρωταγωνίστριες
σε αυτή τη διαδικασία ενδυνάμωσης και αναγνώρισης της
βίας, προωθεί ένα δεύτερο μάθημα για τις γυναίκες με
ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες.

Μέθοδοι και περιεχόμενα της
εκπαίδευσης του Stay Safe
Η δομή του εργαστηρίου για τους επαγγελματίες θα
χωριστεί σε 9 ενότητες κατάρτισης, με επίκεντρο τα
ακόλουθα θέματα:
•
•
•

www.staysafeproject.eu

•
•
•

•
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•

Εκτίμηση σεξουαλικής παρενόχλησης / βίας σε
γυναίκες με ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες.
Είδη και μορφές σεξουαλικής βίας και των συνεπειών
της στα θύματα.
Παράγοντες κινδύνου για τη σεξουαλική παρενόχληση
/ βία κατά των γυναικών με ψυχο-κοινωνικές
αναπηρίες.
Πώς αναγνωρίζεται η σεξουαλική παρενόχληση / βία
κατά των γυναικών με ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες.
Σχετική νομοθεσία και δικαιώματα θυμάτων
Πώς θα μπορούσαν οι επαγγελματίες να αποτρέψουν
τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών με
αναπηρίες: σε επαγγελματικό, οργανωτικό και δομικό
επίπεδο.
Καλές πρακτικές και εργαλεία πρόληψης και
αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων
Δημιουργία δικτύων πρόληψης και αντιμετώπισης
σεξουαλικής βίας/ παρενόχλησης κατά των γυναικών

με αναπηρίες.

Η σειρά εργαστηρίων αφιερωμένων στις γυναίκες με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες θα καλύψουν 5 μακρο-ζητήματα:
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη σεξουαλική βία/ παρενόχληση
Συγκατάθεση
Αναγνώριση βίαιης κατάστασης
Λέω «όχι»
Αναζήτηση βοήθειας

Και στα δύο εκπαιδευτικά μέρη, το περιεχόμενο θα μεταδοθεί μέσω δημιουργικών τεχνικών θεατρικού δράματος,
οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές σχετικά με αυτά τα θέματα και ειδικά σε ομάδες όπως τα άτομα με
ειδικές ανάγκες.

Πότε και που

Το εργαστήριο θα λάβει χώρα στις χώρες των εταίρων και θα καθοδηγείται από το συντονιστή του έργου “Anziani e non solo” στην Ιταλία, και από τους εταίρους «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών
Ομάδων, “Fundación Intras” στην Ισπανία, “Safe Space Associacao Saúde Mental” και “Universidade do Porto” στην
Πορτογαλία και “Socialiniu Inovaciju Fondas” στη Λιθουανία.
Σε κάθε χώρα, θα εμπλακούν 20 επαγγελματίες και 10 γυναίκες με ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες που ενδιαφέρονται να
διεκπεραιώσουν το εργαστήριο, εντελώς δωρεάν. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί με ένα διπλό τρόπο εκμάθησης, τόσο με
δια ζώσης δραστηριότητες, όσο και με διαδικτυακή εκπαίδευση.
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2021. Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα ενημερωθούν
για την ημερομηνία έναρξης του εργαστηρίου, η οποία θα αποφασιστεί και βάσει της διαθεσιμότητας των
συμμετεχόντων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας!
Είσαστε επαγγελματίας ή γυναίκα με ψυχο-κοινωνική αναπηρία
και ενδιαφέρεστε να παρακολουθήστε το εργαστήριο; Θέλετε να
συμμετάσχετε στην εκπαίδευση ή απλά να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!
ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών
Ομάδων (EDRA) Ελλάδα- f.skouras@edra-coop.gr
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://staysafeproject.eu/
ή να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το
#staysafe_euproject.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

