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PRESS RELEASE

Parengti Stay Safe mokymai, skirti
užkirsti kelią smurtui prieš moteris
su negalia
Daugelis negalios srities specialistų pabrėžia, kad
nėra kursų, mokymo renginių ir medžiagos, kuri
leistų jiems tobulinti savo įgūdžius ir žinias smurto
prieš neįgalias moteris prevencijos srityje. Taip pat ir
kovos su smurtu centrų specialistai ieško mokymų,
kaip bendrauti ir dirbti su neįgaliaisiais.
Projekto Stay Safe siūlomas mokymo kursas skirtas atsižvelgti į šiuos poreikius, siūlant visiškai nemokamą kursą specialistams, norintiems daugiau
sužinoti apie šią temą. Be to, projekto partnerystė,
pripažįstanti, kad moterys turi būti pagrindinės įgalinimo ir smurto atpažinimo proceso veikėjos, siūlo ir
dar vieną kursą, skirtą moterims, turinčioms psichosocialinę negalią.

Stay Safe mokymų metodai
ir turinys
Specialistų kursas suskirstytas į 9 mokymo modulius,
daugiausia dėmesio skiriant šioms temoms:
•
•
•

www.staysafeproject.eu

•
•
•
•

GRANT AGREEMENT
NUMBER — 881693 — STAY SAFE

•

Seksualinio priekabiavimo/smurto prieš psichosocialinę negalią turinčias moteris ir mergaites
paplitimas
Seksualinio smurto rūšys ir formos bei jų pasekmės aukoms
Seksualinio priekabiavimo/smurto prieš moteris,
turinčias psichosocialinę negalią, rizikos veiksniai
Kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą/smurtą
prieš moteris, turinčias psichosocialinę negalią
Reikšmingi teisės aktai ir aukų teisės
Kaip specialistai galėtų užkirsti kelią smurtui
prieš neįgalias moteris ir mergaites: profesiniu,
organizaciniu ir struktūriniu lygmenimis
Kaip specialistai galėtų spręsti smurto prieš
neįgalias moteris ir mergaites atvejus: profesiniu,
organizaciniu ir struktūriniu lygmenimis
Gerosios praktikos ir priemonės, skirtos užkirsti
kelią tokioms problemoms ir jas spręsti

•

Tinklų kūrimas seksualinio smurto/priekabiavimo prieš neįgalias moteris prevencijai ir kovai su juo

Seminarų ciklas, skirtas moterims su psichosocialine negalia, apims 5
temas:
•
•
•
•
•

Įvadas į seksualinį smurtą/priekabiavimą
Sutikimas
Smurtinių situacijų atpažinimas
Sakymas “ne”
Pagalbos siekimas

Abejuose kursuose turinys bus perteiktas naudojant kūrybinės dramos atlikimo technikas, kurios laikomos
ypač veiksmingomis kalbėti apie šias problemas, ypač su tokiomis grupėmis kaip neįgalieji.

Kada ir kur

Kursai vyks šalyse partnerėse, jiems vadovaus projekto koordinatorius „Anziani e non solo“ Italijoje ir partneriai „Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon“ Graikijoje, „Fundación Intras“ Ispanijoje,
„Safe Space Associacao Saúde Mental Portugal“ ir „Universidade do Porto” Portugalijoje, “Socialinių Inovacijų Fondas” Lietuvoje.
Kiekvienoje šalyje bus įtraukti 20 specialistų ir 10 moterų su psichosocialine negalia, norinčių dalyvauti
šiame kurse visiškai nemokamai. Kursai bus vykdomi dvejopo mokymosi režimu - atliekant tiek tiesioginę
veiklą susitikimų metu, tiek savarankišką mokymąsi el. platformoje.
Kursai prasidės 2021 m. lapkričio mėn. Norintieji dalyvauti bus informuoti apie konkrečią pradžios datą, kuri
taip pat bus nuspręsta atsižvelgiant į jų galimybes.

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite su mumis!
Ar esate specialistas arba moteris, turinti psichosocialinę negalią ir
domitės mūsų siūlomu kursu? Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose, ar
tiesiog turėti daugiau informacijos? Susisiekite su mumis!
Mūsų kontaktai:

Referente Anziani e non solo (ANS), Italija – progetti@anzianienonsolo.it
Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon (EDRA)- Graikija
Fundación Intras – Ispanija
Safe Space Associacao Saúde Mental Portugal - Portugalija
Universidade do Porto - Portugalija
Socialiniu Inovaciju Fondas - Lietuva.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą, apsilankykite mūsų svetainėje
https://staysafeproject.eu/ arba sekite mus populiariausiuose
socialiniuose tinkluose naudodami #staysafe_euproject
Šio leidinio turinys atspindi tik jo autorių nuomonę ir yra tik jų atsakomybė. Europos Komisija neprisiima
atsakomybės už bet kokį šiame leidinyje pateikiamos informacijos panaudojimą.

