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Supratau, kad privalau prašyti
pagalbos, jei atsiduriu pavojingose
situacijose.

Dabar suprantu, kas yra
seksualinis smurtas.

PRESS RELEASE

Stay Safe” kursų specialistams ir moterims, turinčioms
psichosocialinę negalią, rezultatai.

www.staysafeproject.eu
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Per paskutinį praėjusių metų ketvirtį ir 2022 metų pradžią
daugiau nei 180 žmonių sėkmingai sudalyvavo kursuose,
parengtuose pagal „Stay Safe“ projektą, kuris yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos programos REC lėšomis.
Kursuose siekta didinti sąmoningumą, šviesti ir užkirsti kelią
priekabiavimui bei smurtui dėl lyties, kam moterys su negalia
yra pažeidžiamos dėl psichikos sveikatos problemų.
Kursai tuo pačiu laikotarpiu vyko visose projekto šalyse partnerėse: Anziani e non solo, Italijoje; kinonikes sineteristikes
Drastiriotites Efpathon Omadon, Graikijoje; SafeSpace _ Associated Mental Health, Portugalijoje; Socialinių Inovacijų
Fondas, Lietuvoje; and Intras Foundation, Ispanijoje.
Kursų tikslas buvo patikrinti dalyvių elgsenos pokyčius,
naudojant mokomąją medžiagą, pagrįstą kūrybinės dramos
būdais, kurie laikomi ypač veiksmingais sprendžiant šias
problemas ir ypač tokioms grupėms kaip žmonės su negalia.
Vienas iš šių kursų yra skirtas būtent moterims, turinčioms
psichosocialinę negalią ir visose šalyse, išskyrus vieną, buvo
rengiami užsiėmimai su šiomis moterų grupėmis, kuriuose
buvo pristatomas 5-ių projekto metu sukurtų modulių turinys
ir susiję audiovizualiniai ištekliai.
Italijos atveju buvo organizuojamos dvi atskiros grupės,
kuriose iš viso dalyvavo 10 moterų, iš kurių 8 baigė kursus.
Buvo surengti keturi užsiėmimai, kurie vyko CADAI būstinėje
Bolonijoje ir „Casa del Volunteering“ Karpio mieste.
Graikija dėl pandeminės situacijos nusprendė organizuoti
seminarus internetu, todėl sutrumpino užsiėmimus,
kad išlaikytų dalyvaujančių moterų, turinčių nedidelę
psichosocialinę negalią, dėmesį. Jie įgyvendino 2 užsiėmimus,
kuriuose dalyvavo 10 moterų, susidūrusių su smurto dėl lyties
situacijomis.
Portugalijoje 9 dalyvės iš skubios pagalbos aukoms,
nukentėjusioms nuo smurto šeimoje, centro ir moterų,
nukentėjusių nuo smurto šeimoje, sergančių psichikos
ligomis, prieglaudos namų dalyvavo 5-iuose seminaruose
Vizėjaus mieste.

Lietuva surinko 10 moterų grupę, bendradarbiaujant su dienos centru žmonėms, turintiems negalią. Mokymai buvo užbaigti
per 5 tiesioginius susitikimus, modulių turinį pritaikant pagal dalyvių gebėjimus atsižvelgus į jų negalios sunkumą. Moterys
nebuvo susidūrę su smurtu dėl lyties, tačiau aptarė galimus scenarijus.
Ispanijoje visi dalyviai yra arba buvo Psichosocialinės reabilitacijos centro, kurį valdo INTRAS fondas Zamoroje, klientai. Jie
subūrė 19 moterų grupę, iš kurių 12 užbaigė kursus. Maždaug pusė jų buvo smurto dėl lyties aukos. Visiems kursų planams
įvykdyti buvo skirtos 7 kas-savaitinės sesijos po 2 valandas.
Penkiasdešimt moterų įgijo priemonių, leidžiančių atpažinti priekabiavimą, suvokti sutikimo svarbą, atpažinti smurtinę
situaciją, išmokti pasakyti „ne“ ir žinoti pagalbos išteklius, kurie yra pasiekiami. Visais atvejais buvo sukurta jauki aplinka, o
dalyvės po mokymų išreiškė visišką pasitenkinimą ir jautėsi patogiai, nepaisant to, kad kartais joms buvo sunku emociškai,
todėl instruktoriai turėjo prisitaikyti prie grupės poreikių.
Kiti kursai, skirti specialistams, dirbantiems su moterimis, turinčiomis protinę negalią, pasiekė daugiau nei 200 susidomėjusių
asmenų, iš kurių apie 140 įgijo kursų užbaigimo diplomą. Buvo organizuojami ir nuotoliniai susitikimai internetu, siekiant
prisitaikyti prie šalių partnerių poreikių, kad būtų laikomasi socialinius kontaktus ribojančių pandemijos valdymo priemonių.

Italijoje buvo išbandyti abu mokymosi būdai - naudojant internetinę platformą ir pakviečiant mažą grupę
susitikti gyvai. Iš viso kursus baigė 27 žmonės. Abiem būdais vyko informacinė sesija apie platformos naudojimą,
o kitų sesijų metu buvo gilinamasi į modulių turinį.
Graikija kursus įgyvendino 100 % tik nuotoliniu būdu internetu, juose dalyvavo 32 profesionalai, iš kurių 20
sėkmingai baigė kursus. Užsiėmimų skaičius buvo orientuotas į grupės organizacinius poreikius.
Portugalija pakvietė 8 specialistus, susijusius su socialinėmis paslaugomis ir psichikos sveikata, sutelkdama
mokymus į dvi intensyvias gyvų susitikimų sesijas.
Lietuvoje kursai buvo organizuojami internetu, trimis virtualiomis sesijomis, kurių kiekviena apėmė 3 modulių
turinį. Jie surinko 89 registracijos formas kursams, iš kurių 57 dalyviai kursus užbaigė.
Ispanija nusprendė kursus vykdyti internetiniu būdu, kuris susidarė iš dviejų virtualių sesijų ir tęstinio dviejų
mėnesių mokymo, skirto studentams užbaigti kursus savo tempu. Iš pradžių buvo 60 suinteresuotų asmenų, iš
kurių 37 sėkmingai baigė kursus.

Didžiausias internetiniu būdu organizuojamų kursų privalumas – galimybė vesti mokymus didesniam skaičiui dalyvaujančių
asmenų, nors buvo išskirti ir trūkumai dėl ekrano keliamo barjero, neįjungtų kamerų ir sunkumų įtraukti grupę į praktines
veiklas per atstumą. Tačiau tai buvo patirtis, kurią labai palankiai įvertino dalyvavę profesionalai, kurie parodė savo
susidomėjimą ir buvo dėkingi už mokymus bei vieningai rekomenduotų juos savo kolegoms.

Tolimesnis žingsnis

Norėdami sužinoti visus projekto „Stay Safe“ rezultatus, sudalyvaukite mūsų baigiamojoje
projekto konferencijoje, kuri vyks tiesiogiai internetu iš Briuselio 2022 m. kovo 17 d., ketvirtadienį, 10.30 – 13.30 val. (Lietuvos laiku)
Norėdami užsiregistruoti, užpildykite formą šiuo adresu.

https://staysafeproject.eu/2022/02/17/stay-safe-project-final-conference-march-17-2022/
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