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PRESS RELEASE

Stay Safe: projekto rezultatai
kovojant su smurtu prieš moteris
su negalia ir kuriant prevenciją.

www.staysafeproject.eu
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Pasibaigus dvejus metus trukusiam įtemptam darbui, kūrybai
ir bendradarbiavimui, kovo 17 d. įvyko baigiamoji tarptautinė projekto „Stay Safe“ konferencija. Renginys, virtualiai
surengtas asociacijos „Eurocarers“, suteikė galimybę daugybei
sveikatos specialistų ir skirtingų suinteresuotųjų šalių atrasti
projekto metu sukurtas priemones, susipažinti su penkiose
šalyse (Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Ispanijoje) atliktų mokymų rezultatais, aptarti kovos su smurtu dėl
lyties prieš moteris su psichosocialine negalia padėtį.
„Projektas „Stay Safe“ iš karto pasirodė kaip didelis iššūkis:
ir dėl temos, kuri vis dar mažai žinoma ir daugeliu atvejų
laikoma tabu, ir dėl pandeminio konteksto, kuriame buvo
vykdoma dauguma veiklų“, – sako Licia Boccaletti, projekto
koordinatorė: „Nepaisant to, visa partnerystė buvo tvirtai įsipareigojusi įveikti šias kliūtis ir su pasididžiavimu šiandien
pristatome savo darbo rezultatus, tikėdamiesi, kad tai padės
daugeliui Europos moterų su negalia ir su jomis dirbantiems
specialistams“.
Žemiau yra nuodugniai apžvelgiama, ką „Stay Safe“ palieka kaip viešą palikimą bendruomenei, žvelgiant į tai, kas
buvo padaryta per projekto laikotarpį, kaip pradinį žingsnį
kuriant vis daugiau smurto prevencijos priemonių.
STAYSAFE: SEKSUALINIO SMURTO PRIEŠ MOTERIS
SU NEGALIA PREVENCIJA IR REAGAVIMAS Į JĮ
Pirmojoje „Stay Safe“ ataskaitoje pateikiama dabartinė seksualinio smurto ir priekabiavimo prieš moteris su negalia
paplitimo ir formų analizė Italijoje, Graikijoje, Lietuvoje,
Portugalijoje, Ispanijoje ir visoje Europos Sąjungoje. Duomenys surinkti atliekant literatūros analizę, analizuojant
statistines ataskaitas ir mokslinius tyrimus; be to, buvo atliktas lauko tyrimas, kurio metu buvo apklausiamos moterys ir šios srities profesionalai, siekiant sužinoti jų požiūrį.
https://staysafeproject.eu/manuals/
SMURTO PREVENCIJOS MOKYMO MEDŽIAGA PROFESIONALAMS
Parengus mokymo kursą, skirtą suteikti priemones atpažinti,
užkirsti kelią ir kovoti su seksualiniu smurtu prieš psichosocialinę negalią turinčias moteris, taip pat projekto metu atlikus
pilotinius mokymus, buvo parengtas mokymo programos įgyvendinimo vadovas, skirtas specialistams, dirbantiems socialinės, sveikatos ir smurto prevencijos srityse. Vadove pateikiamas partnerystės sukurtas „priemonių rinkinys“, t. y.
teorinių elementų ir mokymo veiklų rinkinys, leidžiantis specialistams gilinti žinias ir įgyvendinti „Stay Safe“ programą.

https://staysafeproject.eu/manuals/
INTERNETINIS KURSAS PROFESIONALAMS, DIRBANTIEMS SU PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIOMIS
MOTERIMIS
Mokymų programa, labiausiai jos teorinė dalis, taip pat buvo paversta savarankiško el.mokymosi kursu, prieinamu anglų, italų,
lietuvių, graikų, ispanų ir portugalų kalbomis. https://staysafeproject.eu/training/
SKAITMENINIAI MOKYMOSI IŠTEKLIAI MOTERIMS SU NEGALIA
Turinys, skirtas suteikti daugiau
tui ir su juo kovoti, buvo skirtas
ta psichosocialinę negalią turinčioms
kaip moterys su negalia gali reaguoti
https://staysafeproject.eu/i-stay-safe/

informuotumo ir žinių, kaip užkirsti kelią seksualiniam smurne tik specialistams, bet buvo sukurta ir mokymo medžiaga, skirmoterims. Taigi, keturi vaizdo įrašai buvo sukurti siekiant parodyti,
į seksualinį priekabiavimą (tiek internete, tiek gyvai) ir smurto epizodus.

Vaizdo įrašuose išsamiai pateikiama:
• ką reiškia seksualinė prievarta ir seksualinis priekabiavimas;
• kas yra emocinė prievarta ir kaip ji gali pasireikšti;
• sutikimo svarba seksualiniams santykiams;
• teisė pasakyti “ne!” nepageidaujamiems veiksmams.
Prie šių vaizdo įrašų taip pat pridedamas nedidelis vadovas, skirtas šios srities profesionalams - instrukcijos, kaip naudoti medžiagą mokymo metu.

STAY SAFE DOKUMENTINIS VAIZDO ĮRAŠAS
Papildomas informacijos šaltinis, sukurtas seksualinio smurto prieš moteris su negalia tema, buvo dokumentinis filmas, sujungiantis moterų ir su jomis dirbančių specialistų nuomonę, kaip užkirsti kelią seksualiniam smurtui ir su juo
kovoti. Dokumentinį filmą galima rasti anglų, italų, lietuvių, graikų, ispanų ir portugalų kalbomis, įjungus subtitrus.
https://staysafeproject.eu/2021/06/03/the-stay-safe-video-documentary/

Kas toliau?

Projekto „Stay Safe“ medžiaga dabar yra atvirai prieinama ir gali būti naudojama bei platinama. Smurto prevencija yra mūsų rankose, tik įsipareigodami didinti sąmoningumą ir
mokymus šia tema galime tikėtis, kad vieną dieną apie smurtą dėl lyties nebekalbėsime!
Jei naudosite „Stay Safe“ medžiagą, informuokite mus atsiųsdami el. laišką adresu progetti@anzianienonsolo.it arba naudodami grotažymę #staysafe_euproject
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