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No final de dois anos de intenso trabalho, criação e cooperação, a conferência final internacional do projeto Stay Safe
teve lugar no dia 17 de março. O evento, organizado virtualmente pela associação Eurocarers, deu a oportunidade a muitos profissionais de saúde e partes interessadas de diferentes
tipos de descobrir concretamente as ferramentas desenvolvidas durante o projeto, conhecer os resultados da sua implementação, testada em cinco países (Grécia, Itália, Lituânia, Portugal, Espanha) e discutir o estatuto da luta contra a
violência de género perpetrada contra mulheres com incapacidades psicossociais.
“O projeto Stay Safe apresentou-se de imediato como um
grande desafio: por causa do assunto, ainda pouco conhecido e em muitos casos considerado tabu, e pelo contexto pandémico em que a maioria das atividades foram realizadas”, diz
Licia Boccaletti, coordenadora do projeto: “Apesar disso, toda
a parceria manteve-se fortemente empenhada em ultrapassar
estes obstáculos e é com orgulho que hoje apresentamos o resultado do nosso trabalho, com a esperança de que ajude muitas mulheres europeias com incapacidades e os profissionais
que trabalham para as apoiar.”
Aqui encontra-se descrito o que o Stay Safe deixa como
legado público para a comunidade, vendo o que tem sido
feito na duração do projeto como um primeiro passo no desenvolvimento de cada vez mais intervenções na prevenção
da violência.
STAYSAFE: PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA
SEXUAL CONTRA MULHERES COM INCAPACIDADES
O primeiro relatório elaborado no âmbito da Stay Safe representa uma análise atual da incidência e das formas de
violência sexual e de assédio contra mulheres com incapacidades em Itália, Grécia, Lituânia, Portugal, Espanha
e na União Europeia no seu conjunto. Os dados foram
recolhidos através de uma pesquisa literária, analisando relatórios estatísticos e pesquisas científicas; além disso, foi realizado um inquérito de campo, entrevistando
mulheres e profissionais para recolher o seu ponto de vista
https://staysafeproject.eu/manuals/
MATERIAIS DE FORMAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA
VIOLÊNCIA PARA PROFISSIONAIS
Na sequência da elaboração de um curso de formação focado
em fornecer ferramentas para reconhecer, prevenir e comba-

ter a violência sexual contra mulheres com incapacidade psicossocial, bem como a sua implementação, testada durante o
projeto, foi elaborado um manual para a implementação do programa de formação, dirigido a profissionais das áreas de prevenção social, saúde e violência. O manual contém uma “caixa de ferramentas” desenvolvida pela parceria, ou seja, um conjunto de elementos teóricos e atividades de formação que permitem aos profissionais aprofundar e replicar o programa Stay Safe.
https://staysafeproject.eu/manuals/
CURSO ONLINE PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM MULHERES COM INCAPACIDADES PSICOSSOCIAIS
O programa de formação, na sua parte mais teórica, foi também transformado num curso de estudo independente em formato
e-learning, disponível em inglês, italiano, lituano, grego, espanhol e português. https://staysafeproject.eu/training/
RECURSOS DE APRENDIZAGEM DIGITAL PARA MULHERES COM INCAPACIDADES
A geração de conteúdos destinados a proporcionar uma maior sensibilização e conhecimento sobre como prevenir e combater a violência sexual não só foi dirigida aos profissionais, como também foi desenvolvida material de formação dirigido a mulheres com incapacidade psicossocial. Assim, quatro vídeos foram concebidos para mostrar
às mulheres com incapacidades como podem reagir ao assédio sexual (online e offline) e a episódios de violência.
https://staysafeproject.eu/i-stay-safe/
Os vídeos abordam em detalhe:
• o que se entende por agressão sexual e assédio sexual;
• o que é o abuso emocional e como pode manifestar-se;
• a importância do consentimento nas atividades sexuais;
• o direito a dizer “não” a ações indesejadas
Estes vídeos são também acompanhados por um pequeno manual, dirigido a profissionais da área, com o objetivo de dar instruções sobre como utilizar o material dentro do ensino.

DOCUMENTÁRIO STAY SAFE
O recurso adicional criado para abordar o tema da violência sexual contra as mulheres com incapacidades foi um documentário que reúne as vozes das mulheres e dos profissionais que trabalham na área sobre como prevenir e combater a violência
sexual. O documentário está disponível em inglês, italiano, lituano, grego, espanhol e português através da ativação de legendas
https://staysafeproject.eu/2021/06/03/the-stay-safe-video-documentary/

E agora?

O material do projeto Stay Safe é de acesso público e pode ser utilizado e divulgado. A prevenção da violência está nas nossas mãos, apenas se nos comprometermos a sensibilizar e a
formar-nos sobre esta questão, podemos esperar que um dia não falemos mais de violência
de género!
Se utilizar os materiais Stay Safe, mantenha-nos informados enviando um e-mail para progetti@anzianienonsolo.it ou usando o hashtag #staysafe_euproject
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