
www.staysafeproject.eu

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
Το “Stay Safe” είναι ένα διακρατικό έργο που 
συντονίζεται από τoν οργανισμό Anziani e non solo 
(Ιταλία) και στο οποίο συμμετέχουν 6 οργανισμοί  
από 6 χώρες:

 Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ (Ελλάδα)
 Fundacion Intras (Ισπανία)
 Safe Space (Πορτογαλία)
 Porto University  (Πορτογαλία)
 Social Innovation Fund (Λιθουανία)
 Eurocarers (Βέλγιο) 

Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του/της 
συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ 

ΠΕΣΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ
 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΝ 

ΠΩΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΙΑ ‘Η ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ

 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΥΧΝΑ 

ΑΓΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών 

με αναπηρίες



Μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της 
παγκόσμιας επικράτησης και του κινδύνου της βίας εναντίον 
ενηλίκων με αναπηρίες, που δημοσιεύτηκε στο Lancet τα 
τελευταία χρόνια, διαπίστωσε ότι συνολικά οι ενήλικες με 
αναπηρίες είναι 1,5 φορές πιο πιθανό να πέσουν θύματα βίας 
από ό,τι εκείνοι χωρίς αναπηρίες. Οι γυναίκες με ψυχικές 
αναπηρίες ειδικότερα, έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να 
πέσουν θύματα έμφυλης βίας, ενώ συχνά δεν μπορούν να 
αποκαλύψουν πως υφίστανται κακοποίηση ή να ζητήσουν 
βοήθεια.

Αυτό συμβαίνει κυρίως, γιατί:
 οι γυναίκες δεν αντιλαμβάνονται ότι κακοποιούνται ή δεν 

μπορούν να αναγνωρίσουν την κακή μεταχείριση, θεωρώντας 
ότι είναι φυσιολογική·

 έχουν γνωστική αδυναμία κατανόησης του τι συμβαίνει·
 έχουν εξάρτηση από τον σύντροφο ή / και φόβο απώλειας 

συντρόφου ή παιδιών·
 υπάρχει ο φόβος της ιδρυματοποίσης, η έλλειψη ελέγχου 

για την άσκηση βίας, η μη επίγνωση των δικαιωμάτων και 
των νόμων για την προστασία τους, καθώς και η έλλειψη 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη ή την 
προστασία.

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τη συμπεριφορική αλλαγή της 
ομάδας-στόχου, χρησιμοποιώντας μια εκπαιδευτική τεχνική που 
θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτή 
βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο (το οποίο συνδυάζει εξ 
αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση) που απευθύνεται σε 
γυναίκες και επαγγελματίες.

Αναλυτικά το έργο στοχεύει στην: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το μοντέλο βασίζεται σε  τεχνικές δημιουργικού θεάτρου και 
απευθύνεται σε γυναίκες με ψυχικές αναπηρίες, καθώς και 
σε επαγγελματίες, ώστε να αναγνωρίζουν, να αντιδρούν και να 
καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 
(ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ιατρικού προσωπικού, 
φροντιστών κ.λπ.), που εργάζονται στο πεδίο της αναπηρίας, για 
τον κίνδυνο της σεξουαλικής παρενόχλησης στην οποία εκτίθενται 
γυναίκες με  ψυχικές αναπηρίες, και παροχή εργαλείων, ώστε να 
προσαρμόσουν και να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ:

1. Να είναι ικανές να αναγνωρίζουν κακοποιητικές 
συμπεριφορές και να αναφέρουν τη βία όταν διαπράττεται 
εναντίον τους.

2. Να είναι περισσότερο διατεθειμένες  να αναφέρουν 
καταστάσεις στις οποίες έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής 
επίθεσης.

3. Να είναι πιο ικανές και πραγματικά σίγουρες να  
καταγγείλουν τη σεξουαλική παρενόχληση.

4. Να είναι πιο πρόθυμες να ζητήσουν βοήθεια, όταν 
χρειάζεται.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ:

1.  Να  καταγγείλουν πιθανόν περισσότερες περιπτώσεις 
βίας, όταν τις αναγνωριζουν.

2. Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό 
περιβάλλον για τις γυναίκες που αναφέρουν περιστατικά 
βίας.

3. Να είναι περισσότερο πρόθυμοι/-ες να υποστηρίξουν 
θύματα βίας σε περίπτωση ανάγκης.


