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Συνολικά οι ενήλικες με αναπηρίες έχουν 1,5 φορά περισσότερη πιθανότητα να
πέφτουν θύματα βίας από εκείνους χωρίς αναπηρία, ενώ οι ενήλικες με νοητικές
αναπηρίες διατρέχουν σχεδόν τετραπλάσιο κίνδυνο να βιώσουν βία (Hughes, Bellis,
Jones,Wood, Bateset al 2012).

Οι γυναίκες με ψυχωκοινωνικές αναπηρίες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν
θύματα έμφυλης βίας και είναι λιγότερο πιθανό να αποκαλύψουν πως δέχονται βία ή
να αναζητήσουν βοήθεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες δεν γνωρίζουν
ότι υφίστανται κακοποίηση ή ότι αναγνωρίζουν κακή μεταχείριση

Background



• Νομίζουν ότι είναι φυσιολογικό.

• Ενδέχεται να μην έχουν τη γνωστική ικανότητα να κατανοήσουν τι συμβαίνει.

• Φόβο απώλειας του συντρόφου ή των παιδιών.

• Φόβο ιδρυματοποίησης, έλλειψη γνώσης των δικαιωμάτων και των νόμων για την

προστασία τους και έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες για την πρόληψη ή την

προστασία κατά τηςGbV/DV

• Ακόμα κι αν αναζητήσουν βοήθεια, αντιμετωπίζουν φυσικά εμπόδια, έλλειψη πόρων

και συμπεριφορές.

Background



Tο έργο Stay Safe στοχεύει:

1. Στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένου
στις τεχνική δημιουργικού θεατρικού παιχνιδιού (creative drama
technique) που στοχεύει σε γυναίκες με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και
επαγγελματίες ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν, να αντιδρούν και
να αναφέρουν επεισόδια σεξουαλικής παρενόχλησης (τόσο στο
διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης).

2. Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών (ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, ιατρικό προσωπικό, φροντιστές, κ.λπ.), που εργάζονται
στον τομέα της αναπηρίας σχετικά με τον κίνδυνο σεξουαλικής
παρενόχλησης στον οποίο εκτίθενται γυναίκες με νοητική αναπηρία και
να τους παράσχουν εργαλεία για την αναπαραγωγή του
προγράμματος κατάρτισης.

Main objectives of StaySafe



Impacts of StaySafe

Ο αντίκτυπος που αναμένεται στις γυναίκες είναι ότι,
μετά τη συμμετοχή τους στο έργο:
1. Να είναι πιο ικανές να αναγνωρίσουν τις

καταχρηστικές συμπεριφορές όταν τις βιώσουν.
2. Να κρατήσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στην

αναφορά σεξουαλικής βίας.
3. Να αισθάνονται πιο δυνατές και να πιστεύουν ότι

είναι πραγματικά σε θέση να αναφέρουν τη
σεξουαλική βία.

4. Θα είναι πιο θετικές να αναζητήσουν βοήθεια όταν
χρειαστεί.

Από την άλλη μεριά, ο αντίκτυπος που περιμένουμε
στους επαγγελματίες είναι ότι μετά τη συμμετοχή τους
στο έργο, θα έχουν:
1. Μια πιο θετική στάση απέναντι στην αναφορά

περιπτώσεων βίας όταν τις βλέπουν.
2. Ικανότητα να καλλιεργούν ένα περιβάλλον που

είναι πιο υποστηρικτικό για τις γυναίκες που
καταγγέλλουν βία·

3. Ότι θα είναι πιο πρόθυμοι να υποστηρίξουν τα
θύματα σε περίπτωση ανάγκης.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης για 
γυναίκες και επαγγελματίες (διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης).



Stay Safe Project Research (Month1– Month6)

EΡΕΥΝΑ

Συντονιστής : ΕΔΡΑ Συνεργασίας με όλους τους εταίρους

-Η πρώτη δράση του έργου ήταν μια ανάλυση των τρεχόντων περιστατικών και μορφών 
σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών με αναπηρίες στις 
συμμετέχουσες χώρες, μέσω έρευνας πεδίου.

• Λεπτομερείς αναφορές σε εθνικές γλώσσες που περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση 
σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών με αναπηρία στην 
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

• Σύνοψη των εθνικών εκθέσεων στα αγγλικά
• Συγκριτική μελέτη και συστάσεις για τις πέντε χώρες



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
επαγγελματίες

Μαθησιακά αποτελέσματα

• Να κατανοήσουν τη συχνότητα εμφάνισης βίας έναντι των 
γυναικών και κοριτσιών που πάσχουν από ψυχοκοινωνική 
αναπηρία καθώς και τις προκλήσεις κατά την αντιμετώπισή της,

• Να αναγνωρίζουν τα είδη και τις μορφές της σεξουαλικής βίας,

• Να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της βίας και τις συνέπειες της 
για τα θύματα/ τις

γυναίκες με αναπηρία,

• Να αξιολογούν/ διακρίνουν τους παράγοντες κινδύνου για 
έμφυλη βία κατά τωνγυναικών με ψυχοκοινωνική αναπηρία



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
επαγγελματίες

Μαθησιακά αποτελέσματα:

• Να αξιολογούν/αναγνωρίζουν/εκτιμούν τη βία κατά των 
γυναικών με ψυχοκοινωνική αναπηρία σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις,

• Να γνωρίζουν/εφαρμόζουν τα δικαιώματα των θυμάτων και τη 
νομοθεσία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στον 
τομέα της έμφυλης βίας,

Να προλαμβάνουν την σεξουαλική βία έναντι των γυναικών και 
κοριτσιών με ψυχοκοινωνική αναπηρία

• Να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις βίας έναντι των γυναικών με 
ψυχοκοινωνική αναπηρία,

•



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
επαγγελματίες

Μαθησιακά αποτελέσματα:

• Να αξιοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης/βίας, όπως και να υποστηρίζουν την καταγγελία 
των περιστατικών,

• Να κατανοούν την σημασία των δικτύων για την αντιμετώπιση 
της σεξουαλικής παρενόχλησης/βίας κατά των γυναικών με 
αναπηρία
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για γυναίκες με 
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ / 
ΠΑΡΟΧΛΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΧΙ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ



Τεχνικές δημιουργικού 
δράματος

Το δημιουργικό δράμα είναι ένα είδος θεάτρου 
που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και βοηθά στην πρακτική κοινωνικών 
δεξιοτήτων αλλά και ακαδημαϊκών θεμάτων με
τη χρήση θεατρικών παιχνιδιών και 
αυτοσχεδιασμών υπό την καθοδήγηση ενός
εκπαιδευμένου δασκάλου. Παρέχει ένα ασφαλές 
περιβάλλον για τους εκπαιδευόμενους ώστε
να εξερευνήσουν τις συμπεριφορές, τις ιδέες, τη 
δημιουργικότητα αλλά και τα σχολικά
μαθήματα. 

Το δημιουργικό δράμα αποτελεί μια μη 
συμβατική προσέγγιση στη μάθηση που
εμπλέκει τη φαντασία, τη συγκέντρωση και την 
αισθητηριακή αντίληψη σε ένα θεατρικό
περιβάλλον



Εκπαιδεύσεις
Stay Safe

Την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021
Εκπαιδεύτηκαν 20 επαγγελματίες. Διάρκεια 

εκπαίδευσης 30 ώρες  σε συνδυασμό online και 
offline εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας.

10 γυναίκες με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες μέσω 
online εκπαίδευσης, σύνολο 10 ωρών 

Εκπαιδευτές:
Mαριάνθη Σπουργίτη - Ψυχολόγος
Κατερίνα Μεταξωτού – Ψυχολόγος

Θαλής Μπουτσιαράκος – Κ. Λειτουργός
Γεωργία Βελούδου - Ψυχολόγος



Αξιολόγηση των 
εκπαιδεύσεων

Στόχοι:
• Nα προσδιορίσει εάν συγκεκριμένοι στόχοι  και δείκτες του 

έργου επιτεύχθηκαν 
• Μετρήσιμα αποτελέσματα για τις εκπαιδεύσεις, δηλαδή εάν 

η εκπαίδευση πέτυχε στους  πληθυσμούς που απευθύνεται
• Διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεις της 

εκπαίδευσης·
• Ενημέρωση της τελικής έκδοσης των εκπαιδεύσεων·
• Παροχή κατευθύνσεων  σχετικά με καλές πρακτικές που 

σημειώθηκαν κατά την εκπαίδευση















Ευχαριστώ πολύ!

Αυτή η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας

και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Το περιεχόμενο αυτής

της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα

και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει

καμία ευθύνη για τη χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που

περιέχει.


