PROJEKTO PARTNERIAI
Stay Safe yra tarptautinis projektas, koordinuojamas
Anziani e non solo (Italijoje) ir įtraukiantis 6
organizacijas iš 6 šalių:
EDRA (Graikija)
Fundacion Intras (Ispanija)
Safe Space (Portugalija)
Universidade do Porto (Portugalija)
Social Innovation Fund (Lietuva)
Eurocarers (Belgija)

MOTERYS TURINČIOS PROTINĘ NEGALIĄ
YRA DIDŽIAUSIOJE RIZIKOJE
PATIRTI SMURTĄ
MOTERYS TURINČIOS NEGALIĄ YRA
MAŽIAU LINKĘ PRANEŠTI APIE SMURTĄ
AR KREIPTIS PAGALBOS

SEKSUALINIO SMURTO
PRIEŠ MOTERIS SU PROTINE
NEGALIA PREVENCIJA

MOTERYS TURINČIOS PROTINĘ
NEGALIĄ DAŽNIAU NEŽINO, KAD YRA
IŠNAUDOJAMOS

INFORMACIJA IR
KONTAKTAI:
Adresas: Savanorių pr. 1,
LT-44255 Kaunas, Lietuva.
Tel.: (8-37) 208331
el. paštas: sif@lpf.lt
URL: www.lpf.lt

GRANT AGREEMENT
NUMBER — 881693 — STAY SAFE

#STAYSAFE_PROJECT

Šio leidinio turinys atspindi tik jo autorių nuomonę ir yra tik jų atsakomybė.
Europos Komisija neprisiima atsakomybės už bet kokį šiame leidinyje pateikiamos
informacijos panaudojimą.

www.staysafeproject.eu

Per pastaruosius metus „Lancet“ publikuotoje sisteminėje
smurto prieš suaugusiuosius su negalia paplitimo ir rizikos
apžvalgoje ir metaanalizėje nustatyta, kad suaugusieji su
negalia yra 1,5 karto didesnėje rizikoje tapti smurto aukomis
nei tie, kurie neturi negalios. Konkrečiai protinę negalią
turinčios moterys patiria didžiausią smurto dėl lyties riziką ir
dažnai negali pranešti apie smurtą ar kreiptis pagalbos.

TIKSLAI

TIKĖTINI REZULTATAI

Projekto tikslas - paremti tikslinės grupės elgesio pokyčius,
naudojant mokomąją techniką, kuri laikoma ypač tinkama tikslinei
grupei. Tai bus pagrįsta mokymo modeliu (tiek internetiniu, tiek
auditoriniu), skirtu moterims ir specialistams.

TIKIMĖS, KAD MOTERYS ĮSITRAUKUSIOS
Į PROJEKTĄ:

Taip yra dėl to, jog:

Projektas siekia:

moterys nežino, kad yra išnaudojamos arba pripažįsta
netinkamą elgesį, manydamos, kad tai normalu;

SUKURTI IR IŠBANDYTI MOKYMO MODELĮ
Modelis yra pagrįstas kūrybinės dramos technika, nukreipta į
protinę negalią turinčias moteris ir specialistus, siekiant apmokyti
juos atpažinti, reaguoti ir pranešti apie seksualinio priekabiavimo ir
smurto epizodus.

turimi kognityviniai sutrikimai neleidžia suvokti, kas vyksta;
moterys yra priklausomos nuo partnerio/kito asmens, bijo
netekti jo ar vaikų;
bijoma institucijų, yra nepakankamas tikrinimas dėl
vykstančio smurto, savo teisių ir apsaugančių įstatymų
nežinojimas bei nepakankama prieiga prie informacijos apie
prevenciją ir apsaugą.

DIDINTI INFORMUOTUMĄ
Tarp specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų, medicinos
personalo, slaugytojų ir kt.), dirbančių neįgaliųjų seksualinio
priekabiavimo rizikos, su kuria susiduria protinę negalią turinčios
moterys, srityje, suteikiant jiems priemones skirtas vykdyti mokymų
programą.

1. Gebės atpažinti netinkamą elgesį ir įvardinti smurtą,
kuomet šis nukreiptas prieš jas
2. Turės valios pranešti apie situacijas, kuriose jos
nukentėjo nuo seksualinio smurto
3. Jausis labiau užtikrintos pranešti apie seksualinį
priekabiavimą
4. Bus labiau linkę kreiptis pagalbos, jei jos prireiks
TIKIMĖS, KAD SPECIALISTAI ĮSITRAUKĘ Į PROJEKTĄ:
1. Bus labiau linkę pranešti apie smurto atvejus, jei juos
pastebės
2. Gebės prisidėti prie palankesnės aplinkos moterims,
kurios praneša apie smurtą
3. Bus labiau pasirengę paremti smurto aukas esant
poreikiui.

