Proiectul SAFE, pornind de la inițiativele ce au la bază
drepturile omului, drepturile femeii și abordările transsectoriale, intenționează să dezvolte: un Curriculum de
instruire privind prevenirea abuzurilor

la femeile în

vârstă, un set de proceduri multi-instituționale privind
intervenția în cazurile de violență și abuz la femeile in
vârstă, precum și o propunere de politică publică în
acest domeniu.
Proiectul se adresează profesorilor, formatorilor și
profesioniștilor din domeniile sănătății și asistenței
sociale, inclusiv celor

din domeniul îngrijirilor la

domiciliu, din centrele rezidențiale, decidenților de la
nivel local/ regional.

PARTENERI
Proiectul SAFE finanţat prin programul Erasmus+,
coordonat de Direcţia Generală de Asistenţă Socia-lă
a Municipiului Bucureşti (România) se desfăşoară în
partenriat cu alte cinci organizaţii:
Asociaţia Habilitas - Centru de Resurse şi Formare
Profesională (România)

O VIAŢĂ MAI SIGURĂ
PENTRU FEMEILE
ÎN VÂRSTĂ
www.safeeuproject.eu

Voimaa Vanhuuteen - osk VoiVa - Empowering Old
Age Coop (Finlanda)
Anziani e non solo Società Cooperativa Sociale (Italia)

Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia)

Universidade Do Minho (Portugalia)

Conținutul acestui materialul este exclusiv responsabilitatea
autorilor, iar Agenția Națională sau Comisia Europeană nu
pot fi considerate responsabile pentru modul în care aceste
informații sunt utilizate.

Proiectul " O viață mai sigură pentru femeile vârstnice:
pregătirea profesioniștilor și implementarea
mecanismelor de cooperare pentru combaterea violenței
și abuzului împotriva femeilor vârstnice)"(SAFE) este un
program cu o durată de doi ani care urmărește să
abordeze problema abuzului asupra persoanelor
vârstnice, în special a celei împotriva femeilor în vârstă.

Elem

Elemente de bază ale proiectului
Abuzul asupra persoanelor vârstnice, definit ca "un
act unic sau repetat, ori lipsa unei acțiuni adecvate, care
apare în cadrul oricărei relații în care există așteptări
legate de încredere, care produc un efect negativ sau o
suferință persoanei vârstnice"(OMS 2008). Este o
situație care, în mod tradițional, a fost privită ca fiind
"neutră din perspectiva genului", care produce reacții
inadecvate, vizând exclusiv problemele personale sau
interpersonale. Dar, având în vedere speranta de viața
mai lungă a femeilor, faptul că populația îmbătrânită
este predominant de gen feminin, care trăiește adesea
în sărăcie și suferințe, beneficiară de ajutoare sociale,

se poate afirma că femeile vârstnice se confruntă cu un risc
mai mare de abuz fizic și psihologic, pe fondul atitudinilor
discriminatorii ale societății și pe cel al nerespectării
drepturilor omului în cazul femeilor.
Abuzul persoanelor în vârstă nu este un fenomen nou.
Cu toate acestea, conceptul de "abuz asupra persoanelor
vârstnice" a intrat în atenția publicului larg și a instituțiilor
guvernamentale spre sfârșitul secolului XX. Faptul că acum
se ia în considerare abuzul asupra persoanelor vârstnice
este considerat ca fiind o reflectare a preocupării globale cu
privire la drepturile omului, egalitatea de gen, violența
domestică și îmbătrânirea populaţiei. În România, Grecia,
Finlanda, Italia și Portugalia (țările implicate în proiect), ca
și în toate statele UE, îmbătrânirea demografică implică la
rândul său necesitatea de a oferi protecție și de a dezvolta
astfel de măsuri pentru persoanele în vârstă.
Vârsta și apartenența la genul feminin, printre alți
factori, sunt considerate riscuri care plasează femeile
vârstnice într-o situație de vulnerabilitate mai ridicată.
Neglijarea, abuzul și violența împotriva femeilor în vârstă au
fost considerate puncte principale ale cercetării și
dezvoltării de servicii, în ciuda faptului că acest grup țintă
continuă să se confrunte cu o serie de dezavantaje unice și
complexe.
Este necesară oferirea unei vizibilități mai mari
femeilor vârstnice. Violența/ abuzul împotriva femeilor în
vârstă poate fi de mai multe tipuri: psihologică, fizică,
sexuală, financiară, neglijarea și poate apărea în orice
situație: atât la domiciliul victimei (făptuitorii fiind membrii
familiei, îngrijitorii informali sau profesioniștii în domeniul
îngrijirilor la domiciliu), cât și în așezămintele care oferă
îngrijiri pe termen lung (centre rezidentiale sau centre de
îngrijire pe timp de zi), situație în care făptuitorii pot fi alți
rezidenți sau de personalul de îngrijire din domeniul
sănătății ori al asistenței sociale). În nici una din țările
partenere nu au fost identificate cursuri specializate strict pe
abuzul împotriva femeilor vârstnice, care să fie oferite
profesioniștilor din domeniul asistenței sociale și cel
medical. În mod special, lipsesc aspectele referitoare la
gen; în terminologia general apare mai degrabă sintagma
„abuzul împotriva persoanelor vârstnice”, cu un caracter
general, care omogenizează categoria vârstnicilor, fără a-i
diferenția în vreun fel.

OBIECTIVE
Obiectivele principale ale proiectului sunt:
- îmbunătățirea calității predării și formării pentru
dezvoltarea curriculumului de instruire orientat spre viața
profesională pentru prevenirea violenței împotriva
femeilor în vârstă în grupurile de învățare în colaborare
și în cadrul modelului comunitar de învățare
profesională;
- îmbunătățirea dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice și a formatorilor pentru a activa ca educatori în
domeniul violenței împotriva femeilor în vârstă și în
problemele legate de gen, vârstă provocatoare și
discriminare de gen din perspectiva drepturilor omului și
a drepturilor femeii;
- îmbunătățirea capacității profesioniștilor din
domeniul social și de sănătate de a identifica și a
interveni abuzul femeilor în vârstă și de a le acorda
asistență în îngrijirea la domiciliu și în mediul rezidențial;
- sprijinirea autorităților și a profesioniștilor din
domeniul sănătății și asistenței sociale, precum și a
părților interesate să dezvolte măsuri de intervenție în
cazurile de violență împotriva femeilor în vârstă
REZULTATE
1 – Un set de proceduri multi-instituționale pentru
intervenția în cazurile de violență și abuz în rândul
femeilor vârstnice, care să poată fi utilizat de către
autoritățile publice și de profesioniștii din domeniile social
și medical; acesta va acorda o atenție deosebită cadrului
existent în țările partenere, precum și rolului pe care îl au
serviciile specializate pentru asistența victimelor.
2 - Curriculum de instruire "SAFE" – un curriculum
de instruire pe tema violenței/ abuzului împotriva femeilor
vârstnice, care să cuprindă multiple perspective
profesionale, adresat profesorilor și formatorilor din
domeniile social și medical.
3 - O propunere de politică publică pe tema
prevenirii și intervenției în cazurile de abuz/ violență
împotriva femeilor vârstnice. Acest document se va axa
pe serviciile de îngrijiri medicale și sociale, pe formarea
și activitățile educaționale din domeniul abuzului/
violenței împotriva femeilor vârstnice.

