2020-1-PL01-KA202-081643

NEWSLETTER

04.2021 - 1

CZEGO DOTYCZY
PROJEKT SAVE?

SAVE to europejski projekt, który ma na celu wdrożenie i/lub poprawę
realizacji badań przesiewowych pod kątem wykrywania przemocy
wobec osób starszych. Narzędzia mają być (pilotażowo) wykorzystywane
w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej, a realizatorzy programu
zapewnią szkolenia i wsparcie dla pracowników ww. instytucji w zakresie ich
właściwego i skutecznego stosowania.
Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie.
Dane dotyczące przemocy wobec osób starszych, obejmujące 28 krajów na
całym świecie, wykazały, że prawie co szósta osoba w wieku powyżej 60 lat
była ofiarą przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej i finansowej w ciągu
ostatniego roku. Średni wskaźnik rozpowszechnienia przemocy wobec osób
starszych na świecie wynosi 15,7%, natomiast w samej Europie szacowany
wskaźnik rozpowszechnienia wyniósł 15,4%.
Przemoc wobec osób starszych jest rzadko zgłaszana, więc dużą część
przypadków może zostać niezdiagnozowana. Jest ku temu wiele powodów,
w tym strach przed konsekwencjami, nieuznawanie bycia ofiarą, jak
również fakt, że osoby pracujące w służbie zdrowia i pomocy społecznej

SAVE – SCREENING FOR
ABUSE VICTIMS AMONG
ELDERLY
Poprawa identyfikacji
i działania w przypadku
przemocy wobec osób
starszych w placówkach
pomocy społecznej
i opieki zdrowotnej.

są niewystarczająco przeszkolone w zakresie rozpoznawania
przemocy i wspierania ofiar przemocy domowej w wieku
powyżej 60 lat. Wczesna identyfikacja przemocy jest ważna,
ponieważ może zapobiec przyszłym incydentom przemocowym
i zmniejszyć ryzyko skutków zdrowotnych wynikających
z doświadczanej przemocy.
Używanie narzędzi do identyfikowania przemocy wobec
osób starszych może być pomocne w rozpoznawaniu i ocenie
przemocy czy zaniedbań wobec osób starszych, jednak w całej
UE nadal rzadko się je wykorzystuje.
Dlatego też nasze partnerstwo będzie działać na rzecz stosowania
badań przesiewowych w celu wykrywania przemocy wobec
osób starszych przez:
• poszerzanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi i ich
przydatności w identyfikacji przemocy wobec osób starszych
w obszarze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej,
• doskonalenie
umiejętności
pracowników
pomocy
społecznej i opieki zdrowotnej w obszarze identyfikowania
i interweniowania oraz wspierania i kierowania przypadków
przemocy wobec osób starszych do odpowiednich służb,
• rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów do
przekazywania wiedzy pracownikom instytucji i studentom,
do wspierania i do mentoringu w procesie radzenia sobie
z przypadkami przemocy wobec osób starszych,
• stworzenie interaktywnego programu szkoleniowego
umożliwiającego aktywne i innowacyjne uczenie się
trenerów, edukatorów, wykładowców, pracowników pomocy
społecznej i opieki zdrowotnej w temacie identyfikacji
przypadków przemocy wobec osób starszych i możliwych
działań.

JAKI BĘDZIE
EFEKT KOŃCOWY
PROJEKTU SAVE?
Projekt SAVE przyniesie szereg praktycznych
efektów dla naszej grupy docelowej, czyli dla:
• pracowników pomocy społecznej i opieki
zdrowotnej pracujących w opiece środowiskowej,
domach opieki, ośrodkach zdrowia i szpitalach,
• trenerów, edukatorów i wykładowców
w dziedzinach pomocy społecznej i opieki
zdrowotnej,
• decydentów w zakresie spraw społecznych
i zdrowotnych na szczeblu lokalnym
i regionalnym.
Po zakończeniu projektu osoby zainteresowane
będą miały dostęp do:
• przeglądu literatury dotyczącego liczby i jakości
narzędzi do badań przesiewowych pod kątem
przemocy wobec osób starszych,
• rekomendacji dotyczących stosowania narzędzi
do przesiewowego badania przemocy wobec osób
starszych dostosowanych do specyfiki krajów
partnerskich, czyli Polski, Włoch, Portugalii,
Finlandii i Cypru,
• programu szkoleniowego i materiałów
szkoleniowych do prowadzenia warsztatów
w trybie stacjonarnym dotyczących sposobów
identyfikacji i interwencji w przypadku
podejrzenia przemocy wobec osób starszych,
• kursu online mającego na celu upowszechnianie
wyników projektu wśród szerszego grona
odbiorców.

KTO REALIZUJE
PROJEKT SAVE?
Projekt SAVE jest realizowany przez partnerstwo
międzynarodowe. Koordynatorem projektu
jest PCG Polska Sp. z o.o., integralna część
Public Consulting Group, firmy specjalizującej
się w profesjonalnych usługach i zarządzaniu
projektami dla instytucji i podmiotów
działających w sektorze publicznym. PCG,
założona w 1986 roku w Bostonie, rozpoczęła
swoją działalność w Polsce w 2009 roku. PCG
ma bogate doświadczenie w 4 sektorach: szkoły

podstawowe i średnie, szkolnictwo wyższe, opieka zdrowotna i usługi społeczne, w tym unikalne na skalę kraju
doświadczenie w obszarze gospodarki senioralnej, opieki długoterminowej i innowacji społecznych.
W projekt SAVE zaangażowanych jest dwóch włoskich partnerów: Anziani e non solo (ANS) oraz Cooperativa
Assistenza Disabili infermi Anziani Infanzia (CADIAI). ANS jest organizacją pozarządową działającą od 2004 r.
w obszarze innowacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się i jakości opieki. ANS jest jedną
z wiodących organizacji we Włoszech w obszarze zapobiegania przemocy wobec osób starszych. CADIAI to
spółdzielnia socjalna kategorii A, zarejestrowana jako organizacja społeczna non-profit. Została założona w Bolonii
w 1974 r. przez 24 kobiety z nieformalnym doświadczeniem zawodowym związanym z zajmowaniem się
gospodarstwem domowym, w celu ochrony miejsc pracy, potwierdzenia i sformalizowania kwalifikacji oraz ich
wartości społecznej. CADIAI świadczy usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne głównie dla podmiotów publicznych
(często we współpracy z instytucjami publicznymi), ale także dla klientów prywatnych.
W skład partnerstwa wchodzą również 2 instytucje akademickie. Pierwsza z nich to Uniwersytet w Minho (Portugalia),
którego misją jest kreowanie, rozpowszechnianie oraz wdrażanie wiedzy w życie, z zachowaniem wartości swobodnego
wyrażania poglądów i pluralizmu. Uczelnia uczestniczy w projekcie wraz z Wydziałem Pielęgniarstwa i Psychologii.
Drugi partner akademicki to Politechnika Cypryjska (CUT), założona w 2007 roku. CUT składa się z 14 kierunków
w ramach 5 wydziałów, z których aktywnie zaangażowana w projekt jest Szkoła Nauk o Zdrowiu na Wydziale
Pielęgniarstwa.
Wreszcie, nasz fiński partner Osk VoiVa - Empowering Old Age Coop (VoiVa). VoiVa powstała w 2016 roku jako
organizacja pozarządowa zajmująca się zapobieganiem przemocy wobec osób starszych. VoiVa działa jako organizacja
odpowiedzialna społecznie. Jej misją jest ochrona osób starszych przed przemocą i wykorzystywaniem oraz wspieranie
osób starszych i ich rodzin w uwolnieniu się od zjawiska przemocy.

SPOTKANIE
KICK OFF
Pandemia COVID-19 uniemożliwia nam podróże, ale udało nam
się zorganizować spotkanie zdalne.
Pierwsze spotkanie wewnętrzne odbyło się 24 lutego 2021 roku na
platformie Zoom. Była to dobra okazja do omówienia szczegółów
projektu, kolejnych działań, zaplanowania nadchodzących zadań,
a także do wzajemnego poznania się.
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