ROZPOZNANIE PRZEMOCY WOBEC
OSÓB STARSZYCH TO PIERWSZY
KROK DO ZAPEWNIENIA WSPARCIA
15 czerwca 2022 – Światowy Dzień
Świadomości Znęcania się nad Osobami
Starszymi
Rozpoznanie przemocy wobec osób starszych to pierwszy krok do zapewnienia
wsparcia
Wykorzystywanie osób starszych jest problemem
społecznym, który wpływa na zdrowie i prawa
człowieka ogromnej liczby osób starszych na całym świecie i jest zjawiskiem, które zasługuje na
uwagę całej społeczności międzynarodowej.
Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad
Osobami Starszymi przypada co roku 15 czerwca i jest jedynym dniem w roku, w którym społeczność zwraca uwagę na nadużycia i cierpienie
zadawane niektórym osobom reprezentującym
starsze pokolenie, grupę domagającą się uwagi
w czasach pandemii i innych wyzwań współczesnego świata.

nie jest niedostateczne zgłaszanie przypadków
wykorzystywania przez ofiary – osoby starsze.1
Badania przesiewowe pod kątem przemocy wobec osób starszych mogą pomóc zidentyfikować
na wczesnym etapie i zapewnić wsparcie, jeśli
jest to potrzebne. Jednakże wykorzystanie narzędzi skreeningowych w Unii Europejskiej jest
nadal rzadkie.
Projekt Erasmus+ SAVE skupia organizacje z
Polski, Włoch, Finlandii, Portugalii i Cypru w celu
promowania praktyk przesiewowych, dążąc do
promowania wczesnej identyfikacji nadużyć.
Partnerzy projektu SAVE w ramach obchodów
Światowego Dnia Świadomości Znęcania się
nad osobami starszymi chcą działać razem, aby
stawić czoła przemocy wobec osób starszych
poprzez zapewnienie kompleksowego programu badań przesiewowych w placówkach opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej.
Zapraszamy wszystkich profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej do
przyłączenia się do możliwości szkoleniowych
oferowanych przez projekt w celu rozwijania nowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykrywania
przemocy wobec osób starszych.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź
Według badań znęcanie się nad osobami starszy- stronę
mi jest zjawiskiem powszechnym, ale jednocześnie w dużej mierze ukrytym. Jedną z głównych
przeszkód na drodze do postępów w tej dziedzi1Fraga Dominguez, S., Storey, J. E., & Glorney, E. (2021). Help-seeking behavior in victims of elder
abuse: A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 22(3), 466-480.
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