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 Wstęp. O czym i dla kogo jest ta publikacja? 

 Publikacja  jest  przeznaczona  dla  organizacji  pozarządowych  i  innych  instytucji  zajmujących 
 się  pracą  z  młodzieżą  oraz  chcących  włączyć  w  swoje  działania  inicjatywy  o  tematyce 
 zapobiegania  i  reagowania  na  przemoc  ze  względu  na  płeć  w  Polsce  lub  zamierzających 
 poszerzyć  swoją  wiedzę  na  ten  temat.  Toolkit  powstał  w  efekcie  współpracy  dwustronnej 
 pomiędzy  Stowarzyszeniem  Youth  Human  Impact  z  Łomży  a  TERRAM  PACIS  z  Oslo  podczas 
 projektu  “Stand  for  GBVP”,  implementowanego  w  okresie  od  listopada  2021  r.  do  maja  2022 
 r.  Głównym  działaniem  podczas  projektu  była  wizyta  studyjna  pracowników  Stowarzyszenia 
 w  Oslo  w  lutym  2022  r.,  podczas  której  zdobyli  oni  wiedzę  streszczona  i  przedstawioną  w 
 poniższej publikacji. 

 Pierwszy  rozdział  publikacji  przybliża  cele  i  przebieg  projektu  “Stand  for  GBVP”  oraz  jego 
 finansowanie  przez  Fundusze  EOG  i  Norweskie.  Drugi  rozdział  prezentuje  pokrótce  dane  na 
 temat  przemocy  ze  względu  na  płeć  w  Polsce  oraz  już  obecne  w  naszym  kraju  mechanizmy 
 jej zapobiegania i zwalczania. 

 Działania  podczas  wizyty  studyjnej  odbyły  się  w  formie  szkolenia  podzielonego  tematycznie 
 na  trzy  części,  które  prezentowane  są  w  rozdziałach  3-5  publikacji.  Na  początku  każdego  z 
 tych  rozdziałów  zawarte  są  założenia  tej  części  szkolenia  oraz  cele  kształcenia.  Rozdział  3. 
 prezentuje  kluczowe  pojęcia  dla  zrozumienia  tematyki  przemocy  ze  względu  na  płeć.  Rozdział 
 4.  opisuje  metodologię  pracy  z  młodzieżą  w  temacie  przemocy  ze  względu  na  płeć  opartą  o 
 ideę  praw  człowieka.  Rozdział  5.  szczegółowo  omawia  proces  analizy,  planowania  i 
 przygotowywania  koncepcji  inicjatyw  dla  młodzieży,  nie  tylko  o  tematyce  przemocy  ze 
 względu  na  płeć,  ale  wszystkich  projektów  przeznaczonych  dla  młodych  ludzi  czy  nawet 
 innych grup docelowych. 

 W  celu  zgłębienia  zagadnień  zasygnalizowanych  w  niniejszej  publikacji  odsyłamy  do  źrodeł 
 zawartych w bibliografii na końcu publikacji. 

 Zaproaszamy  również  do  kontaktu  z  nami  w  razie  chęci  wyrażenia  feedbacku,  własnych 
 reflekcji  lub  porówniania  doświadczeń  w  pracy  z  młodzieżą  na  temat  przemocy  ze  względu 
 na płeć. Dane kontaktowe znajdują się w treści pierwszego rozdziału. 
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 ▆  1  .  PROJEKT “STAND FOR GBVP” 

 ▆ Czym był projekt “Stand for GBVP”? 

 Projekt  "Stand  for  GBVP"  to  6-dniowa  wizyta  studyjna,  która  została  zrealizowana  przez 
 organizację  Terram  Pacis  w  Norwegii  dla  pracowników  polskiego  Stowarzyszenia  Youth 
 Human  Impact.  Głównym  celem  projektu  był  profesjonalny  rozwój  zawodowy  kadry 
 pracowników  młodzieżowych  Stowarzyszenia  Youth  Human  Impact  o  nowe  kompetencje, 
 wiedzę  i  umiejętności  w  dziedzinie  pracy  z  młodzieżą  metodami  edukacji  pozaformalnej  na 
 rzecz  zapobiegania  przemocy  ze  względu  na  płeć,  reagowania  na  nią  i  promowania  kultury 
 pokoju  poprzez  pozbawioną  przemocy  komunikację  w  kontekście  Celów  Zrównoważonego 
 Rozwoju.  Na  wybór  tego  tematu  wpłynął  duży  odsetek  kobiet  czy  osób  LGBT+  w  Polsce 
 doświadczających  różnorakich  form  przemocy  i  dyskryminacji  przy  jednoczesnym  niedoborze 
 zasobów  edukacyjnych  w  tym  temacie.  Projekt  był  realizacją  2  priorytetów,  które 
 przyświecają  Funduszom  EOG:  “Rozwój  kultury  jakości  w  sektorze  edukacji,  w  tym 
 wewnętrznych  systemów  zapewniania  jakości”  oraz  “Rozwijanie  edukacji  sprzyjającej 
 włączeniu społecznemu". 

 W  trakcie  realizacji  projektu  aktywności  były  przeprowadzone  metodami  edukacji 
 pozaformalnej  tj.  warsztaty,  team  building  games,  symulacje,  burze  mózgów,  dyskusje, 
 debaty  czy  obserwowanie  pracy  członków  Terram  Pacis.  Organizacja  z  Norwegii  udostępniła 
 nam  swoje  dobre  praktyki,  doświadczenia  z  pracy  z  młodzieżą,  manuale,  publikacje  i 
 scenariusze  warsztatów.  Wspólnie  zastanawialiśmy  się  też  jak  możemy  te  praktyki  wdrożyć  w 
 pracy  naszej  organizacji  w  Polsce.  Najważniejszymi  rezultatami  projektu  były:  opracowanie 
 planu  wdrażania  innowacji  z  YHI  w  oparciu  o  zdobyte  doświadczenie  i  wiedzę;  wdrożenie 
 tych  innowacyjnych  metod  w  YHI  i  trwałe  włączenie  ich  do  oferty  edukacyjnej;  opracowanie 
 planu  dalszej  współpracy  dwustronnej  pomiędzy  Terram  Pacis  a  YHI  na  rzecz  poprawy 
 jakości,  rozwoju  potencjału  i  dopasowania  oferty  edukacyjnej  skierowanej  do  młodzieży  w 
 zakresie  zapobiegania  przemocy  ze  względu  na  płeć;  stworzenie  koncepcji  wspólnego 
 projektu  skierowanego  do  młodzieży  o  tematyce  przeciwdziałania  przemocy  ze  względu  na 
 płeć  oraz  aplikowanie  o  jego  dofinansowanie  do  Programu  Aktywni  Obywatele  oraz 
 włączenie  w  projekt  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  w  tym  osób 
 niepełnosprawnych.  Najważniejszymi  korzyściami  długoterminomi  będą  rozwój  kompetencji 
 kadry  YHI,  wzrost  ich  wiedzy  i  potencjału  czy  opracowanie  skryptu  przez  YHI,  w  którym 
 zebrana  zostanie  wiedza  i  zasoby  przekazane  przez  Terram  Pacis  w  celu  ich  utrwalenia  i 
 możliwości  korzystania  z  nich  w  przyszłości,  oraz  rozesłanie  go  do  zaprzyjaźnionych 
 organizacji  partnerskich  w  Polsce  a  także  wzmocnienie  jakości  edukacji  pozaformalnej  w 
 Polsce  w  zakresie  przeciwdziałania  i  zwalczania  przemocy  ze  względu  na  płeć.  W  ramach 
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 projektu  nastąpiło  także  zwiększenie  świadomości  społecznej  na  temat  istnienia  Funduszy 
 EOG i ich misji. 

 ▆ Cele projektu: 

 Cel główny 
 ➔  profesjonalny  rozwój  zawodowy  kadry  pracowników  młodzieżowych 

 Stowarzyszenia  Youth  Human  Impact  o  nowe  kompetencje,  wiedzę  i 
 umiejętności  w  dziedzinie  pracy  z  młodzieżą  metodami  edukacji 
 pozaformalnej  na  rzecz  zapobiegania  przemocy  ze  względu  na  płeć, 
 reagowania  na  nią  i  promowania  kultury  pokoju  poprzez  pozbawioną 
 przemocy komunikację w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

 Cele szczegółowe: 

 ➔  wymiana  dobrych  praktyk  edukacji  pozaformalnej,  doświadczeń  i  transfer 
 wiedzy  pomiędzy  Terram  Pacis  a  Stowarzyszeniem  Youth  Human  Impact  w 
 dziedzinie  pracy  z  młodzieżą  na  rzecz  zapobiegania  przemocy  ze  względu  na 
 płeć,  budowania  pokoju  oraz  realizacji  i  promocji  Celów  Zrównoważonego 
 Rozwoju dotyczących rozwoju dobrej jakości edukacji i równości płci; 

 ➔  zaznajomienie  się  z  innowacyjnymi  i  interaktywnymi  metodami  edukacji 
 pozaformalnej  stosowanymi  przez  Terram  Pacis  w  pracy  z  młodzieżą  w  celu 
 późniejszego  włączenia  ich  do  oferty  edukacyjnej  Stowarzyszenia  Youth 
 Human Impact; 

 ➔  rozszerzenie  współpracy  dwustronnej  i  nawiązanie  trwałego  partnerstwa 
 instytucjonalnego  pomiędzy  Terram  Pacis  a  Stowarzyszeniem  Youth  Human 
 Impact  na  rzecz  poprawy  jakości,  rozwoju  potencjału  i  dopasowania  oferty 
 edukacyjnej  skierowanej  do  młodzieży  w  zakresie  zapobiegania  przemocy  ze 
 względu na płeć; 

 ➔  opracowanie  planu  wdrażania  innowacji  w  oparciu  o  zdobyte  doświadczenie  i 
 wiedzę; 

 ➔  stworzenie  pomysłu  na  wspólny  projekt  skierowany  do  młodzieży  o  tematyce 
 Celów  Zrównoważonego  Rozwoju  dot.  dobrej  jakości  edukacji  oraz  równości 
 płci. 

 Wymienione  cele  przyczyniają  się  do  realizacji  i  promocji  Celów  Zrównoważonego  Rozwoju 
 dotyczących  rozwoju  dobrej  jakości  edukacji  (Cel  4),  równości  płci  (Cel  5)  oraz  budowania 
 trwałych  partnerstw  na  rzecz  CZR  z  udziałem  społeczeństwa  obywatelskiego  (Cel  17). 
 Niewątpliwie  odnoszą  się  także  do  promocji  praw  człowieka  takich  jak  dostęp  do  dobrej 

 5 



 jakości  edukacji  (w  tym  przypadku  w  zakresie  zapobiegania  przemocy  ze  względu  na  płeć)  czy 
 równości płci. 

 ▆ Organizacje partnerskie 

 Stowarzyszenie  Youth  Human  Impact  to  polska  organizacja 
 pozarządowa,  działająca  od  2015  roku.  Organizujemy  ogólnopolskie  i 
 międzynarodowe  projekty  o  charakterze  społecznym,  edukacyjnym  i 
 obywatelskim.  Działamy  na  rzecz  bardziej  aktywnego,  otwartego, 
 różnorodnego  i  inkluzywnego  społeczeństwa.  Chcemy  wpływać  na 
 poprawę  jakości  edukacji,  warunków  do  rozwoju  kompetencji  i 
 samokształcenia. 

 Głównym  narzędziem,  dzięki  któremu  osiągamy  nasze  cele  jest 
 edukacja  pozaformalna,  czyli  nauka  poprzez  praktykę  i  doświadczenie.  Działamy  przede 
 wszystkim  w  Warszawie,  Łomży,  Trójmieście  i  Krakowie.  Pokazujemy  innym  jak  ogromny 
 drzemie  w  nich  potencjał  oraz  jak  duży  wpływ  na  otaczający  nas  świat.  Pomagamy  innym  w 
 odkrywaniu  i  realizacji  własnych  pasji  oraz  wdrażaniu  w  życie  pomysłów  na  działania 
 społeczne. Tworzymy możliwości rozwoju kompetencji niezbędnych w XXI wieku. 

 Realizujemy  m.in.  wymiany  międzynarodowe,  kampanie  społeczne,  szkolenia,  warsztaty, 
 debaty  i  konferencje.  Pokazujemy  innym  jak  kreować  realne  zmiany  społeczne  i  inspirujemy 
 do  wykorzystywania  swojego  potencjału.  Nasze  inicjatywy  kierujemy  do  młodzieży,  osób  z 
 mniejszymi  szansami  oraz  wszystkich,  którzy  czują  potrzebę  działania  na  rzecz  innych, 
 wpływania na otoczenie i rozwoju własnych umiejętności. 

 Osoby,  który  współtworzą  Stowarzyszenie  Youth  Human  Impact  to  jednocześnie 
 profesjonaliści  i  entuzjaści.  Łączy  nas  niesamowita  energia,  pasja  do  rozwoju,  troska  o 
 przyszłość  naszego  świata  oraz  determinacja  do  przeprowadzania  realnych  zmian 
 społecznych.  Stawiamy  na  kreatywność  i  wychodzenie  poza  schematy.  U  nas  każdy  głos  jest 
 ważny i każda osoba wnosi wiele do zespołu. Wierzymy, że chcieć znaczy móc. 

 Współpracujemy  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi  z  całego  świata,  mediami, 
 instytucjami  władzy  publicznej,  politykami,  dziennikarzami,  wolontariuszami,  ekspertami, 
 trenerami,  facylitatorami  oraz  przedstawicielami  przeróżnych  profesji  i  dziedzin  życia  w 
 zależności od realizowanej inicjatywy. 

 Media: 

 www.youthhumanimpact.com 

 h�ps://www.facebook.com/YouthHumanImpact 
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http://www.youthhumanimpact.com/
https://www.facebook.com/YouthHumanImpact


 www.instagram.com/youthhumanimpact 

 h�ps://www.linkedin.com/company/youth-human-impact/?originalSubdomain=pl 

 h�ps://www.youtube.com/channel/UCFjQJRsVaR8jZfNzNz1mGmA 

 Kontakt:  stowarzyszenie.yhi@gmail.com 

 +48 503 171 041 

 TERRAM  PACIS,  założona  w  2010  r.,  jest  niezależną  organizacją 
 humanitarną  działającą  na  rzecz  praw  człowieka  i  non-profit  o 
 specjalnym  statusie  doradczym  przy  Radzie  Gospodarczej  i 
 Społecznej  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych,  skupiającą  się  na 
 edukacji  młodzieży  i  dorosłych  oraz  ich  wzmocnieniu.  TERRAM  PACIS 
 to  organizacja  oferująca  szkolenia,  która  zapewnia  osobom 
 pracującym  z  młodzieżą,  edukatorom  dorosłych  oraz  młodym  i 

 dorosłym  uczniom  możliwości  uczenia  się  poprzez  procesy  szkoleniowe  oraz  tworzy  otwarte 
 materiały  edukacyjne  (publikacje,  scenariusze  warsztatów  i  inne),  które  spełniają  ich 
 potrzeby  edukacyjne  w  oparciu  o  ocenione  luki  w  wiedzy  i  potrzeby  w  zakresie  ich  rozwoju 
 społecznego, osobistego oraz zawodowego. 

 Głównymi  obszarami  działalności  Terram  Pacis  są  działania  na  rzecz  równości  płci, 
 praw  człowieka,  zrównoważonego  rozwoju  oraz  budowania  pokoju.  Działalność  Terram  Pacis 
 obejmuje  też  budowanie  międzynarodowych  partnerstw  na  rzecz  realizacji  Celów 
 Zrównoważonego Rozwoju i przestrzegania praw człowieka. 

 Media: 
 h�ps://www.terrampacis.org/ 
 h�ps://www.facebook.com/TerramPacis/?fref=nf 
 h�ps://www.twi�er.com/terrampacis 
 h�ps://www.instagram.com/terrampacis/ 
 h�ps://www.linkedin.com/company/terram-pacis 
 h�ps://www.youtube.com/channel/UCKFStJ0q8G923ARoWUlHHHw/videos 

 Kontakt:  info@terrampacis.org 
 Tel: 0047- 969-51-953 
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 ▆ Fundusze EOG i Norweskie 

 Projekt  "Stand  for  GBVP"  korzysta  z  dofinansowania  o  wartości  8975  EUR,  otrzymanego  od 
 Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz budżetu Państwa. 

 Fundusze  EOG  reprezentują  wkład  Islandii,  Liechtensteinu  i  Norwegii  w  tworzenie  Europy 
 zielonej,  konkurencyjnej  i  sprzyjającej  integracji  społecznej.  Istnieją  dwa  cele  ogólne: 
 ograniczenie  nierówności  ekonomicznych  i  społecznych  w  Europie  i  wzmocnienie  relacji 
 dwustronnych  pomiędzy  państwami-darczyńcami  a  15  krajami  UE  z  Europy  Środkowej  i 
 Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. 

 Trzy  Państwa-Darczyńcy  ściśle  współpracują  z  UE  w  ramach  Porozumienia  o  Europejskim 
 Obszarze  Gospodarczym  (EOG).  Darczyńcy  przekazali  3,3  miliarda  euro  w  ramach  kolejnych 
 programów  funduszy  w  latach  1994–2014.  Fundusze  EOG  na  lata  2014–2021  wynoszą  1,55 
 miliarda euro. 

 Priorytety na ten okres to: 

 1.  innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 
 2.  integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 
 3.  środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 
 4.  kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 
 5.  sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

 Fundusze  EOG  są  wspólnie  finansowane  przez  Islandię,  Liechtenstein  i  Norwegię,  których 
 wkład  oparty  jest  na  ich  PKB.  Kwalifikowalność  do  funduszy  wynika  ze  spełnienia  kryteriów 
 określonych  w  ramach  Funduszu  Spójności  UE  przeznaczonego  dla  państw  członkowskich,  w 
 których dochód krajowy bru�o na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. 
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 ▆  2  .  PRZEMOC  ZE  WZGLĘDU  NA  PŁEĆ  W  POLSCE.  KU 

 SYSTEMOWEJ ZMIANIE 

 Przemoc  jest  kategorią  pojemną.  Możemy  bowiem  mówić  o  przemocy  fizycznej  i  psychicznej, 
 werbalnej  i  niewerbalnej,  symbolicznej  i  strukturalnej;  przemocy  motywowanej  nienawiścią  i 
 uprzedzeniami;  przemocy  ekonomicznej  i  seksualnej.  Możemy  także  mówić  o  przemocy 
 domowej  oraz  ze  względu  na  płeć.  I  właśnie  ten  typ  przemocy  zostanie  opisany  w  niniejszym 
 tekście. 

 Należy  podkreślić,  że  przemoc  ze  względu  na  płeć  (ang.  gender-based  violence  )  może 
 przybrać  postać  każdej  z  form  wskazanych  powyżej.  Ten  typ  przemocy  bowiem  mocno 
 konstruowany  jest  przez  relacje  władzy  przecinające  się  w  społeczeństwie  oraz  przez  same 
 struktury  władzy,  wynikające  z  funkcjonowania  patriarchalnego  modelu  społecznego.  Jest  to 
 model,  w  którym  kategoria  normy  płciowej  jest  kluczowa  dla  funkcjonowania  całego 
 systemu.  Patriarchalny  system  wartościuje  to,  co  męskie  na  mocy  ukonstytuowanego  w  nim 
 binarnego  systemu  płci  oraz  skonstruowanych  w  jego  ramach  matrycy  spójnych  norm 
 płciowych  1  wraz  z  pożądanymi  strategiami  tożsamościowymi  –  wizerunkami  płciowymi. 
 Szczególnie  relewantnymi  dla  modelu  patriarchalnego  wzorcami  płciowymi  są  męskość 
 hegemoniczna  i  kobiecość  emfatyczna  2  .  Męskość  w  tym  wydaniu  jest  władcza, 
 charyzmatyczna  i  przemocowa.  To,  co  kobiece  z  kolei  jest  podporządkowane  temu,  co  męskie 
 i  uległe.  Należy  podkreślić,  że  kontrolowanie  tego,  co  kobiece  jest  kluczowe  w  modelu 
 patriarchalnym, aby mogły być realizowane męskie wartości i cele  3  . 

 W  związku  z  funkcjonowaniem  modelu  patriarchalnego  wiele  kobiet  doświadcza  przemocy, 
 której  sprawcami  są  mężczyźni.  Jest  zatem  ona  motywowana  przynależnością  płciową  i 
 nierzadko  jest  usprawiedliwiana  wskazanym  powyżej  binarnym  systemem  płciowym  i 
 matrycą  genderowych  norm  4  oraz  chęcią  dyscyplinowania  kobiet.  W  Polsce,  jak  wykazane 
 zostanie  poniżej,  problem  przemocy  wobec  kobiet  jest  znaczący  i  należy  podjąć  znaczące 
 kroki o charakterze systemowym, aby przemocy motywowanej płcią przeciwdziałać. 

 4  Autor  niniejszego  tekstu  prowadził  pewnego  razu  rozmowę  ze  swoim  sąsiadem,  który  stosował  przemoc 
 (werbalną  i  symboliczną)  wobec  swojej  partnerki.  Na  zwrócenie  uwagi  autora  na  krzyki  panujące  w  ich 
 mieszkaniu,  autor  usłyszał:  „To  moja  kobieta,  mogę  robić,  co  chcę”.  Przykład  ten  pokazuje,  że  męska  przemoc 
 wobec kobiet miałaby być usprawiedliwiana. 

 3  por. de Beauvoir 2014 

 2  Connell 1987 
 1  Butler 2008 
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 ▆ Dane statystyczne 

 Statystyki  polskiej  Policji  za  lata  2018-2021,  dotyczące  zgłoszonych  przypadków  przemocy 
 domowej,  prezentują  się  następująco.  W  roku  2018  liczba  kobiet  doświadczających 
 przemocy  wyniosła  65 057.  Rok  później  zauważyliśmy  wzrost  do  liczby  65 195.  W  roku  2020 
 nastąpił  spadek  do  liczby  62 866  kobiet.  Spadek  ten  utrzymał  się  również  w  roku  2021,  w 
 którym  to  55 112  kobiet  doświadczyło  przemocy.  Zauważmy  jednak,  że  rok  2020  był  rokiem 
 pandemii  COVID-19  i  możemy  założyć,  że  w  czasie  izolacji  wiele  przypadków  nie  zostało 
 zgłoszonych  ze  strachu  przed  oprawcą,  z  którym  ofiary  przemocy  przebywały  zdecydowanie 
 częściej  niż  w  okresie  przed  pandemią.  Rok  2021  również  może  nie  oddawać  obrazu  pełnej 
 rzeczywistości,  ponieważ  wciąż  był  to  czas  pandemii  i  różnych  społecznych  ograniczeń. 
 Pokazuje.  Amnesty  Interna�onal  podaje  w  swoim  raporcie  Europa  w  czasie  COVID-19  jest 
 dotknięta  ukrytą  pandemią:  przemocą  domową  ,  że  w  okresie  pandemii  zauważono  znaczący 
 wzrost  wykonywanych  połączeń  na  telefony  zaufania  dla  kobiet  doświadczających  przemocy. 
 Możemy  więc  zasadnie  sformułować  wniosek,  że  przypadków  przemocy  w  latach  2020-2021 
 nie  było  mniej,  a  nawet  możemy  przypuszczać,  że  było  ich  więcej,  tylko  nie  zostały  zgłoszone 
 (bądź  ujęte  w  policyjnych  statystykach).  Na  dowód  tego  przytoczmy  szacunki  Centrum  Praw 
 Kobiet  –  jednej  z  kluczowych  organizacji  działających  na  rzecz  kobiet  w  Polsce  –  z  których 
 wynika, że rocznie 800 000 kobiet doświadcza przemocy  5  . 

 LICZBA OFIAR PRZEMOCY - DANE POLICJI 

 5  Uwagę  osób  czytających  zwróćmy  również  na  kwes�e  związane  z  doświadczaniem  przemocy  seksualnej. 
 Według  policyjnych  statystyk,  każdego  roku  zgłaszanych  jest  1800-2300  przypadków  gwałtów.  Organizacje 
 pozarządowe  natomiast,  między  innymi  Niebieska  Linia,  zwracają  uwagę,  że  30 000  kobiet  rocznie  doświadcza 
 gwałtu w Polsce. Centrum Praw Kobiet natomiast zwraca uwagę, że 80% zgwałconych kobiet znało sprawcę. 
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 KOBIETY DOŚWIADCZAJĄ PRZEMOCY 
 CZĘŚCIEJ NIŻ MĘŻCZYŹNI! 

 Należy  również  podać  stosowne  statystyki  dotyczące  sprawców  przemocy.  Zdecydowanie 
 częściej  to  mężczyźni  stosują  przemoc,  co  wynika  ze  wspomnianej  wcześniej  patriarchalnej  i 
 męskocentrycznej  struktury.  Mężczyzn  stosujących  przemoc  w  roku  2018  było  67 306.  W 
 2019  nastąpił  wzrost  do  liczby  68 148.  W  2020  roku  mówimy  o  liczbie  66 198,  zaś  w  2021  o 
 58 349.  W  latach  2020-2021  nastąpił  znaczący  spadek,  jednak  –  ponownie  jak  w  przypadku 
 statystyk dotyczących osób doświadczających przemocy – były to lata pandemii COVID-19. 

 LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY - DANE POLICJI 

 ▆ Polski system przeciwdziałania przemocy 

 Po  zaprezentowaniu  powyższych  policyjnych  statystyk,  omówmy  polski  system 
 przeciwdziałania  przemocy  oraz  obowiązujące  procedury.  Najważniejszą  procedurą  związaną 
 z  przemocą  jest  “Niebieska  Karta”  (NK).  To  procedura  pozwalająca  na  zarejestrowanie 
 sprawcy,  jak  i  ofiary  przemocy  w  policyjnym  systemie,  co  wiąże  się  ze  szczególnym  objęciem 
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 opieką  osób  doświadczających  przemocy  oraz  wzmożoną  kontrolą  sprawców  przemocy.  Tutaj 
 także  można  przywołać  stosowne  policyjne  statystyki  za  lata  2018-2021.  Łączna  liczba 
 niebieskich  kart  wydanych  w  tych  latach  wyniosła  284 317,  z  czego  234 591  to  liczba 
 nowowydanych  kart.  Jak  widzimy  po  liczbie  wydanych  kart,  problem  przemocy  w  Polsce  jest 
 realny  i  wymaga  natychmiastowego  rozwiązania.  “Niebieska  Karta”  to  jeden  ze  sposobów 
 monitorowania  przemocy  i  jej  przeciwdziałania.  Niestety,  jak  pokazuje  praktyka,  nie  jest  to 
 rozwiązanie wystarczające. 

 ★  Niebieska  Karta  -  procedura  opracowana  przez  Komendę  Główną  Policji  i 
 Komendę  Stołeczną  Policji  przy  współpracy  z  Państwową  Agencją  Rozwiązywania 
 Problemów  Alkoholowych.  to  ogół  wszystkich  czynności  podejmowanych  przez 
 policjantów  w  związku  z  podejrzeniem  zaistnienia  przemocy  w  rodzinie.  Założenie 
 Niebieskiej  Karty  oznacza  rozpoczęcie  procedury  przeciwdziałania  aktom  przemocy 
 domowej. Dzięki niej powstaje możliwość pomocy ze strony różnych organizacji. 

 W  Polsce  osoby  dotknięte  przemocą  mogą  również  udać  się  do  Specjalistycznego  Ośrodka 
 Wsparcia  (SOW)  –  niesamowicie  istotnej  instytucji  dla  funkcjonowania  systemu 
 antyprzemocowego  w  Polsce.  W  naszym  kraju  funkcjonuje  36  takich  ośrodków  i  ich 
 głównymi  klientkami  są  kobiety  wraz  z  ich  dziećmi.  SOW-y  nie  są  objęte  rejonizacją,  stąd  też 
 kobiety  mogą  udać  się  do  nich,  niezależnie  od  miejsca  swojego  zamieszkania.  W  SOW-ach 
 znajdą  niezbędną  pomoc  i  schronienie  przed  przemocową  osobą.  Występuje  jednak  znaczący 
 problem  związany  z  ich  zarządzaniem.  Ośrodki  nie  są  bowiem  zarządzane  centralnie,  przez  co 
 możemy  odnieść  wrażenie  zarządczego  rozproszenia.  SOW-y  są  nadzorowane  głównie  przez 
 organy  samorządowe,  stąd  też  każdy  z  nich  (mimo  powszechnie  obowiązujących  procedur) 
 funkcjonuje w różny sposób, uzależniony od działań poszczególnych gmin czy powiatów. 

 ★  Specjalistyczny  Ośrodek  Wsparcia  -  stacjonarna  placówka  pomocowa  świadcząca 
 specjalistyczne  poradnictwo  dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie  oraz  w  sytuacji  zagrożenia 
 zdrowia i życia i zapewnienia schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 W  Polsce  funkcjonują  również  Powiatowe  Centra  Pomocy  Rodzinie  czy  też  Miejskie  Ośrodki 
 Pomocy  Rodzinie.  Są  to  bardzo  ważne  instytucje,  stanowiące  znaczący  element  systemu 
 przeciwdziałania  przemocy  w  Polsce.  Instytucje  te  na  przykład  prowadzą  mieszkania 
 chronione. 

 ★  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  -  podstawowa  samorządowa  jednostka 
 organizacyjna  pomocy  społecznej  na  szczeblu  powiatowym.  Podstawowym  celem 
 działalności  PCPR  jest  udzielanie  pomocy  społecznej  o  zasięgu  ponadgminnym: 
 dzieciom,  rodzinom,  osobom  starszym,  chorym  i  niepełnosprawnym;  a  także 
 zabezpieczenie  dzieciom  pieczy  zastępczej  w  przypadku  niemożności  zapewnienia 
 opieki i wychowania przez rodziców. 
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 ★  Miejskie  Ośrodki  Pomocy  Rodzinie  -  instytucja  samorządowa  świadcząca  pomoc 
 społeczną,  działająca  w  każdej  gminie  (w  gminie  miejskiej  jest  to  miejski  ośrodek 
 pomocy  społecznej,  zaś  w  gminie  wiejskiej  to  gminny  ośrodek  pomocy  społecznej). 
 Celem  działania  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  rozpoznawanie  i  zaspakajanie 
 niezbędnych  potrzeb  życiowych  osób  i  rodzin,  które  własnym  staraniem  nie  są  w 
 stanie  pokonać  trudności  życiowych  oraz  umożliwienie  im  bytowania  w  warunkach 
 odpowiadających godności człowieka. 

 ▆ Konwencja Stambulska 

 Polska  w  2015  r.  ratyfikowała  Konwencję  o  zapobieganiu  i  zwalczaniu  przemocy  wobec  kobiet 
 i  przemocy  domowej.  Jest  to  dokument  Rady  Europy  z  2011  r.,  który  stwarza  ramy  prawne 
 dla  przeciwdziałania  przemocy  i  udzielania  pomocy  ofiarom  oraz  tworzy  mechanizm 
 monitorowania przemocy. 

 ★  Konwencja  stambulska  -  konwencja  o  ochronie  praw  człowieka  opracowana  przez 
 Radę  Europy  w  celu  zwalczania  przemocy  wobec  kobiet  i  przemocy  domowej  ,  która 
 została  udostępniona  do  podpisu  w  dniu  11  maja  2011  r.  w  Stambule  w  Turcji  . 
 Konwencja  ma  na  celu  przeciwdziałanie  przemocy  ,  ochronę  ofiar  oraz  „położenie 
 kresu  bezkarności  sprawców”  [2]  .  Do  2020  r.  została  ona  podpisana  przez  45  państw 
 oraz  Unię  Europejską  .  Konwencja  została  podpisana  przez  Unię  Europejską  i  45 
 państw europejskich. 

 Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej czytamy: 

 Kształt  postanowień  konwencji  odzwierciedla  leżące  u  jej  podstaw  założenia:  przemoc 
 wobec  kobiet  ma  charakter  strukturalny  i  jest  jednym  z  podstawowych  mechanizmów 
 społecznych,  za  pomocą  którego  kobiety  są  utrzymywane  w  stosunku  podległości 
 wobec mężczyzn; przemoc jest uwarunkowana płcią społeczno-kulturową, 
 jest  konsekwencją  kultury  i  tradycji  oraz  zakorzenionych  w  nich  stereotypowych 
 rolach kobiet i mężczyzn  6  . 

 Czytamy także: 

 Konwencja  nakłada  na  państwa-strony  obowiązki  promowania  i  skutecznej  ochrony 
 prawa do życia wolnego od przemocy: 
 (1) zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; 
 (2)  eliminacji  wszystkich  form  dyskryminacji  kobiet  oraz  wspierania  równości  kobiet  i 
 mężczyzn, w tym poprzez wzmacnianie pozycji kobiet; 

 6  www.gov.pl  #  ; dostęp: 01.05.2022 
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 (3)  stworzenia  szeroko  zakrojonych  strategii  ochrony  i  wsparcia  ofiar  przemocy  wobec 
 kobiet i przemocy domowej; 
 (4) skutecznego ścigania i karania sprawców przemocy. 
 Państwa mają obowiązek realizować takie działania jak: 
 (1)  przyjęcie  kompleksowej  krajowej  strategii  zwalczania  wszystkich  form  przemocy 
 objętych  zakresem  konwencji,  zagwarantowanie  odpowiednich  środków  finansowych 
 na jej realizację; 
 (2)  promowanie  zmiany  wzorców  społecznych  i  kulturowych  dotyczących  zachowania 
 kobiet  i  mężczyzn,  w  celu  wykorzenienia  uprzedzeń,  zwyczajów,  tradycji  oraz  innych 
 praktyk  opartych  na  idei  niższości  kobiet  lub  na  stereotypowym  modelu  roli  kobiet  i 
 mężczyzn; 
 (3) realizowanie kampanii i programów podnoszenia świadomości 
 i  na  rzecz  lepszego  rozumienia  różnych  form  przemocy,  w  tym  w  ramach  systemu 
 edukacji; 
 (4)  przyjęcie  i  wdrażanie  rozwiązań  mających  na  celu  ochronę  ofiar  przed  kolejnymi 
 aktami  przemocy  (udzielanie  informacji,  poradnictwo,  wsparcie  finansowe,  opieka 
 zdrowotna,  wsparcie  specjalistyczne,  schroniska,  telefony  zaufania,  ośrodki  wsparcia 
 dla ofiar gwałtów); 
 (5)  zagwarantowanie  dostępu  do  usług  umożliwiających  powrót  do  życia  bez 
 przemocy  (doradztwo,  wsparcie  finansowe,  mieszkania,  edukacja,  szkolenia,  pomoc  w 
 znalezieniu pracy, opieka zdrowotna), jak również wsparcie specjalistyczne; 
 (6)  realizowanie  programów  zapobiegawczych  i  programów  leczenia  sprawców 
 przemocy; 
 (7)  gromadzenie  danych  statystycznych  oraz  prowadzenie  badań  dotyczących  skali 
 przemocy; 
 (8)  ustanowienie  instytucji  koordynującej  i  monitorującej  wdrażanie  polityki 
 zwalczania przemocy. 

 Niestety,  aktualny  polski  rząd  uważa,  że  konwencja  ma  charakter  ideologiczny  i  z  tego 
 powodu  Ministerstwo  Sprawiedliwości  pracuje  nad  wycofaniem  ratyfikacji  konwencji  7  . 
 Stanowi  to  realne  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  kobiet  doświadczających  przemocy,  jak  i  dla 
 całego systemu antyprzemocowego w Polsce. 

 Mimo  to  podkreślamy,  że  30.11.2020  ustanowiono  w  Polsce  antyprzemocową  procedurę. 
 Dzięki  niej  policja  uprawniona  jest  do  tego,  aby  odizolować  sprawcę  przemocy  od  ofiary  oraz 
 zobligować oprawcę do opuszczenia mieszkania, które dzielił z ofiarą/ofiarami. 
 Nie  ulega  wątpliwości,  że  wprowadzone  prawo  pomaga  ofiarom,  jednakże  powinno  iść  w 
 parze  ze  wspomnianą  konwencją.  Konwencja  bowiem  zawiera  duży  element  edukacyjny, 
 który  opisuje  strukturalny  i  systemowy  charakter  przemocy.  Wspomniane  polskie  prawo 

 7  Europa w czasie COVID-19 jest dotknięta ukrytą pandemią: przemocą domową 
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 łagodzi  skutki  poprzez  izolację,  jednak  nie  rozwiązuje  przyczyny  przemocy,  a  to  jest 
 najważniejszy element przeciwdziałania przemocy. 

 ▆  Wsparcie organizacji pozarządowych 

 Należy  podkreślić,  że  publiczny,  instytucjonalny  system  przeciwdziałania  przemocy,  okazuje 
 się  być  w  wielu  miejscach  niewydolny  lub  wymaga  naprawy.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  SOW-y 
 czy  Centra  Pomocy  Rodzinie  nie  działają.  Osoby  w  nich  pracujące  codziennie  udzielają 
 pomocy  i  wykonują  odpowiedzialną  i  oddaną  pracę,  aby  pomagać  osobom  (przede 
 wszystkim  kobietom)  doświadczającym  przemocy.  Niestety,  skala  przemocy  jest  dużo  większa 
 niż liczba osób korzystających z pomocy i system monitorowania zasługuje na usprawnienie. 

 Przede  wszystkim  jednak  należy  edukować  na  temat  samej  przemocy,  jak  i  jej 
 przeciwdziałania.  I  tu  z  pomocą  przychodzą  organizacje  pozarządowe  (ang. 
 non-governmental  organisa�ons,  NGOs  ),  bez  których  system  instytucjonalny  nie  byłby  w 
 stanie  sobie  poradzić.  NGO-sy  zapewniają  mieszkania  chronione,  edukację,  szkolenia, 
 wsparcie  psychologiczne.  Poszerzają  i  uzupełniają  system  działania  instytucji  publicznych. 
 NGO-sy  udzielają  również  wsparcia  poprzez  infolinie  pomocowe.  Dzwoniąc  pod  numer 
 telefonu  Centrum  Praw  Kobiet  600 070 717,  kobiety  doświadczające  przemocy  mogą  uzyskać 
 pomoc.  Osoby  dotknięte  przemocą  mogą  także  otrzymać  wsparcie  dzwoniąc  na  Niebieską 
 Linię, pod numer telefonu 800 120 002. 

 ▆ VIOLIN 

 Organizacje  pozarządowe  w  znaczący  sposób  usprawniają  system  przeciwdziałania  przemocy 
 w  Polsce.  Instytut  Przeciwdziałania  Wykluczeniom  wraz  z  Centrum  Praw  Kobiet  i  Fundacją 
 Różowa  Skrzyneczka  tworzą  VIOLIN  –  wyszukiwarkę  wolnych  miejsc  w  Specjalistycznych 
 Ośrodkach Wsparcia w Polsce  8  dla kobiet doświadczających przemocy. 

 VIOLIN  ma  na  celu  ułatwienie  kobietom  doświadczającym  przemocy  znalezienia  szybkiej  i 
 doraźnej  pomocy  w  SOW-ach.  Ideą  projektu  jest  utworzenie  mapy,  na  której  będą  dostępne 
 SOW-y  wraz  z  informacją,  czy  jest  w  nich  dostępne  miejsce.  Z  racji  tego,  że  system 
 przeciwdziałania  przemocy  nie  jest  do  końca  sprawny,  trudno  znaleźć  w  jednym  miejscu  w 
 internecie,  w  przystępny  sposób  informacje  na  temat  Specjalistycznych  Ośrodków  Wsparcia. 
 Na  stronach  ministerialnych  można  znaleźć  tabelę  z  listą  SOW-ów,  jednak  nie  jest  to 
 przyjazny  sposób.  VIOLIN  ma  to  zmienić.  Ponadto,  na  stronie  internetowej  z  mapą  będzie 

 8  Działanie współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu 
 "Nowe  Technologie  Lokalnie  2022  -  Sektor  3.0",  którego  realizatorem  jest  Fundacja  Rozwoju  Społeczeństwa 
 Informacyjnego. 
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 również  widoczny  numer  interwencyjny  Centrum  Praw  Kobiet  oraz  pakiet  informacji  na 
 temat przemocy i systemu antyprzemocowego. 

 Dodajmy  również,  że  tworzona  wyszukiwarka  miejsc  pomocowych  służyć  ma  także 
 sieciowaniu  ośrodków,  które  będą  aktualizowały  listę  miejsc  i  będą  mogły  między  sobą 
 wymieniać się informacjami. To wszystko wyraźnie pokazuje, że VIOLIN istotnie wpływa 
 na usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w naszym kraju. 

 ▆ Włączenie mężczyzn w proces 

 Dotychczas  opisane  zostały  przypadki  przemocy  wobec  kobiet.  Zwróćmy  jednak  uwagę  na  to, 
 że  również  mężczyźni  doświadczają  przemocy  ze  względu  na  płeć.  I  to  również  ma  związek  ze 
 wspomnianym  wcześniej  binarnym  systemem  płciowym  oraz  matrycą  spójnych  norm 
 płciowych.  Przemocy  doświadczają  głównie  ci  mężczyźni,  którzy  uważani  są  za  niemęskich,  to 
 znaczy niewpisujących się we wzorzec męskości hegemonicznej. 

 Jeśli  spojrzymy  na  policyjne  statystyki  za  lata  2018-2021,  to  dane  prezentują  się  następująco: 
 W  2018  roku  10 672  mężczyzn  doświadczyło  przemocy,  w  2019  roku  zaś  liczba  ta  wynosiła 
 10 676.  W  2020  roku  nastąpił  wzrost  do  liczby  10 992,  natomiast  w  roku  2021  możemy 
 zauważyć spadek do 9520 mężczyzn. Jak widzimy, skala zjawiska nie jest minimalna. 

 Co  również  istotne,  nie  tylko  mężczyźni  stosują  przemoc.  W  2018  roku  6045  kobiet  stosowało 
 praktyki  przemocowe,  w  2019  liczba  ta  wzrosła  do  6448.  W  2020  roku  również  obserwujemy 
 wzrost  do  6677,  zaś  w  2021  roku  nastąpił  spadek  do  6173.  W  dużej  mierze  to  mężczyźni 
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 doświadczyli  przemocy  z  ich  strony.  Zasadnie  więc  powinniśmy  stwierdzić,  że  mężczyźni 
 powinni  zostać  włączeni  w  proces  pomocowy,  gdyż  są  zarówno  sprawcami  przemocy,  jak  i 
 ofiarami.  Ponadto,  istotne  jest  włączenie  mężczyzn  w  proces  edukacji  antyprzemocowej, 
 ponieważ  wówczas  będziemy  mogli  systemowo  zmieniać  rzeczywistość.  Konieczne  jest,  aby 
 edukować  zarówno  kobiety  i  mężczyzn  –  tylko  tak  jesteśmy  w  stanie  tworzyć  inkluzywne 
 społeczeństwo. 

 Praca  na  rzecz  mężczyzn  wydaje  się  być  szczególnie  trudna,  ponieważ  dotychczasowe 
 zdobycze  feminizmu  uposażyły 
 kobiety  w  odpowiednie  narzędzia 
 pomocowe,  podczas  gdy 
 patriarchalne  normy  społeczne 
 wciąż  wikłają  mężczyzn  w 
 przekonanie,  że  proszenie  o  pomoc 
 jest  niemęskie.  Dlatego  też  Instytut 
 Przeciwdziałania  Wykluczeniom 
 uruchomił  pierwszy  w  Polsce 
 telefon  zaufania  dla  mężczyzn, 
 który  działa  pod  numerem  telefonu 
 608 271  402  w  każdy  czwartek,  w 
 godzinach  19:00-21:00.  W  planach 
 jest  także  rozszerzenie 
 funkcjonowania  telefonu  na  kolejny 
 dzień  tygodnia  oraz  uruchomienie 
 serwisu  internetowego 
 dedykowanego  mężczyznom. 
 Edukowanie  bowiem  na  temat  męskości  czułej,  otwartej,  która  nie  przejawia  oznak 
 toksyczności,  jest  kluczowe  dla  tworzenia  kompleksowego  i  realnego  systemu 
 antyprzemocowego w Polsce. 

 ▆ Zakończenie 

 Powyżej  opisano  system  przeciwdziałania  przemocy  w  Polsce,  jego  braki  oraz  znaczący  wkład 
 organizacji  pozarządowych  w  jego  funkcjonowanie.  Zwrócono  uwagę  na  przemoc  jako  na 
 kategorię strukturalną, głęboko wpisaną w model patriarchalny. 

 Jeśli  chcielibyśmy  znaleźć  wnioski  płynące  z  powyższych  zapisów,  to  powinniśmy  stwierdzić, 
 że  konieczne  jest  edukowanie  kobiet  i  mężczyzn  na  temat  przemocy,  jej  struktur  i  sposobów 
 przeciwdziałania  przemocy.  Przede  wszystkim  jednak  chodzi  o  wykształcenie  w  każdej  i 
 każdym  z  nas  takiego  moralnego  poczucia,  które  nakazywałoby  nam  reagować  na  przemoc  i 
 zdecydowanie  się  jej  przeciwstawiać.  By  jednak  taki  moralny  nakaz  mógł  się  w  nas 
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 wykształcić,  konieczne  jest  zrozumienie  w  jaki  sposób  przemoc  powstaje  i  jak  można  ją 
 rozpoznawać.  Jest  to  kluczowe  dla  całego  systemu.  Działania  instytucji  publicznych  i 
 organizacji  pozarządowych  są  bardzo  ważne,  jednak  wykształcanie  moralno-etycznych 
 postaw  społecznych  wydaje  się  być  jeszcze  ważniejsze.  Wydaje  się  bowiem,  że  świadome  i 
 wyedukowane  społeczeństwo  w  zakresie  przemocy  i  jej  przeciwdziałaniu  oznacza  mniejszą 
 ilość przypadków przemocowych. 
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 ▆  3  .  WPROWADZENIE DO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ: 

 WŁADZA, NIERÓWNOŚCI I DYSKRYMINACJA 

 Pierwsza  część  szkolenia  była  poświęcona  znaczeniu  trzech  ważnych  pojęć  kryjących  się  za 
 terminem  “przemoc  ze  względu  na  płeć”  -  władzy,  dyskryminacji  i  nierówności  Te  trzy 
 koncepcje  były  po  kolei  wprowadzane  i  omawiane,  aby  krok  po  kroku  budować  ich 
 zrozumienie przez uczestników. 

 CELE KSZTAŁCENIA: 
 ➔  Zidentyfikowanie związku między nadużyciem władzy a przemocą ze względu na płeć. 
 ➔  Zdefiniowania  przemocy  ze  względu  na  płeć  w  kontekście  nierówności  płci  i  braku 

 równych szans. 
 ➔  Rozumienie znaczenia dyskryminacji i jej związku z przemocą na tle płciowym. 

 ▆ Zdefiniowanie kluczowych pojęć 

 Początkiem  rozważań  na  temat  przemocy  ze  względu  na  płeć  powinno  być  zdefiniowanie 
 podstawowych  pojęć  towarzyszących  temu  zjawisku.  Często  przez  niezrozumienie  pojęć 
 zamykamy  się  na  zrozumienie  problemu  lub  wspieramy  demonizację  pewnych  grup,  np. 
 poprzez  negatywne  konotacje  narzucone  słowu  ”gender”  przez  środowiska  konserwatywne, 
 podczas gdy jest to termin powszechnie używany w socjologii. 

 ■  GENDER  -  wszystkie  czynniki,  które  składają  się  na  tożsamość  płciową,  nie  tylko 
 cechy  biologiczne.  To  również  zbiór  cech  osobowości  przyjmowanych  przez 
 przedstawicieli  danej  tożsamości  płciowej.  Na  gender  wpływają  też  uwarunkowania 
 kulturowe,  tworzą  schematy  zachowania,  ubioru  czy  generują  role  społeczne, 
 przypisane do danej płci. 

 ■  SEX  -  cechy  biologiczne  i  fizjologiczne  samców  i  samic  danego  gatunku,  takie  jak 
 narządy rozrodcze, chromosomy, hormony; określana jest przy narodzinach dziecka. 

 ■  DYSKRYMINACJA  -  postrzeganie  lub  traktowanie  jednej  grupy  lepiej  lub  gorzej  ze 
 względu  na  kulturę,  stopień  zamożności,  płeć  czy  religię,  a  nie  ze  względu  na  ich 
 indywidualne cechy osobowości. 

 ■  PRZEMOC  ZE  WZGLĘDU  NA  PŁEĆ  -  odnosi  się  do  złamania  podstawowych  praw 
 człowieka  poprzez  celowe  działania,  zaniechanie  czy  nienawiść,  które  utrwalają 
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 normy  i  stereotypowe  role  dla  płci  oraz  negują  godność  i  prawo  do  samostanowienia 
 każdego  człowieka.  Sam  termin  „ze  względu  na  płeć”  jest  używany  do  odróżnienia 
 powszechnej  przemocy  od  przemocy  wymierzonej  w  osoby  lub  grupy  osób  na 
 podstawie  płci.  Obejmuje  akty,  które  powodują  fizyczną,  psychiczną  lub  seksualną 
 przemoc  i  cierpienie,  groźby  takiej  przemocy;  czyny,  przymus  lub  inne  rodzaje 
 pozbawienia wolności, czy to w życiu prywatnym czy w miejscach publicznych. 

 ■  DYSKRYMINACJA  ZE  WZGLĘDU  NA  PŁEĆ  -  nierówne  traktowanie  kobiet  lub 
 mężczyzn  ze  względu  na  ich  przynależność  do  danej  płci,  które  nie  jest  uzasadnione 
 obiektywnymi  przesłankami.  Dyskryminacja  ze  względu  na  płeć  ma  miejsce  również 
 w  obrębie  jednej  płci,  tj.  kobiety  dyskryminują  inne  kobiety,  a  mężczyźni 
 dyskryminują innych mężczyzn. 

 ■  SPRAWCY/OPRAWCY  -  osoby  posiadające  rzeczywistą  lub  domniemaną  władzę, 
 podejmujące  decyzje,  dzięki  czemu  mogą  sprawować  kontrolę  nad  swoimi  ofiarami. 
 Wiele  takich  brutalnych  incydentów  jest  zaplanowanych  z  wyprzedzeniem,  a  ofiary 
 często znają swoich oprawców. 

 ■  OFIARA -  istnieją 3 rodzaje ofiar w sytuacji przemocy  ze względu na płeć. 
 ➔  Ofiary  bezpośrednie  ,  które  doświadczyły  bezpośrednich  skutków 

 przemocy  -  osoby  zgwałcone,  pobite,  wykorzystywane,  maltretowane 
 psychicznie lub fizycznie, dyskryminowane, poniżane i torturowane. 

 ➔  Ofiary  pośrednie  to  osoby  powiązane  z  ofiarami  bezpośrednimi,  na 
 skutek  czego,  oni  też  cierpią  z  powodu  tego  połączenia.  Często  są  to 
 krewni i dzieci ofiar. 

 ➔  Ofiary  indywidualne  i  zbiorowe  -  przemoc  ze  względu  na  płeć 
 towarzyszy  często  konfliktom  zbrojnym,  wojnom,  aktom  terroryzmu 
 itp.  jako  forma  broni.  W  takich  przypadkach  dane  osoby  stają  się 
 ofiarami  ze  względu  na  ich  związek  z  możliwą  do  zidentyfikowania 
 zbiorowością, która stała się celem ataku. 

 ■  PRZEMOC  -  nadużycie  władzy,  przez  które  oprawca  przejmuje  kontrolę  nad  ofiarą, 
 wykorzystując  do  tego  fizyczne  lub  psychiczne  formy  znęcania  się,  lub  wymuszając  na 
 ofierze  strach  przed  ewentualnym  nękaniem.  Takie  nadużycie  uniemożliwia  ofierze 
 podejmowanie własnych decyzji i wymusza na niej postępowanie wbrew swojej woli. 

 ■  IDENTYFIKACJA  PŁCIOWA  -  głęboko  odczuwany  sposób  określania  przez  osoby 
 swojej  psychologicznej  płci;  jako  kobieta,  mężczyzna  lub  inne;  mogą,  ale  nie  muszą 
 odpowiadać fizjologii danej osoby lub płci nadanej przy urodzeniu. 
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 ■  ORIENTACJA  SEKSUALNA  -  odnosi  się  do  zdolności  głębokiego  emocjonalnego, 
 seksualnego  i  uczuciowego  pociągu  do  osób  płci  przeciwnej,  tej  samej,  żadnej  lub 
 kilku. 

 ■  SEKSUALNOŚĆ  -  pojęcie  łączy  się  bezpośrednio  z  kulturowym  pojęciem 
 przyjemności,  funkcjonowania  jednostki  na  poziomie  fizjologicznym,  ale  też 
 psychologicznym  oraz  relacji,  począwszy  od  erotycznych,  uczuciowych  i 
 emocjonalnych.  Związane  jest  również  ze  zdrowiem,  reprodukcją,  wykorzystaniem 
 technologii  i  sprawowaniem  władzy  w  społeczeństwie.  Obejmuje  zachowania 
 seksualne,  relacje  seksualne  i  intymność  oraz  sposób  wyboru  osób  w  aspekcie 
 wyrażania tożsamości płciowej. 

 ■  WŁADZA  (POWER)  -  opiera  się  na  zdolności  do  podejmowania  decyzji.  Władza 
 wpływa  na  kształtowanie  się  każdej  relacji.  Kiedy  władza  zostaje  wykorzystywana  do 
 kierowania  wyłącznie  własnym  życiem,  może  prowadzić  do  rozwijania 
 samoakceptacji,  pewności  siebie  czy  afirmacji  swoich  działań,  co  z  kolei  wpływa  na 
 szacunek  i  akceptacji  innych.  Kiedy  władza  jest  wykorzystywana  do  dominowania 
 władza  nakłada  obowiązki,  ogranicza,  zabrania  i  wpływa  na  decyzje  dotyczące  życia 
 innych. 

 ■  ZGODA  -  sytuacja,  w  której  osoba  dokonuje  świadomego  wyboru,  aby  wyrazić  na 
 coś  zgodę  i  dobrowolnie  coś  zrobić.  Zgoda  nie  może  być  uzyskana  pod  wpływem 
 przymusu,  gróźb,  używania  siły,  uprowadzenia,  oszustwa  czy  wprowadzenia  w  błąd. 
 Zgody  nie  może  udzielić  osoba  poniżej  ustawowego  wieku  zgody,  jeśli  według 
 obowiązującego  prawa  jest  uznawana  za  dziecko,  nie  jest  przytomna  lub  jeśli  znajduje 
 się pod silnym wpływem substancji odurzających i/ lub alkoholu. 

 ▆ Płeć a przemoc 

 Płeć  rozumiana  w  ujęciu  gender  nie  jest  czymś  stałym,  ale  ewoluuje  razem  z  rozwojem 
 społeczeństwa.  Wynika  to  ze  ścisłego  powiązania  między  płcią  społeczno-kulturową  (  gender  ) 
 a  normami  społecznymi,  które  określają  i  składają  się  na  daną  płeć.  W  czasie  istnienia 
 człowieka  rozumienie  płci  zmieniało  się  wraz  ze  zmianą  obyczajów  czy  mody.  Można  znaleźć 
 wiele  przykładów,  chociażby  strojów  czy  zachowań,  które  dzisiaj  związane  są  ściśle  z  jedną 
 płcią,  a  w  przeszłość  znajdowały  się  po  przeciwnej  stronie  spektrum.  Świetnym  przykładem 
 są  buty  na  obcasach,  które  dawniej  były  typowo  męską  częścią  garderoby  czy  kolor  różowy, 
 który do II wojny światowej był typowym kolorem dla chłopców. 

 Określone  i  silnie  osadzone  w  kulturze  role  płciowe  są  niezwykle  problematyczne  i  mogą 
 wywoływać  liczne  problemy  dla  jednostki,  jak  i  całej  społeczności.  Przynależność  do  danej 
 płci  wiąże  się  z  licznymi  oczekiwaniami,  problemami  oraz  postawami  przyswojonymi  w 
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 trakcie  procesu  socjalizacji.  Społeczeństwo  uczy  oczekiwanych  postaw,  zachowań,  ról  i 
 działań.  Płeć  określa  role,  obowiązki,  władzę,  ograniczenia,  możliwości  i  uprzywilejowanie 
 mężczyzn nad kobietami w każdym kontekście społecznym. 

 Coraz  częściej  na  płeć  biologiczną  (  sex  )  nie  patrzy  się  w  sposób  binarny  (istnieją  2  płcie  i  nic 
 poza  tym),  ale  bardziej  jako  rodzaj  pewnego  spektrum.  Coraz  częściej  granice  między  płciami 
 biologicznymi  są  płynne,  a  ich  interpretacja  pozostaje  po  stronie  konkretnej  jednostki. 
 Istnieje  płeć  określana  jako  non-binary  (niebinarna)  .  Wiąże  się  ona  właśnie  z  odrzuceniem 
 binarnego  rozumienia  płci,  skupia  się  na  płynności  tych  pojęć  oraz  podkreśla  znaczenie 
 odczuć  jednostki  w  kontekście  decydowania  o  swojej  tożsamości.  Można  być  mniej  lub 
 bardziej  kobietą  lub  mężczyzną,  ale  nie  istnieje  wyraźne  i  obiektywne  rozróżnienie  między 
 nimi. 

 Każda  osoba,  niezależnie  od  płci,  tożsamości  płciowej  czy  orientacji  seksualnej  jest  członkiem 
 jakiegoś  społeczeństwa.  Ze  względu  na  swoją  odmienność,  związaną  z  byciem  częścią 
 mniejszości  lub  po  prostu  z  wyłamaniem  się  z  narzuconych  schematów,  taka  jednostka 
 narażona  jest  na  odrzucenie,  dyskryminację,  przemoc  oraz  wykluczenie  .  Ze  względu  na  silnie 
 patriarchalny  porządek  świata,  w  którym  żyjemy  do  tej  grupy  należą  również  kobiety.  W 
 wyniku  tego  ucisku  w  większości  dziewczęta  i  kobiet  oraz  osoby  LGBTIQ  są  narażone  na 
 nierówne  traktowanie  w  porównaniu  z  mężczyznami  oraz  nie  mają  równych  praw  i 
 możliwości  jak  mężczyźni.  Ponieważ  płeć  jest  wytworem  społeczeństwa,  jest  zmienna  i 
 zmieniana  przez  reformy  polityczne  i  społeczne.  W  efekcie  tylko  takie  reformy  mogą 
 ostatecznie  położyć  kres  plasowania  się  kobiet  i  osób  LGBTIQ  na  z  góry  przegranej  pozycji. 
 Oznacza  to,  że  społeczeństwo  potrzebuje  polityki  i  reform  społecznych,  które  stworzą 
 społeczeństwo  w  pewnym  sensie  bezpłciowe.  Nie  chodzi  tutaj  o  usunięcie  tożsamości 
 płciowej,  ale  zaprzestanie  dyskryminacji  i  w  efekcie  przemocy  ze  względu  na  płeć  i  wszystko, 
 co z nią związane. 

 Przemoc  ze  względu  na  płeć  jest  silnie  zakorzeniona  w  nierównościach  ,  z  jakimi  boryka  się 
 społeczeństwo  oraz  w  niezdrowej  dominacji  mężczyzn  nad  kobietami,  które  utrwalają  i 
 akceptują  cechy,  zachowania,  normy  i  role,  które  tolerują,  popierają  i  normalizują 
 nierówności  płci  w  rodzinie,  społeczności  i  warstwie  społecznej.  Szczególnie  ważne  jest  w 
 tym  kontekście  wstrzymywanie  się  do  rozdzielania  życia  na  sferę  publiczną  i  prywatną.  Takie 
 rozróżnienie  często  służy  jako  wymówka,  by  nie  zajmować  się  przemocą  domową  jako  formą 
 przemocy  opartej  na  płci,  co  jest  niezwykle  szkodliwą  praktyką.  Wyłączenie  kobiet  i 
 dziewcząt  z  przestrzeni  publicznej  zwiększa  ich  podatność  na  przemoc  w  rodzinie  oraz  obniża 
 ich  szanse  na  wyrwanie  się  z  przemocowej  sytuacji  i  proszenie  o  pomoc.  Ponadto  sama 
 przemoc  domowa  wzmacnia  dyskryminację  ze  względu  na  płeć  i  podporządkowuje  kobiety 
 mężczyznom,  a  ofiarom  odbiera  możliwość  schronienia  się  i  ucieczki  przed  przemocą,  skoro 
 ich dom staje się dla nich miejscem tortur i cierpienia. 
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 Przemoc ze względu na płeć powinna być rozpatrywana na trzech poziomach: 
 ➔  analiza zjawiska 
 ➔  zapobieganie poprzez edukację i budowanie świadomości społecznej 
 ➔  reagowanie poprzez konkretne działania. 

 Płeć  jest  ważnym  czynnikiem  wpływającym  na  kształt  relacji  wewnątrz  społeczeństwa,  a 
 zatem też ma wpływ na  kształt praw człowieka  . 

 Przemoc  ze  względu  na  płeć  jest  pogwałceniem  podstawowych  praw  człowieka.  Jest 
 zjawiskiem  najbardziej  powszechnym  w  krajach  niedemokratycznych,  łamiących  prawa 
 człowieka.  Przemoc  ze  względu  na  płeć  to  zjawisko  zagrażające  życiu,  zdrowiu,  prawom 
 człowieka,  demokracji  i  bezpieczeństwu,  nie  tylko  w  Polsce,  ale  i  na  całym  świecie  niezależnie 
 od  kultury  i  narodowości.  Jest  ona  głęboko  zakorzeniona  w  nierównościach  społecznych, 
 normach  społecznych  i  kulturowych  przyjętych  przez  społeczeństwo,  rodziny  i  decydentów 
 politycznych.  Występuje  na  wszystkich  poziomach  życia  społecznego,  od  rodziny  poczynając, 
 po  instytucje  rządowe,  prywatne  i  ogół  społeczeństwa.  Najbardziej  na  nią  narażone  są 
 kobiety  oraz  mniejszości  seksualne.  Jest  ona  skutkiem  nierównych  relacji  pomiędzy 
 mężczyznami  i  kobietami  oraz  między  osobami  heteronormatywnymi  i  mniejszościami 
 seksualnymi.  Przemoc  ze  względu  na  płeć  i  nierówności  płci  nie  dotyczą  jedynie  dziewcząt  i 
 kobiet,  ale  jest  to  także  problem  mężczyzn  oraz  mniejszości  seksualnych.  Są  to  zjawiska 
 wielowymiarowe i złożone  . 

 Przykładem  obrazującym  nierówności  płci  jest  tradycyjne  zarezerwowanie  pewnych 
 obszarów  zawodowych  i  stanowisk  dla  mężczyzn,  np.  stanowiska  polityczne,  inżynieryjne  czy 
 zjawisko  szklanego  sufitu  będące  utrudnieniem  dla  ścieżki  awansu  dla  kobiet.  Kolejnym 
 przykładem  jest  fakt  wykonywania  większości  prac  domowych  przez  kobiety,  która  to  praca 
 nie  jest  wynagradzana  i  społecznie  nie  jest  uważana  za  pracę  rangą  równą  zawodowej.  Od 
 dziewcząt  od  najmłodszych  lat  oczekuje  się  zachowywania  się  “jak  dziewczynka”  -  według 
 wcześniej przyjętych norm społecznych. 

 Ogromna  rolę  w  istnieniu  zjawiska  przemocy  z  względu  na  płeć  odgrywa  patriarchat, 
 zakładający  dominację  mężczyzn  w  społeczeństwa  i  ich  kontrolę  nad  kobietami  oraz  osobami 
 niebinaranymi,  które  pozostają  w  pozycji  zdominowanej.  Zjawisko  patriarchatu  zostało  w 
 społeczeństwie  znormalizowane  oraz  w  jego  duchu  są  tworzone  normy  prawne,  polityki  czy 
 instytucje  społeczne,  a  prawa  kobiet  i  społeczności  LGBT  stają  się  niewidoczne.  Powszechna 
 akceptacja  i  normalizacja  dominacji  i  władzy  mężczyzn  nad  kobietami  i  mniejszościami 
 płciowymia  utrudniają  rozwój  adekwatnej,  inkluzywnej  strategii  zapobiegania  i  reagowania, 
 mającej  na  celu  rozwiązanie  problemów  przemocy  ze  względu  na  płeć.  Wciąż  w  wielu 
 państwach  brakuje  efektywnych  mechanizmów  zapobiegania  i  reagowania  na  przemoc  ze 
 względu na płeć. 
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 Ofiary  przemocy  ze  względu  na  płeć  są  różnorodne  .  Mogą  nimi  być  zarówno  kobiety 
 niepracujące  jak  i  na  wysokich  stanowiskach  czy  osoby  wszystkich  ras.  Na  przemoc  wobec 
 kobiet  powinno  się  patrzeć  przez  pryzmat  indywidualnych  doświadczeń  jednostek.  Chociaż 
 to  najczęściej  dziewczęta  i  kobiety  są  ofiarami  przemocy  w  postaci  np.  gwałtów,  napaści 
 seksualnych  czy  bicia,  co  wpływa  na  ich  psychikę  i  przyszłe  życie,  problem  ten  dotyka  też 
 życia całych rodzin, w tym ma istotny wpływ na mężczyzn, którzy popełniają przemoc. 

 W  analizie  zjawiska  przemocy  ze  względu  na  płeć  należy  odróżnić  akty  przemocy 
 dokonywane  w  tzw.  sferze  publicznej  od  aktów  dokonywanych  w  tzw.  sferze  prywatnej  -  “za 
 zamkniętymi  drzwiami”.  Przemoc  w  sferze  publicznej  jest  często  nagłaśniana,  podczas  gdy  ta 
 w sferze prywatnej ukryta. 

 Przyczyny przemocy ze względu na płeć: 
 ➔  nierówne relacje władzy pomiędzy mężczyznami a kobietami - patriarchat; 
 ➔  akceptacja różnych rodzajów przemocy w rodzinie, społeczeństwie, państwie; 
 ➔  wykluczanie dziewcząt i kobiet z przestrzeni publicznej. 
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 ▆ Akty przemocy ze względu na płeć na różnych etapach życia człowieka 
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 ▆  Działania  organizacji  pozarządowych  oraz  praca  z  młodzieżą  w  obszarze 
 zapobiegania przemocy ze względu na płeć 

 Działania  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  zapobieganie  przemocy  ze  względu  na  płeć 
 powinny  być  skierowane  do  takich  grup  docelowych  jak:  potencjalni  sprawcy  przemocy, 
 potencjalne  ofiary  przemocy,  aktywni  i  bierni  świadkowie  i  obserwatorzy  przemocy  . 
 Programy  prewencyjne  będa  najskuteczniejsze  wtedy,  gdy  angażują  całą  społeczność  -  gdy 
 wszyscy  mężczyźni  i  kobiety  oraz  mniejszości  seksualne  będą  równo  włączone  i 
 zaangażowane  we  wszystkie  etapy  działania:  od  planowanie  poprzez  projektowanie, 
 wdrażanie  i  ewaluację.  Będą  zachęcone  do  wspólnego  dialogu  i  dyskusji,  aby  znaleźć 
 przyczyny tego zjawiska i mu przeciwdziałać. 

 Skuteczne działania na rzecz prewencji GBV powinny koncentrować się na: 

 1.  Zmianach  w  relacjach  władzy,  walce  z  dyskryminacją  płci  i  normami 
 społeczno-kulturowymi  oraz  podnoszeniu  świadomości  wśród 
 najbardziej  marginalizowanych  kobiet,  dziewcząt  oraz  mniejszości 
 seksualnych. 

 2.  Edukacji  i  szkoleniach  w  celu  przeciwdziałania  utrwalaniu  się  przyczyn 
 nierówności władzy i dyskryminacji płciowej. 

 3.  Monitorowaniu  i  ocenie  wpływu  danego  działania  na  zapobieganie 
 przemocy ze względu na płeć. 

 Aby  móc  tworzyć  projekty  i  działania  na  rzecz  zapobiegania  i  zwalczania  przemocy  ze 
 względu  na  płeć,  trzeba  posiadać  świadomość  skutków,  jakie  przemoc  ta  niesie.  Możemy  je 
 podzielić  na  4  obszary:  skutki  zdrowotne,  psychospołeczne,  w  sferze  bezpieczeństwa  oraz  w 
 sferze prawa i sprawiedliwości. 

 Działania organizacji pozarządowych i państwa obywatelskiego powinny obejmować 
 ➔  działania edukacyjne, poszerzające świadomość społeczną, 
 ➔  szkolenia  dla  różnych  podmiotów  społecznych  w  zakresie  odpowiadania  na 

 potrzeby ofiar przemocy, np ich potrzeby zdrowotne, psychologiczne, prawne 
 ➔  uzupełniać luki w wiedzy sprawców i … 
 ➔  edukować  o  tym  jak  ustanawiać  mechanizmy  prawne  i  prewencyjne,  mające 

 na  celu  zadośćuceniene  ofiarom  i  pociągnięcie  sprawców  przemocy  do 
 odpowiedzialności, ochronę osób narażonych na przemoc przed sprawcami. 
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 Skuteczność  formą  edukacji  młodzieży  w  zakresie  reagowania  i  przeciwdziałania  przemocy  ze 
 względu  na  płeć  jest  dobrze  znana  organizacjom  pozarządowym  edukacja  pozaformalna  , 
 czyli  zorganizowany  i  ustrukturyzowany  proces  szkolenia,  który  odbywa  się  poza  formalnym 
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 systemem  edukacji  i  opiera  się  na  dobrowolnym  udziale  uczestników.  Taki  proces  nauczania 
 powinien  opierać  się  na  zidentyfikowanych  potrzebach  edukacyjnych  uczestników, 
 odpowiadać  na  luki  w  ich  wiedzy  na  temat  przemocy  i  praw  człowieka  oraz  opierać  się  na 
 współpracy  i  nauce  poprzez  doświadczenie  oraz  być  elastyczny.  Może  przybrać  formę  np, 
 wymian  młodzież,  kursów  szkoleniowych  czy  kampaniii  spoęłcznych.  W  procesie 
 szkoleniowym  warto  oprzeć  się  na  prawdziwych  historiach  i  doświadczeniach  młodzieży  czy 
 społeczności,  z  której  się  wywodzą.  Edukacja  młodych  ludzi  wpływa  na  to,  jakimi  ludźmi 
 staną  się  w  przyszłości  i  jaki  będa  miec  wpływ  na  otaczająca  rzeczywistość.Może  to  właśnie 
 oni  w  przyszłości  będą  kształtować  nowe  prawo,  być  decydentami  politycznymi  czy  orzekać  w 
 sądzie  o  uznaniu  danego  czynu  przemocowego  za  przestępstwo.  Dlatego,  organizacje 
 pozarządowe  działające  z  młodzieżą  powinny  budować  poczucie  pewności  sieci,  własnej 
 wartości,  inteligencję  emocjonalną  i  umiejętności  interpersonalne  w  celu  rozwoju  osobistego 
 i  zawodowego  młodych  ludzi.  Młode  osoby  przeszkolone  w  zakresie  praw  człowieka  i 
 reagowania  na  przemoc,  są  bardziej  skłonne  do  przekazywania  tej  wiedzy  i  doświadczenia 
 innym osobom w swoim wieku. 

 Kluczowe  zasady  dotyczące  praw  człowieka  i  równości  płci  ,  które  powinny  być 
 przestrzegane  przez  organizacje  pozarządowe  chcę  prowadzić  efektywne  działania  na  rzecz 
 zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć: 

 ■  RÓWNOŚĆ  I  NIEDYSKRYMINACJA  -działania  NGO  powinny  włączać  osoby  i  grupy 
 marginalizowane  i  wrażliwe,  nie  dyskryminować  uczestników  z  względu  na  płeć,  rasę, 
 pochodzenie  narodowe  i  etniczne,  religię,  język,  orientację  seksualną,  wiek, 
 niepełnosprawność itp. 

 ■  UCZESTNICTWO  I  WŁĄCZENIE  -  zapewnienie  aktywnego  i  świadomego  udziału 
 wszystkich  uczestników,  w  tym  przede  wszystkim  reprezentantów  grup 
 marginalizowanych  i  wrażliwych,  które  przede  wszystkich  powinny  być  widziane  i 
 słyszane. 

 ■  PRZEJRZYSTOŚĆ  I  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  -  transparentność  działań  organizacji, 
 informowania  o  podejmowanych  środkach,  działaniach,  efektach  oraz  korzystaniu  z 
 funduszy. 

 Szkolenia prowadzone przez organizacje pozarządowe powinny skupiać się na: 

 ➢  zaangażowaniu  odpowiednich  osób  -  zarówno  kobiety  jak  i  mężczyzn,  osób 
 niebinarnych  czy  mniejszości  seksualnych  w  trakcie  całego  procesu  szkolenia, 
 pocąwszeu  od  identyfikacji  potrzeb  po  planowanie,  organizację,  wdrażanie, 
 monitorowanie i raportowanie. 
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 ➢  zapewnieniu  realistycznego  podejścia  do  szkolenia  -  zapewnienie,aby  wiedza, 
 doświadczenia,  potrzeby  i  zainteresowania  uczestników  realnie  wpłynął  na  proces 
 planowania i przebiegu szkolenia. 

 ➢  wspieraniu  zaangażowania  i  poczucia  wpływu  oraz  odpowiedzialności  za  szkolenia 
 -  współpraca  organizatorów,  beneficjentów  i  innych  interesariuszy  podczas  szkoleń  w 
 celu osiągnięcia oczekiwanych wyników i rezultatów. 

 ➢  osiągnięciu  trwałości  wyników  -  zapewnienie  wykorzystania  przez  uczestników 
 stworzonych  rezultatów  w  przyszłości  w  ich  własnej  pracy  z  młodzieżą  czy  w  lokalnych 
 społecznościach. 
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 ▆  4  .  ZROZUMIENIE  PRZEMOCY  ZE  WZGLĘDU  NA  PŁEĆ  W 

 KONTEKŚCIE PRAW CZŁOWIEKA 

 Wszystkie  akty  przemocy  ze  względu  na  płeć  stanowią  naruszenie  podstawowych  praw 
 człowieka.  Ta  część  szkolenia  pokrótce  omówiła  zastosowanie  metodologii  pracy  z  młodzieżą 
 opartej  na  idei  praw  człowieka  i  aktywnego  uczestnictwa  w  kontekście  zapobiegania 
 przemocy  ze  względu  na  płeć,  co  doprowadziło  uczestników  do  jasnego  zrozumienia 
 znaczenia  korzystania  z  podejścia  uwzględniającego  płeć,  opartego  na  prawach,  i 
 partycypacyjnego podejścia do zapobiegania GBV. 

 CELE KSZTAŁCENIA: 
 ➔  Zdobycie wiedzy, jak przeprowadzić analizę kontekstu praw człowieka i ram polityki. 
 ➔  Zdobycie wiedzy, jak przeprowadzić analizę interesariuszy praw człowieka. 
 ➔  Zdobycie wiedzy, jak brać pod uwagę ryzyko i wyciągnięte wnioski. 

 ▆ Metodologia pracy z młodzieżą oparta na prawach człowieka 

 Metodologia  pracy  z  młodzieżą  oparta  na  prawach  człowieka  -  sposób  przeprowadzania 
 projektów  i  inicjatyw  społecznych  w  duchu  poszanowania,  ochrony  i  przestrzegania  praw 
 człowieka.  Obejmuje  etapy  planowania,  projektowania,  realizowania,  monitorowania  i 
 ewaluacji  danej  inicjatywy.  Opiera  się  na  identyfikacji  państw  i  instytucji  państwowych  jako 
 podmiotów  odpowiedzialnych  za  poszanowanie,  ochronę  i  przestrzeganie  praw  człowieka, 
 natomiast  organizacje  młodzieżowe  i  pracownicy  młodzieżowi  jako  reprezentujące  interesy 
 młodych  ludzi,  którzy  z  kolei  są  posiadaczami  praw  człowieka.  Prawa  młodych  ludzi  powinny 
 być  w  tym  procesie  kluczową  wartością,  a  młodzi  ludzie  powinni  być  zaangażowani  w  cały 
 proces  przeprowadzania  projektu  jako  aktywni  jego  współtwórcy,  aby  jego  rezultaty  były  jak 
 najbardziej trwałe. 

 Głównym  celem  pracy  z  młodzieżą  za  pomocą  takiego  podejścia  jest  wzmocnienie 
 świadomości  młodzieży  na  temat  przysługujących  im  praw,  korzystania  z  nich,  domagania  się 
 ich  przestrzegania  oraz  przedstawiania  obaw  związanych  z  możliwymi  ich  naruszeniami. 
 Metodologia  ta  ma  też  duże  znaczenie  i  jest  efektywna  w  procesie  zwalczania  nierówności  i 
 dyskryminacji ze względu na płeć. 

 Efektem  inicjatywy  opartej  na  tej  metodologii  powinien  być  rozwój  zdolności  młodzieży  do 
 przedstawiania  swoich  obawy  lub  problemów  związanych  z  przestrzeganiem  praw  człowieka 
 przez  państwo  oraz  innych  ludzi,  a  także  rozwój  umiejętności  domagania  się  praw  człowieka  i 
 korzystania z nich. 

 30 



 Zasady,  którymi  powinny  kierować  się  organizacje  młodzieżowe,  wdrażając  metodologię 
 opartą na prawach człowieka podczas realizacji projektu młodzieżowego : 

 1.  UWZGLĘDNIANIE 
 WSZYSTKICH PRAW 
 CZŁOWIEKA WOBEC 
 KAŻDEJ OSOBY 

 Prawa  człowieka  są  uniwersalne,  niepodzielne, 
 niezbywalne,  przyrodzone  i  współzależne  oraz 
 państwa  są  zobowiązane  do  ich  przestrzegania. 
 Zasada  ta  mówi  o  konieczności  przestrzegania  i 
 akceptacji  przez  organizacje  młodzieżowe  wszystkich 
 praw  człowieka  jako  praw  wszystkich  ludzi  oraz 
 rozumienia  współzależności  występujących  między 
 poszczególnymi  prawami.  Przykładowo: 
 przeprowadzając  projekt  społeczny  skupiony  na 
 walce  z  nierównością  płci,  organizacje  pozarządowe 
 powinny  być  świadome,  że  osoby  z  grupy  docelowej 
 posiadają  też  takie  prawa  człowieka  jak  prawo  do 
 zdrowia,  opieki  socjalnej,  tajemnicy  korespondencji 
 czy czystego środowiska. 

 2.  ZNACZĄCE I WŁĄCZAJĄCE 
 UCZESTNICTWO 

 Organizacje  młodzieżowe  powinny  dbać  o  to,  żeby 
 angażować  w  swoje  działania  różnorodne  osoby, 
 reprezentujących  różne  grupy  społeczne,  cechy  czy 
 mniejszości,  nie  wykluczając  nikogo.  Powinny 
 zapewnić  aktywne  ich  zaangażowanie  w 
 przeprowadzania  inicjatyw  młodzieżowych,  tak  aby 
 to  młodzież  znalazła  się  w  centrum  każdej  takiej 
 inicjatywy.  Organizacje  powinny  być  świadome 
 faktu,  że  młodym  ludziom  przysługują  prawa 
 człowieka i że mogą z nich aktywnie korzystać. 

 3.  NIEDYSKRYMINACJA I 
 RÓWNOŚĆ 

 Inicjatywy  skierowane  do  młodzieży  powinny 
 identyfikować  młodzież,  która  jest  dyskryminowana, 
 ma  mniejsze  szanse,  możliwości  i  zasoby  do  rozwoju 
 oraz  razem  z  tą  młodzieżą  wpływać  na  decydentów, 
 żeby  podejmowali  działania  zwalczające 
 nierówności  i  dyskryminację.  Projekty  dla  młodzieży 
 powinny  zmniejszać  nierówności  i  wspierać 
 podstawowe  prawa  i  wolności  człowieka.  W 
 przypadku  kwes�i  przemocy  ze  względu  na  płeć 
 takimi  grupami  będa  przede  wszystki:  dziewczęta  i 
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 kobiety,  mniejszości  seksualne,  ale  też  mężczyźni  i 
 chłopcy czy mniejszości narodowe czy etniczne. 

 4.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I 
 PRAWORZĄDNOŚĆ 

 Zapewnienie  młodym  ludziom,  posiadaczom  praw 
 człowieka,  możliwości  dochodzenia  swoich  praw  i 
 sprawiedliwości,  odszkodowania  lub 
 zadośćuczynienia  za  naruszenia  poprzez 
 odpowiednie  mechanizmy,  w  tym  wymiar 
 sprawiedliwości  lub  pomoc  odpowiednich  instytucji 
 -  sądów,  parlamentów,  organów  kontroli 
 państwowej,  rzecznika  praw  obywatelskich  czy 
 nawet  społeczeństwa  obywatelskiego,  instytucji 
 prywatnych i mediów. 

 5.  PRZEJRZYSTOŚĆ I DOSTĘP 
 DO INFORMACJI 

 Zapewnienie  młodym  ludziom  dostępu  do 
 rzetelnych  i  prawdziwych  informacji  na  temat 
 przysługujących  im  praw,  wdrażanych  polityk  i 
 prowadzonych  działań  społecznych.  Organizacje 
 młodzieżowe  powinny  promować  zasadę 
 przejrzystości  np.  poprzez  informowanie  o 
 finansowaniu  swojej  działalności,  sposobie 
 wykorzystania  funduszy  i  dostępnych  zasobów. 
 Ponadto,  informacje  takie  powinny  być  dostępne  dla 
 wszystkich  z  uwzględnieniem  ich  specyficznych 
 potrzeb  np.  dla  osób  niewidomych  w  formie 
 dźwiękowej  czy  dla  osób  głuchych  w  formie 
 pisemnej czy w języku migowym. 

 ▆ Analiza 

 Aby  przeprowadzane  projekty  i  inicjatywy  młodzieżowe  były  jak  najbardziej  efektywne, 
 odnosiły  zamierzone  skutki,  organizacje  młodzieżowe  powinny  być  świadome  poziomu 
 przestrzegania  praw  człowieka  w  obszarze,  którego  ma  dotyczyć  projekt.  Jest  ona  pierwszym 
 i  niezbędnym  krokiem  do  podjęcia  świadomej  decyzji  na  temat  założeń  przyszłego  projektu 
 skierowanego  do  młodzieży.  Pomaga  ona  zidentyfikować  i  ocenić  organizacjom 
 młodzieżowym  takie  kwes�e  jak:  luki  w  wiedzy  grup  docelowych  projektu,  ich 
 zainteresowania  i  potrzeby,  przyczyny  naruszeń  praw  człowieka,  grupy  wykluczone  i 
 marginalizowane,  zagrożenia  dla  młodych  ludzi,  brak  odpowiednich  mechanizmów,  zasobów, 
 ochrony  prawnej  itp.  W  przeprowadzeniu  takiej  analizy  mogą  pomóc  już  dostępne  dane, 
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 raporty,  statystyki,  publikacje,  materiały  prasowe,  komentarze  do  aktów  prawnych,  zasoby 
 innych organizacji pozarządowych, publikacje naukowe i inne. 

 Celem  analizy  jest  dotarcie  do  grup  młodzieży  najbardziej  potrzebujących  i 
 marginalizowanych,  określenia  ich  problemów  i  potrzeb  oraz  na  etapie  późniejszym 
 skutecznego projektowania efektywnej i skutecznej inicjatywy do nich skierowanej. 

 Przykładowe wyniki takiej analizy: 
 1.  Grupą  marginalizowaną  w  miejscowości  X  są  młode  kobiety  pochodzenia 

 ukraińskiego. 
 2.  Potrzebą młodych ludzi w miejscowości Y są szkolenia z samoobrony. 
 3.  W regionie Z brakuje ośrodków, gdzie mogłyby udać się ofiary przemocy domowej. 
 4.  Zagrożeniem  dla  młodych  kobiet  w  dużych  miastach  są  kierowcy  taksówek,  wśród 

 których odnotowano dużą liczbę przypadków molestowania seksualnego. 
 5.  W ośrodku pomocy K brakuje wykwalifikowanych psychologów. 
 6.  Ustawa  o  zapobieganiu  przemocy  w  rodzinie  w  kraju  L  nie  zakłada  skutecznego 

 mechanizmu zgłaszania przypadków przemocy. 
 7.  Według  badań  agencji  M  przyczyną  rosnącej  przemocy  wobec  osób  LGBT  w  regionie 

 N jest brak edukacji seksualnej w szkołach. 

 Efekty  przeprowadzanych  analiz  powinny  być  następnie  uwzględnione  w  realizacji 
 konkretnego projektu młodzieżowego. 

 Analiza ram polityki wewnętrznej 

 Kolejnym  krokiem  w  przygotowaniu  efektywnego  projektu  skierowanego  do  młodzieży, 
 należy  przeanalizować  założenia  polityki  i  prawa  wewnątrzkrajowego  dotyczących  młodzieży, 
 aby  znać  dokładnie  zobowiązania,  jakie  podjęło  państwo  wobec  młodych  ludzi  oraz  już 
 dostępne  mechanizmy  wspierające  aktywne  uczestnictwo  młodzieży,  np.  międzynarodowe 
 konwencje  i  deklaracje,  krajowe  ustawy  i  rozporządzenia,  plany  wdrażania  określonych 
 polityk, przygotowane programy. 

 Taka  analiza  powinna  obejmować  ocenę  i  sprawozdanie  z  realizacji  zobowiązań  jakie  podjęło 
 państwo oraz ocenę zdolności do ich wdrażania w państwie. 

 Analiza interesariuszy 

 Metodologia  oparta  na  prawach  człowieka  zakłada  także  analizę  trzech  grup  interesariuszy  w 
 celu  określenia  kto  i  w  jakim  stopniu  może  być  zaangażowany  w  daną  inicjatywę/projekt  i  na 
 czym dana inicjatywa/projekt powinien się skupić. 
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 Te trzy grupy interesariuszy to: 

 ■  Right-holders  (pl.  posiadacze  praw)  -  osoby  i  grupy,  którym  przysługują  prawa 
 człowieka.  W  kontekście  naszej  pracy  oznacza  to  przede  wszystkim  młodzież  . 
 Powinna  być  ona  postrzegana  jako  aktywni  współtwórcy  procesu  tworzenia  projektu 
 młodzieżowego, uprawnieni do domagania się i korzystania ze swoich praw. 

 -  np.  młodzi  dorośli  w  wieku  18-  30  lat,  młodzież  LGBTIQ,  młode  kobiety 
 pochodzące z przemocowych rodzin. 

 ■  Duty-bearers  (pl.  przywódcy)  -  podmioty  i  instytucje  państwowe  ,  które  mają 
 prawny  obowiązek  poszanowania,  ochrony  i  realizacji  praw  człowieka.  Kształtują  one 
 ogólną dynamikę w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. 

 -  np.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich,  Ministerstwo  Edukacji,  burmistrz,  rada 
 miasta. 

 ■  Responsibility-holders  (pl.  podmioty  odpowiedzialne)  -  podmioty  społeczeństwa 
 obywatelskiego,  które  mają  lub  mogą  mieć  pozytywny  lub  negatywny  wpływ  na 
 poszanowanie,  ochronę  i  przestrzeganie  praw  człowieka.  W  naszym  kontekście 
 oznacza  to  organizacje  młodzieżowe  i  ich  personel  ,  którzy  odgrywają  kluczową  rolę  w 
 obronie i promowaniu potrzeb i zainteresowań młodzieży. 

 -  np. fundacja pracująca na rzecz aktywizacji młodzieży. 

 W  celu  przeprowadzenia  takiej  analizy  można  posłużyć  się  schematem  przedstawionym 
 poniżej.  Należy  przeanalizować  kwes�e  wyróżnione  po  lewej  stronie.  Puste  pola  po  prawej 
 stronie służą do wypełniania ich wnioskami wysnutymi z analizy kwes�i po lewej stronie. 

 Myśląc  o  projekcie  młodzieżowym,  powinno  zacząć  się  od  określenia  kluczowego  podmiotu 
 państwowego  oraz  sprecyzowanie  konkretnej  grupy  docelowej  młodzieży.  Jeżeli  organizacja 
 pozarządowa  sama  będzie  przeprowadzać  projekt  w  tabelce  dla  podmiotów 
 odpowiedzialnych powinna wpisać samą siebie. 

 Duty-bearers (pl. przywódcy) 

 Zadania i obowiązki 

 Wyzwania w realizacji zadań 
 i obowiązków 

 Wkład w przeprowadzenie 
 oczekiwanej zmiany 
 społecznej 

 W jaki sposób mogą być 
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 zaangażowani w 
 przeprowadzenie zmiany 
 społecznej? 

 Responsibility-holders (pl. podmioty odpowiedzialne) 

 Misja organizacji 

 Wyzwania dotyczące 
 zdolności i zasobów 
 potrzebnych do 
 zrealizowania misji 
 organizacji 

 Wkład w przeprowadzenie 
 oczekiwanej zmiany 
 społecznej 

 W jaki sposób mogą być 
 zaangażowani w 
 przeprowadzenie zmiany 
 społecznej? 

 Right-holders (pl. posiadacze praw) 

 Zagrożone prawa 

 Przeszkody w korzystaniu z 
 praw i domaganiu się 
 realizacji praw 

 Wkład w przeprowadzenie 
 oczekiwanej zmiany 
 społecznej 

 W jaki sposób mogą być 
 zaangażowani w 
 przeprowadzenie zmiany 
 społecznej? 
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 ▆  5  .  ZAPOBIEGANIE  PRZEMOCY  ZE  WZGLĘDU  NA  PŁEĆ 

 POPRZEZ  PRACĘ  Z  MŁODZIEŻĄ.  TWORZENIE  KONCEPCJI  PROJEKTU 
 SPOŁECZNEGO DLA MŁODZIEŻY. 

 Aby  praca  z  młodzieżą  realizowana  w  organizacjach  pozarządowych  i  placówkach  edukacji 
 nieformalnej  była  rozpoznawana  i  doceniana,  ważne  jest,  aby  projekty  młodzieżowe  w 
 dziedzinie  zapobiegania  przemocy  ze  względu  na  płeć  integrowały  i  doceniały  wartość. 
 Ścieżka  wpływu,  która  uwzględnia  przyczynowy  wpływ  łańcucha  wyników  od  wkładu 
 projektu i interwencji do generowania produktów, rezultatów i wpływu. 

 CELE KSZTAŁCENIA: 
 ➔  Zdobycie  wiedzy,  jak  wzmocnić  zdolność  instytucji  młodzieżowych  do  zapobiegania 

 przemocy ze względu na płeć poprzez badania społeczne. 
 ➔  Zdobycie  wiedzy,  jak  wyposażyć  pracowników  młodzieżowych  w  wiedzę,  umiejętności 

 i postawy dotyczące zapobiegania przemocy ze względu na płeć . 
 ➔  Zdobycie  wiedzy,  jak  podnosić  świadomość  na  temat  GBV  i  jego  konsekwencji 

 poprzez działania w mediach. 

 ▆ ETAP 1. Ocena stopnia realizacji danych praw człowieka 

 Na  pierwszym  etapie  przygotowywania  koncepcji  projektu  organizacja  powinna  sobie 
 odpowiedzieć  na  poniższe  pytania  dotyczące  naruszeń  praw  człowieka  występujących  na 
 obszarze działania organizacji: 

 -  Jakie prawa człowieka są naruszane lub zagrożone naruszeniem? 
 -  W jaki sposób są naruszane? kto popełnia te naruszenia? 
 -  Wobec kogo są naruszane? 
 -  Jakie przeszkody utrudniają poszczególnym osobom korzystanie ze swoich praw? 
 -  Jakie  międzynarodowe  zobowiązanie  podjęło  państwo,  aby  chronić  prawa  człowieka 

 (międzynarodowe  konwencje,  umowy,  deklaracje)?  Czy  są  one  skutecznie  wdrażane  i 
 przestrzegane przez władze państwowe? 

 -  Czy  istnieją  jakieś  rozwiązania  prawne  i  polityczne,  które  naruszają  dan  prawa 
 człowieka? 

 Proponowana  aktywność:  burza  mózgów  -  jakie  prawa  człowieka  są  łamane  na  obszarze 
 działania Waszej organizacji młodzieżowej? 
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 Przykład:  Prawo  do  wolności  zgromadzeń  oraz  wyrażanie  własnych  poglądów  naruszane 
 poprzez uniemożliwianie organizowania marszów równości. 

 ▆ ETAP 2. Określenie głównego problemu i jego przyczyn 

 -  Na jaki główny problem ma odpowiadać projekt? 
 -  W jaki sposób prawa człowieka w kontekście tego problemu nie są przestrzegane? 
 -  Jaki  jest  wspływ  czynniów  takicha  jak  tradycja,  przekonania  religijne,  normy 

 społeczno-kulturowe na przestrzegania praw człowieka w kontekście tego problemu? 
 -  Kto  jest  najbardziej  dotknięty  lub  narażony  na  negatywne  skutki  wynikające  w  tego 

 problemu? 
 -  Jakie  usługi  w  zakresie  tego  problemu  już  są  dostarczane  przez  państwo  czy  inne 

 podmioty?  Kto  jest  beneficjentem  tych  usług?  Czy  obejmują  one  też  grupy 
 wykluczone i marginalizowane? 

 Proponowana  aktywność:  Każda  osoba  pisze  na  kartce  jeden  główny  problem,  który 
 dostrzega  w  otoczeniu,  dotyczący  przemocy  ze  względu  na  płeć.  Następnie  wspólnie 
 przedyskutujcie  i  wybierzcie  jeden  problem,  na  który  chcecie,  aby  odpowiadał  Wasz  projekt 
 młodzieżowy. 

 Przykład:  Projekt  będzie  odpowiadać  na  problem  utrudnień  w  możliwościach  organizowanie 
 marszów  równości,  na  który  to  problem  mają  wpływ  konserwatywne  poglądy  i  katolicki 
 system  wartości,  którym  kieruje  się  większośc  społeczeństwa  i  władze  państwowe. 
 Najbardziej  dotkniętą  grupą  w  tym  przypadku  są  osoby  LGBT.  W  niektórych  miastach  w 
 Polsce  jest  możliwość  organizowanie  marszów  równości,  inne  natomiast  tego  zakazują. 
 Istotnym  problemem  jest  też  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  bezpieczeństwa 
 uczestnikom marszów. 

 ▆ ETAP 3. Określenie grupy docelowej 

 przeprowadzenie  oceny  potrzeb  wspierającej  analizę  sytuacji  przemocy  ze  względu  na  płeć 
 w  celu  zebrania  niezbędnych  informacji  do  zbudowania  odpowiedniego  obrazu  kontekstu 
 problemu,  opracowania  profilu  na  temat  cech  potencjalnych  grup  docelowych  oraz  innych 
 odpowiednich  interesariuszy  oraz  do  określenia  zdolności,  luk  w  wiedzy  i  potrzeb 
 edukacyjnych  potencjalnych  grup  docelowych  w  związku  z  rozwiązywaniem  istniejącego 
 problemu  przemocy  ze  względu  na  płeć.  Jeżeli  informacje  te  zostały  prawidłowo  zebrane, 
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 możliwe  staje  się  przejście  od  takich  danych  oceny  potrzeb  do  zaprojektowania  i 
 zorganizowania  interwencji  społecznościowej  w  celu  zaradzenia  lub  zareagowania  na  luki  w 
 wiedzy i potrzeby edukacyjne wyrażane przez potencjalne grupy docelowe 

 Analiza kontekstu  Analiza zadań 

 Informacje  o  środowisku  życia  grup 
 docelowych;  czy  grupy  docelowe  projektu 
 pochodzą  z  organizacji,  instytucji  szkolnej 
 lub  społeczności  lokalnej;  w  jakim 
 środowoski  uczą  się,  pracują  lub  mieszkają; 
 jakie  są  czynniki  sprzyjające  wzrostowi 
 przemocy  ze  względu  na  płeć  oraz 
 ograniczaja  ich  zdolność  do  radzenia  sobie  z 
 przemocą ze względu na płeć. 

 Informacje  o  faktycznej  pracy,  roli  lub 
 odpowiedzialności  grupy  docelowej  w 
 społeczności.  Zbudowanie  założeń 
 dotyczących  poziomu  wiedzy,  umiejętności, 
 postaw  lub  zachowania  wśród  grup 
 docelowych  w  celu  rozwiązania  problemu 
 przemocy  ze  względu  na  płeć.  Co  wymaga 
 wzmocnienia  wiedzy,  umiejętności,  postaw 
 lub  zmiany  zachowania  członków  grupy 
 docelowej? 

 Kontekst problemu  Charakterystyka 

 Jakie  są  czynniki  w  społeczności,  które 
 prowadzą  do  wykluczenia, 
 marginalizowania  i  ograniczonego 
 uczestnictwa grup docelowych? (Wyzwania) 
 Jakie  są  czynniki  sprzyjające  uczestnictwu  i 
 włączeniu  grup  docelowych  do 
 społeczności? (Mozliwości) 

 Wyobrażenie  o  doświadczeniach  życiowych 
 grupy  docelowej,  które  wpływają  na  wybór 
 uczestnictwa  w  projekcie/szkoleniu. 
 Ustalenie  osobistych  lub  zawodowych 
 powodów  zainteresowań  grupy  docelowej 
 oraz  poziomu  zaangażowania  w  zajmowanie 
 się  problematyką  płci  i  przemocy  ze 
 względu na płeć. 
 Obejmuje  ustalenie  konkretów  takich  jak: 
 wiek,  płeć,  niepełnosprawność,  motywacja, 
 zawód,  wcześniejsze  doświadczenia, 
 miejsce  pochodzenia  (duże  miasto,  mała 
 miejscowość, wieś) itp. 

 ▆ ETAP 4. Określenie trzech grup interesariuszy 

 Ten  etap  jest  jednoznaczny  z  analizą  interesariuszy  przedstawioną  na  stronach  33-35 
 publikacji. 

 Proponowana  aktywność:  Zidentyfikujcie  w  grupie  trzy  grupy  interesariuszy  według 
 schematu  przedstawionego  powyżej,  którzy  będą  odpowiedni  dla  zidentyfikowanego  przez 
 Was w etapie 2. problemu, na ktory ma odpowiadac projekt. 
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 Przykład: 
 -  posiadacze praw - osoby LGBT 
 -  przywódcy - władze miast 
 -  podmioty odpowiedzialne - organizacje pozarządowe. 

 ▆ ETAP 5. Analiza pięciu zasad 

 Na  tym  etapie  oganizacja  powinna  zastanowić  się,  czy  jej  praca  i  przyszły  projekt  będzie 
 realizował zasady przedstawione za stronach 31-32 publikacji. 

 ▆ ETAP 6: Ścieżka Wpływu - tworzenie długoterminowej zmiany społecznej 

 Opracowanie  ścieżki  wpływu  projektu  według  następującego  schematu.  Końcowym 
 elementem  planowania  projektu  dla  młodzieży  zgodnie  z  metodologią  opartą  na  prawach 
 człowieka  jest  określenie  czy  i  w  jaki  sposób  projekt  rzeczywiście  przyczyni  się  do  pożądanej 
 długoterminowej  zmiany  społecznej.  Przedstawiona  poniżej  “Ścieżka  Wpływu”  ma  za  zadanie 
 logicznie  zebrać  w  jednym  miejscu  i  sprawdzić  czy  planowane  wyniki,  działania  projektowe  i 
 wkład  organizacji  w  projekt  odniesie  oczekiwany  wpływ.  Ważne  jest  też  określenie 
 wskaźników monitorowania poszczególnych aspektów Ścieżki Wpływu. 

 Ścieżka  Wpływu  podsumowuje  wszystkie  etapy  projektu  począwszy  od  planowanie  po 
 realizację,  ewaluację  i  upowszechanianie  rezultatów.  Ponadto,  informuje  o  tym  w  jaki  sposób 
 projekt będzie monitorowany oraz według jakich wskaźników. 

 WPŁYW  Cel ogólny: 
 Pomiar wpływu 
 Cele i wskaźniki oddziaływania 

 WYNIK 
 KOŃCOWY/DOC 
 ELOWY 
 (OUTCOME) 

 Cel ogólny: 
 Pomiar wyników: 
 Cele i wskaźniki wyników: 

 WYNIKI 
 POŚREDNIE 
 (OUTPUTS) 

 Wyniki natychmiastowe: 
 Pomiar wyników: 
 Cele i wskaźniki wyników: 

 AKTYWNOŚCI  Cele szkoleniowe: 
 Ocena szkolenia: 
 Cele i wskaźniki szkoleniowe: 

 WKŁAD 
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