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Europos Tarybos teigimu, nuo 12% iki 15% visų Europoje gyvenančių ir vyresnių nei
16 metų moterų patiria partnerio smurtą šeimoje. (2008).
Visais laikais moterų ir vaikų saugumo užtikrinimas smurto šeimoje atveju buvo
svarbiausiu prioritetu intervencijos procese. Taigi, čia svarbiausias vaidmuo tenka
rizikos įvertinimui, kurio metu taikomos įvairios priemonės siekiant nustatyti intymaus
partnerio pakartotino ar sunkesnio smurto atvejų tikimybę. Tokio rizikos įvertinimo
pagrindu rengiamas saugumo planas, užtikrinantis saugumą ir apsaugą smurtą
išgyvenusioms moterims, padedantis joms išvengti tolimesnių smurtinio elgesio
veiksmų ar nužudymo bei suteikiantis smurto šeimoje aukoms galimybę gyventi
gyvenimą be smurto.

Tiks
Tikslas
las
Projekto E-MARIA pagrindinis tikslas – prisidėti prie intervencijos smurto šeimoje
atveju veiksmingumo užtikrinimo, sukuriant naujus metodus ir priemones smurto
rizikos įvertinimui, padedančius numatyti pakartotino smurtavimo tikimybę bei užtikrinti
smurto šeimoje aukų saugumą ir jų apsaugą. Saugumas ir tinkamai organizuota
apsauga padės aukoms atsigauti po santykių su smurtautoju ir kurti naują gyvenimą,
kuriame nebūtų smurto.
Pagrindiniai projekto uždaviniai:
sukurti priemones, kurios padėtų veiksmingai ir efektyviai apsaugoti smurtą
šeimoje išgyvenusias aukas;
skatinti smurtą šeimoje išgyvenusių moterų atsigavimo procesą, jų įgalinimą bei
savarankiškumą, ir padėti išvengti persekiojimų ateityje;
skatinti suinteresuotų asmenų bei organizacijų, susijusių su paramos ir saugumo
planavimu smurtą šeimoje patyrusioms moterims ir vaikams, bendradarbiavimą,
bei prisidėti prie formalių ir neformalių tinklų plėtojimo.

Veiklos
Dviejų metų trukmės projekto pagrindinės veiklos:
Išsamios poreikių tyrimo atlikimas, surenkant informaciją apie esamas rizikos
įvertinimo priemones, su rizikos įvertinimu susijusius teisinius dokumentus,
saugumo planavimą, teisines priemones bei egzistuojančius mokymus moterims,
išgyvenusioms smurtą.
Europos rizikos vertinimo vadovo parengimas. Šį vadovą sudarys keletas skyrių,
kaip, pavyzdžiui, rekomendacijos ir priemonės, padėsiančios veiksmingiau įvertinti
smurto riziką, saugumo planai, gerosios praktikos pavyzdžiai, turimi ištekliai,
teisinė ir baudžiamoji sistema.
Mokymo programos specialistams parengimas.

Mokymo programos smurtą šeimoje išgyvenusioms moterims sukūrimas. Ši
programa skirta skatinti šių moterų atsigavimą bei jų įgalinimą, o taip pat ir ugdyti
šių moterų savarankiškumą.

Naudos gavėja
gav jai
jai
E-MARIA skiriamas visiems specialistams, teikiantiems pagalbą smurto šeimoje
aukoms. Ypatingas dėmesys skiriamas teisininkams, teisėjams ir advokatams,
policijos darbuotojams, o taip pat ir kitiems specialistams, kuriems savo darbe tenka
susidurti su smurto šeimoje atvejais. Atsižvelgiama į tai, kad rizikos įvertinimas
svarbus bet kokio lygio intervencijos procesui.
E-MARIA taip pat siekia padėti moterims, išgyvenusioms smurtą šeimoje. Šioms
moterims siūlomi mokymai, kurių tikslas yra paskatinti šių moterų greitesnį atsigavimą
po patirto smurto bei ugdyti jų savarankiškumo jausmą.
Smurto šeimoje ar smurto lyties pagrindu atveju intervencijos proceso veiksmingumo
didinimas bei paramos grandies teikiamų paslaugų efektyvumo užtikrinimas yra
naudingas visoms tikslinės grupėms. Šių grupių atstovai taip pat turės galimybę
pagerinti asmeninius ir profesinius įgūdžius specialiai jiems parengtuose mokymuose.
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

