Warszawa, 23 marca 2022 r.

INFORMACJA PRASOWA

Ruszył projekt, którego współorganizatorami są Fundacja Women in Law i PTPA
(Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego) „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego”.
Głównym celem projektu jest pomoc oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu
kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. Projekt zakłada realizację działań kierowanych
zarówno do kobiet, które doświadczają molestowania seksualnego oferując im darmowe
poradnictwo prawne oraz do osób, które profesjonalnie zajmują się tematem molestowania
seksualnego, poprzez przedstawienie im oferty edukacyjnej. Projekt obejmuje również
działania informacyjne w postaci kampanii społecznej, webinarów oraz bazy informacji
prawnych.
Działania, które podejmujemy w ramach projektu to odpowiedź na niepokojące dane
dotyczące molestowania seksualnego. Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego
(badanie z 2020 r.), ponad połowa kobiet w Europie, które ukończyły 15 rok życia
doświadczyły molestowania przynajmniej raz. Z kolei z raportu Rzecznika Praw
Obywatelskich (2018 r.) wynika, że ponad 31% studentek i studentów doświadczyło jakichś
form molestowania seksualnego.
Niewielka ilość spraw dotyczących molestowania, które trafiają do sądów, nie odzwierciedla
skali

zjawiska.

Przyczyny

to

brak

wiedzy

prawnej,

niewystarczająca

wrażliwość

społeczeństwa na temat wykorzystania seksualnego oraz niewielkie zaufanie do wymiaru
sprawiedliwości.
Dlatego w ramach działań zaplanowanych w projekcie znajdują się poradnictwo prawne dla
kobiet doświadczających molestowania seksualnego lub dyskryminacji płciowej, działania
edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem (webinary) oraz specjalistyczne
warsztaty dla prawniczek i prawników, działania badawcze mające na celu identyfikację skali

problemu i form naruszeń jakich najczęściej doświadczają kobiety, edukacyjna kampania
społeczna, stworzenie bazy informacji prawnych dotyczących tematu molestowania
seksualnego i dyskryminacji motywowanej płcią.
Projekt ruszył w grudniu 2021 roku i będzie realizowany do listopada 2023 roku. Z porad
prawnych można skorzystać w formie bezpłatnych konsultacji telefonicznych, w każdy
wtorek (od 16 do 18) oraz czwartek (od 10 do 12), pod numerem telefonu: +48 739 975 506.
Program dedykowany jest kobietom z całej Polski, z wyłączeniem Warszawy.
Zapraszamy na naszą stronę:
http://www.womeninlaw.pl/wsparcie-dla-kobiet/

Kontakt:

Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji
Tel. 662228858
kamila.kurkowska@womeninlaw.pl

Projekt realizowany jest ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny,
finansowanego z Funduszy EOG.

