Hanke koostuu neljän Irlannissa, Suomessa, Italiassa ja Romaniassa toimivan
järjestön kumppanuudesta. Kullakin hankekumppanilla on pitkä kokemus
ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisesta työstä ja arvokkaan
vanhuuden tukemisesta. Näiden järjestöjen lisäksi hankkeeseen osallistuu Gaiety
School of Acting, Irlannin johtava teatterikoulu, joka tuo hankekumppanuuteen
ainutlaatuisen kokemuksensa ja taitonsa yhteisökehittämiseen ja sosiaalisten
ongelmien ehkäisyyn sosiodraaman menetelmin.
Age Action (Irlanti) - hankkeen koordinoija. Age Action on ikääntyneiden kansallinen edustusja äänenkannattajaorganisaatio. Vuonna 1992 perustetulla Age Actionilla on yli 3000 yksilö- ja
yhteisöjäsentä. Järjestön päämääränä on saavuttaa perustavanlaatuista muutosta ikäihmisten
elämään voimaannuttamalla heitä aktiivisiksi kansalaisiksi. Järjestö pyrkii edistämään myönteisiä
asenteita ikääntymistä kohtaan, torjumaan ikäsyrjintää sekä varmistamaan ikääntyneiden
ihmisoikeuksien toteutumisen Irlannissa.
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SOSIODRAAMAN MENETELMIN IKÄSYRJINTÄÄ
JA KALTOINKOHTELUA VASTAAN

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (Suomi) - on 1990 perustettu kansalais- ja
asiantuntijajärjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan
kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy sekä yleisen tietoisuuden lisääminen aiheesta.
Suvanto on mukana kehittämässä paikallisia ja kansallisia toimintaohjelmia ja -käytäntöjä
kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia väkivallan vastaiseen
työhön. Keskiössä on ikäihmisten ja heidän läheistensä tukeminen turvalliseen, itsenäiseen
elämään.
Anziani e non solo (Italia)- on vuonna 2004 perustettu, sosiaalisten innovaatioiden parissa
työskentelevä kansalaisjärjestö, joka keskittyy erityisesti projektinhallintaan ja palvelu- ja
tuotekehitykseen hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden saralla yhteistyössä paikallisten
organisaatioiden kanssa. Anziani e non solon toiminnot keskittyvät aktiiviseen ikääntymiseen
ja tukimuotoihin hauraille ja avusta riippuvaisille vanhuksille, koulutus- ja tukipalveluihin
omaishoitajille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan
ja ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän ehkäisyyn muun muassa hankkeiden kautta.
Asociatia HABILITAS Centru de Resurse si Formare Profesionala (Romania) - on vuonna 2007
perustettu organisaatio, jonka tarkoitus on kehittää kansallista aikuiskoulutusta. Habilitas
tarjoaa aikuiskoulutusta ja -neuvontaa sosiaalisiin, psykologisiin ja koulutuksellisiin projekteihin
ja ohjelmiin. Habilitaksella on kansallisen viranomaisen myöntämä lupa järjestää paikallisen
kodinhoitajan työntekijän pätevyyden antavaa koulutusta, kohderyhmänä erityisesti työttömät ja
huono-osaiset henkilöt.
The Gaiety School of Acting (Irlanti) - on 1986 perustettu voittoa tuottamaton organisaatio.
Koulu tunnetaan laajalti Irlannin parhaimpana teatterikouluna, joka kouluttaa näyttelijöitä
teatteri-, elokuva- ja televisiotuotantoihin. Kansainväliseen näyttelijäkoulutusohjelmaan ottaa
osaa 2000 oppilasta vuosittain. Koulutusohjelma on osoittanut tehonsa saamalla opiskelijansa
näkyviin kaikissa Irlannin teattereissa sekä elokuva- ja televisiotuotannoissa kansallisesti ja
kansainvälisesti.

pictures by

Lisätietoa hankkeesta: www.stageproject.eu

2015-1-IE01-KA204-008632

Väestön ikääntyessä yli 65-vuotiaiden osuuden on arveltu nousevan
Euroopassa 16 %:sta (2010) 25,6%:iin vuoteen 2040 mennessä. Ikääntyneisiin
kohdistuva kaltoinkohtelu on Euroopan laajuinen ongelma, joka vaikuttaa
siis tulevaisuudessa yhä suuremman joukon elämään. Tutkimukset
osoittavat kuitenkin puutteita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
tiedoissa ja taidoissa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ehkäisyssä
sekä tarjolla olevassa koulutuksessa. Tässä hankkeessa rakentamamme
koulutusohjelma pureutuu näihin ongelmakohtiin. Koulutusohjelma on
suunnattu hoitoalan ammattilaisille ja eritasoisessa laitoshoidossa oleville
ikäihmisille. Hankkeella lisäämme sekä palvelutaloissa ja hoivalaitoksissa
asuvien että työskentelevien ihmisten mahdollisuuksia ehkäistä ja puuttua
kaltoinkohteluun.

Kansainvälisen yhteistyön ja -oppimisen elementti on tärkeä osa hanketta,
sillä erilaisista kulttuurikonteksteista tulevat hankekumppanimaat ovat kukin
eri tasoilla kehittämässä käytäntöjä ja toimintaperiaatteita kaltoinkohtelun
vastaiseen työhön.
Hanke tukee kaikkien hankekumppanimaiden tarvetta löytää uudenlaisia
tapoja kouluttaa ja tarjota ikääntyneille ja heidän hoitajilleen keinoja suojella
omia ja hoidettaviensa oikeuksia.

Hanke

Hankkeen tulokset

Hanke pohjautuu Simon Biggsin generational intelligence –teoriaan, (suom.
mm. ikäpolvien taju). Ikääntyneiden kaltoinkohtelua selittävät teoriat
painottavat usein, että kaltoinkohtelua esiintyy siellä missä vanhuksen
ihmisyyttä ei tunnisteta. Biggsin teorian mukaan kaltoinkohtelun ehkäisyn
tulisi perustua sukupolvien välisen ymmärryksen rakentamiselle. Tämän
periaatteen mukaan tunnistamalla sukupolvien väliset erot rakennamme
myötätuntoa, jonka kautta hoitajat oppivat tuntemaan ikääntyneen yksilönä
ja tietyn sukupolven edustajana. He oppivat myös välittämään henkilöstä
yksilönä eivätkä vain hoivan kohteena.

Hankkeen tuotoksena syntyy sosiodraaman menetelmiin pohjautuva
koulutusohjelma, jonka avulla pureudutaan vanhusten kaltoinkohteluun
liittyviin kipeisiin aiheisiin tukien samalla kohderyhmien voimaantumista.

Hankkeessa:
suunnittelemme koulutusohjelman, joka tarjoaa uudenlaisia oppimismenetelmiä
ihmisoikeus- ja empatiakasvatuksen saralla väkivallan ehkäisemistyöhön. Vanhusten
palvelutaloihin ja hoitoyksikköihin suunnattu koulutusohjelmamme hyödyntää
sosiodraaman kaltaisia luovia menetelmiä;
pyrimme voimaannuttamaan ikääntyneitä ihmisoikeuskasvatuksen ja hyvinvoinnin
turvaamisen keinoilla;
pyrimme kasvattamaan myötätuntoa ja haastamaan ikäsyrjintää sekä lisäämään
hoitajien taitoa asettua ikääntyneen asemaan;
kehitämme kouluttajien osaamista ja asiantuntijuutta aihepiirin äärellä;
pyrimme vaikuttamaan hoitolaitosten kaltoinkohtelua koskeviin linjauksiin ja
toimintaperiaatteisiin.

Koulutusohjelma on tarkoitettu:
(a) hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa asuville tai niissä käyville ikäihmisille, joille tarjotaan
tietoa heidän ihmisoikeuksistaan ja taitoa hyödyntää tätä tietoutta oman hyvinvoinnin
turvaamiseksi
(b) vanhustyön ammattilaisille tukemalla heidän valmiuksiaan luoda työympäristö, joka
perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn ja
rakentavaan väkivaltaan puuttumiseen.

Koulutusohjelman teoreettista pohjaa kuvaa hankkeen tuottama e-kirja,
joka avaa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ilmiötä kaikissa
hankekumppanimaissa, ja perustelee käyttämämme teoreettisen näkökulman
ilmiöön. Käsikirja määrittelee ilmiöön liittyvän peruskäsitteistön, esittelee
siihen liitettyjä selitysteorioita, ja sisältää hyväksi havaittuja käytäntöjä
ja vertailutietoa hankemaiden välillä. Käsikirjaan on koottu esimerkkejä
sosiodraaman ja muiden luovien menetelmien hyödyntämisestä sosiaalisten
ja kulttuuristen ongelmien ehkäisytyössä.

