
 

Eden izmed pomembnejših izzivov, s 
katerimi se soočajo mladinski delavci in 
organizacije je učinkovita podpora otrokom 
in mladostnikom pri medsebojni pomoči, v 
primerih spolnih zlorab. Na mednarodni 
ravni skrb za to izpostavljata tudi 
Organizacija združenih narodov in Svet 
Evrope s pozivanjem vseh posameznikov, ki 
delajo z mladimi, da se bolje izobrazijo v 
smeri prepoznavanja in preventive spolnih 
zlorab pri tej, najranljivejši populaciji. Svet 
Evrope (2014) ocenjuje, da je med 10% in 
25% mladih in otrok žrtev spolnih zlorab, 
pri čemer poudarja, da je po razpoložljivih 
podatkih v povprečju eden od petih otrok

v Evropi žrtev spolnega nasilja. Na osnovi tega dejstva se je Znanstveno-raziskovalno središče 
Koper pridružilo partnerstvu petih evropskih organizacij z namenom oblikovati vsebine 
projekta z naslovom Keep Me Safe - inovativno pobudo, ki se bo spopadla s predhodno 
omenjenimi izzivi. 
 
Keep Me Safe je strateško partnerstvo EU programa Erasmus + na področju mladine. 
Koordinator projekta je organizacija Rinova (Združeno kraljestvo). Partnerji projekta so Hope 
for Children CRC Policy Centre (Ciper), ZRS Koper (Slovenija) SoSu East Jutland (Danska), Know 
and Can (Bolgarija), London Youth (Združeno kraljestvo) in Eurocircle (Francija). 
 
V naslednjih dveh letih bodo partnerji projekta Keep Me Safe razvijali in preizkušali kurikulume 
za mladinske delavce;  pristop imenovan youth peers, katerega cilj je vrstniška pomoč pri 
spopadanju z vprašanji, ki jih projekt naslavlja in izobraževalno aplikacijo, ki bo te inovativne 
pobude podpkrepila s pomočjo digitalnega vmesnika. 
 
Novice in aktivnosti povezane s projektom bodo projektni partnerji  redno objavljali na svojih 
spletnih straneh, objavljene bodo tudi na spletni strani ZRS-Koper ter Facebook profilu 
Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper. V pripravi je tudi projektna spletna stran 
www.keepmesafe.eu  
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