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Projektna skupina se je odločila za načrt sodelovanja po izvedbi projekta, ki je 

realističen in dosegljiv. 

 
Do danes so bile dogovorjene naslednje skupne dejavnosti: 

 

I - Skupina se je strinjala, da bo prijavila simpozij s projektom Bystanders na 3. 

Evropski konferenci o nasilju v družini v Oslu na Norveškem - splošni poudarek tega 

simpozija bi moral biti na izvajanju projektov v šolah, posebej v štirih razsežnostih: Učni 

načrt in preprečevanje spolnega nadlegovanja v šolah; Težave intervencij v šolah; 

Spolni stereotipi, nasilje v družini in njihove posledice v šolah; Pomanjkanje raziskav o 

izobraževalnih politikah za preprečevanje spolnega nadlegovanja, nasilja v družini in 

spolnega nasilja v evropskih državah. Portugalska ekipa bo predstavila splošne 

rezultate projekta, različni elementi mednarodne ekipe pa bodo predstavili te štiri 

posebne dimenzije in poudarili ideje za prihodnje raziskave / projekte. 

 
I - Skupina se namerava udeležiti tudi letne konference Evropske mreže za spol 

in nasilje (ENGV) v Freiburgu (Nemčija), da bi razmislila in zbrala povratne informacije 

od raziskovalcev in doktorskih študentov o izvajanju projekta, njegovi metodologiji in 

rezultatih, dobljenih v štirih državah. 

 
II - Program Speak Up / Speak Out lahko ponovijo drugi raziskovalci in aktivisti, 

ekipe pa bodo pomagale pri usposabljanju drugih moderatorjev. Doktorski študent že 

izvaja ponovno izvedbo programa v portugalskem in brazilskem kontekstu - svetovala 

mu je koordinatorka projekta - Maria José Magalhães. Rezultati te aplikacije v okolju 

izven Evrope bodo kmalu objavljeni. 
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III - Načrtovane so nekatere objave v znanstvenih revijah in na socialnih forumih 

(in sicer tam, kjer se je projekt izvajal). Skupina je že podala dva predloga: 1) primerjalna 

analiza fokusnih skupin v štirih državah in 2) primerjalna analiza izvajanja. 

 
IV - Tudi v primeru nadaljnjih razpisov EU na GBV in SH se ekipa ponovno prijavi 

za ohranjanje skupnega dela. 

 
V - Nazadnje je treba upoštevati še nekaj pravil glede pravic intelektualne 

lastnine o tem, kako uporabiti podatke mednarodnih raziskovalnih skupin: preden 

avtorji napišejo prispevek, naj vsem pošljejo e-poštno sporočilo, v katerem bodo 

povedali, o čem bodo pisali in če drugi bi se radi pridružili pisanju. Ko posamezne ekipe 

napišejo prispevke o svoji državi, to ni potrebno, vendar morajo dati priznanje 

celotnemu projektu in ga navesti v tekstu. Če nekdo želi pisati o nečem, kar je 

primerljivo po državah, potem vsem članom projektne skupine pošlje elektronsko 

sporočilo, v katerem vpraša, ali želi še kdo sodelovati. Tudi če ni interesa za soavtorstvo, 

naj avtorji ekipi ustrezne države pošljejo članek ali prispevek, da ga preberejo pred 

objavo, kar bi vsekakor izboljšalo kakovost prispevka. 


