
Prezentarea zilei
9.00 – 11.00

Comportamentul sexual al tinerilor cu dizabilitati
Ce este sănătatea sexuală
Legislație - Chestionar – Explorarea legislației

11.00 Pauza de cafea

11.15 Drepturile omului 
Drepturi sexuale si reproductive 
Continuumul sexualității 

13 .00           Pranz

14.00             Mituri referitoare la sexualitate
14.30             Sistemul de valori 
15.00 Pauza
15.15            Corpul Uman/Aparatul genital feminin si masculin



Definiţia drepturilor sexuale formulată de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2002

– cele mai înalte standarde ale sănătăţii sexuale care pot fi 
atinse, inclusiv accesul la servicii de sănătate sexuală şi a 
reproducerii;

– căutarea, primirea şi împărtăşirea informaţiilor referitoare la 
sexualitate;

– educaţia sexuală; 
– respect pentru integritatea corporală;
– alegerea partenerului;
– decizia de a fi sau a nu activ sexual; 
– relaţii sexuale consensuale;
– căsătorii consensuale
– decizia de a avea sau nu copii şi când să îi aibă şi 
– dorinţa de a avea o viaţă sexuală satisfăcătoare, sigură şi 

plăcută.

Presenter
Presentation Notes
Brainstorming in plen: 10 drepturi sexuale si reproductive apoi Prezentare def. OMSsi puzzle pentru drepturile din fisa de lucru – 30 min 



Definiţia drepturilor sexuale formulată de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2002

• Exercitarea responsabilă a 
drepturilor omului implică ca 
fiecare persoana să respecte 
drepturile celorlalţi.

Presenter
Presentation Notes
Brainstorming in plen: 10 drepturi sexuale si reproductive apoi Prezentare def. OMSsi puzzle pentru drepturile din fisa de lucru – 30 min 



Drepturilor sexuale

– brosura dezvoltată de Asociaţia de Planificare 
Familială din Anglia

Exercitiu – Asociați explicația corespunzatoare
fiecărui drept  



Factori care influențează sistemul de valori

client

instituţia

părinţi

media

îngrijitorilege şi 
legislaţiie

altele

prieteni

Presenter
Presentation Notes
6. Pentru a încheia, cereţi fiecărui individ/grup să facă un raport în plen. În funcție de timpul disponibil, puneţi întrebări, comparaţi răspunsurile etc. Întrebările ajutătoare pot fi: Ce observaţi ?A fost acesta un exerciţiu ușor? Normele includ reguli şi regulamente.



Drepturi sexuale si reproductive ale 
tinerilor cu dizabilități locomotorii
Exemple pozitive: ce drepturi sexuale 
respectăm?
Exemple negative: ce drepturi sexuale nu sunt 

respectate (suficient)? 
Discutaţi:

– Există moduri de a optimiza situaţia? Ce 
puteţi face pentru a începe?

– Cum continuăm ceea ce funcţionează bine?



Continuumul sexualității – reguli 

- Fiecare participant  trage o carte – apoi va trebui să definească propria 
înţelegere a termenului şi să pună cartea în spaţiul continuu dintre acceptabil şi 
inacceptabil, in funcţie de cât consideră că este de acceptabilă sau inacceptabilă 
folosirea termenului respectiv.

- Ceilalți membri ai grupului  îşi exprime opinia din punctul de vedere al propriilor 
lor valori.

- Participanţii pot încerca să convingă persoana care a ales cartea să o mute.

- Poziţionarea finală a cărţii este decisă de persoana care a tras cartea.

- Următorul participant din grup trage o nouă carte şi procesul se reia până când 
pachetul de cărţi se termină.

Presenter
Presentation Notes
Înainte de a începe acest exerciţiu, asiguraţi-vă că aţi creat un mediu sigur pentru a discuta aspecte care pot fi sensibile pentru participanţi. Faceți referire din nou la setul de reguli de la începutul sesiuni (de ex., PASACESOR). Ce sunt valorile?Ele conduc comportamentul nostru, ne motivează acţiunile.Sunt principii sau standarde conform cărora acţionăm.Sunt convingeri atât de puternice încât afectează comportamentul unui individ sau al unei organizaţii.Ce generează valorile?religiaprovenienţa culturală/socială clasa socialăeducaţia/informaţiaconvingerileexperienţele şi alţi factori pe care îi pot numi participanţii. Împărțiți participanţii în grupuri de 4-6. Puneţi un pachet de cărţi cu faţa în jos în mijlocul mesei fiecărui grup. O carte pe care scrie “inacceptabil” şi alta pe care scrie “acceptabil” sunt puse pe laturi opuse ale mesei. Cereţi unui participant să tragă o carte. Cereţi participantului să definească propria înţelegere a termenului şi să pună cartea în spaţiul continuu dintre acceptabil şi inacceptabil, in funcţie de cât consideră că este de acceptabilă sau inacceptabilă folosirea termenului respectiv. Cereţi celorlalţi membri ai grupului să îşi exprime opinia din punctul de vedere al propriilor lor valori. Participanţii pot încerca să convingă persoana care a ales cartea să o mute. Poziţionarea finală a cărţii este decisă de persoana care a tras cartea. Următorul participant din grup trage o nouă carte şi procesul se reia până când pachetul de cărţi se termină. În final, cereţi grupului păreri despre exerciţiu. Discutaţi cum valorile şi normele lor le pot influenţa acţiunile.



De ce să vorbim despre corp?

• Denumim părţi intime ale corpului
• Denumim şi să identificăm sentimente
• Înţelegem tipuri de relaţii
• Cunoaştem regulile privind atingerea
• Recunoaştem semnele de alarmă
• Conştientizarea strategiilor pentru a spune Nu 

vreau mai departe/Nu mai vreau
• Identificarea reţelelor de sprijin 



De ce să vorbim despre corp?

• Cunoaşterea denumirilor corecte/ştiinţifice
• Abilitatea de a identifica şi denumi părţile corpului
• Tratarea cu normalitate a părţilor intime ale corpului
• Cunoaşterea funcţiilor părţilor corpului
• Sentimente pozitive asociate corpului, imaginii 

corpului, stimei de sine
• Oportunitatea de a pune întrebări
• Întărirea regulilor privind intimitatea 
• Parte a unui program de autoprotejare
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