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SAŽETAK PROJEKTA:
Zbog uočenog porasta broja oboljelih od Covida 19 i osoba u samoizolaciji i pojave konkretnih primjera
stigmatizacije,

diskriminacije

i

kršenja

njihovih

prava

na

području

Osječko-baranjske

i

Vukovarskosrijemske županije, projektom ćemo poduzeti hitne mjere informiranja građana o oboljelim
osobama i osobama u samoizolaciji, u obliku mobilnog tima za dijalog, razvijanje empatije, razbijanje
predrasuda i pozivanje na solidarnost i pomoć oboljelim sugrađanima, od rujna do studenog 2020., sa
svrhom očuvanja socijalne kohezije i emocionalnog zdravlja oboljelih osoba te sprečavanja pojava
diskriminatornih oblika ponašanja zajednice i pojedinaca prema oboljelima.

Cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti, stigmatizacije i kršenja ljudskih prava osoba oboljelih od
Covida-19 i osoba u samoizolaciji na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Direktni korisnici projekta su opća populacija građana lokalnih zajednica u kojima se javlja ili povećava
broj oboljelih od Covida 19 ili osoba u samoizolaciji, a koji sami ne pripadaju toj ranjivoj skupini. Nakon
intervencija mobilnog tima, očekujemo značajniju mobilizaciju ciljne skupine gdje će građani stereotipe
i predrasude zamijeniti empatijom i odgovornošću te će se aktivirati i iskazati solidarnost pravilnim
djelovanjem i pružanjem različitih oblika pomoći oboljelima i osobama u samoizolaciji.
Indirektna ciljna skupina projekta su osobe oboljele od Covida 19 i osobe u samoizolaciji na koje će
indirektno utjecati projekt na način da će se prevencijom diskriminatornih i stereotipnih obrazaca
ponašanja i stavova opće populacije sugrađana te pružanjem potrebite pomoći postići učinci: očuvanja
mentalnog zdravlja, izostanka stigmatizacije, diskriminacije i kršenja ljudskih prava.

Udruga Generator preuzet će ulogu voditelja projekta i koordinaciju rada mobilnog tima, a partnerska
organizacija NDC provodit će savjetovanje i superviziju provedbe projekta.

REZULTATI PROJEKTA:
Glavni cilj projekta je osvještavanje građana o problemu stigmatizacije oboljelih osoba od korona virusa
i osoba u samoizolaciji, kao i promicanje solidarnosti prema istima. Kroz projekt smo uspjeli u 14
intervencija razgovarati sa 450 i ispitati 260 osoba s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske
županije. Na samom kraju projekta smo analizirali prikupljene podatke.

Rezultati istraživanja pokazali su da je naša akcija bila korisna, budući da 74% naših ispitanika tvrdi da
im je razgovor s mobilnim timom pomogao, a njih čak 91% tvrdi da je ovo tema o kojoj je bitno
razgovarati.

U direktnom radu s ciljanim skupinama (građani s područja OBŽ-a i VSŽ-a) primijetili smo da su osobe
puno tolerantnije i solidarnije ukoliko same u obitelji imaju ili su imale slučaj COVID-a. Osim toga, mnogi
građani su na početku razgovora negativni prema oboljelima, ali i prema koronavirusu općenito, a na
kraju vođenog razgovora ipak dođu do momenta osvještavanja.

Većina ispitanih građana, naročito onih starije životne dobi, razgovor s našim timom doživjelo je
terapeutski te su imali potrebu ispričati nam svoju priču i svoje probleme s kojima su se oni ili njihovi
bližnji nosili u pandemijskom periodu.

Najveći problem koji smo uvidjeli u razgovoru s građanima je taj što poistovjećuju fizičku i socijalnu
distancu, i u tom pogledu su naši razgovori bili najučinkovitiji.

Također smo primijetili da postoji korelacija između stupnja tolerancije i veličine mjesta gdje smo
ispitivali građane, a pokazalo se da su u malim sredinama ljudi mnogo tolerantniji i solidarniji nego u
većim gradovima.

