
D R O G A  D O  P R Z O D U
POPRZEZ PROGRAM „TO NIGDY NIE JEST DOZWOLONE – PLAN DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 
POWSTRZYMAĆ PRZEMOC SEKSUALNĄ I MOLESTOWANIE” (IT’S NEVER OKAY: AN 
ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT) CHCEMY PRZYCZYNIĆ SIĘ DO 
TEGO, ABY ONTARIO STAŁO SIĘ MIEJSCEM, GDZIE KAŻDY ŻYJE BEZPIECZNIE I NIGDY NIE 
DOŚWIADCZA PRZEMOCY SEKSUALNEJ, MOLESTOWANIA ANI JAKICHKOLWIEK ZAGROŻEŃ I 
OBAW Z TYM ZWIĄZANYCH.

PLAN TEN ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

Uruchomienie na terenie Ontario kampanii na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości 
społecznej w celu przeciwstawiania się postawom aprobującym przemoc seksualną, 
promowania natychmiastowej zmiany zachowań podtrzymujących kulturę gwałtu oraz 
– w dłuższej perspektywie czasowej – zmiany pokoleniowej polegającej na likwidacji 
głęboko zakorzenionych postaw i zachowań.

Wprowadzenie ustawodawstwa zaostrzającego przepisy dotyczące przemocy seksualnej 
i molestowania w miejscu pracy, na terenie kampusów oraz w domach i mieszkaniach 
prywatnych, a także upraszczającego tryb zgłaszania powództwa cywilnego.

Opracowanie narzędzi i ustalenie najlepszych praktyk wspierających życzliwe i wrażliwe 
nastawienie ze strony organów ścigania, aby osoby, które doświadczyły napaści na tle 
seksualnym częściej zgłaszały takie przypadki.

Zwiększenie wsparcia i opracowanie ulepszonego modelu ścigania przestępstw, aby 
osoby doświadczające napaści na tle seksualnym mogły skuteczniej dochodzić swoich 
praw i miały ułatwioną orientację w systemie sądownictwa karnego.

Uaktualnienie programu edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego w celu 
głębszego zrozumienia wielu ważnych kwestii, w tym tworzenia zdrowych związków i 
przyzwolenia na czynności seksualne, przez uczniów klas 1-12.

Wprowadzenie ustawodawstwa nakładającego na uniwersytety i inne uczelnie wymóg 
prowadzenia polityki przeciwdziałania przemocy seksualnej i molestowaniu na terenie 
całego kampusu, która obejmować będzie szkolenia, profilaktykę, procedury składania 
skarg i oficjalne oświadczenia uczelni dotyczące reagowania na powyższe problemy.
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Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer 211 lub odwiedź stronę 211.ca
Więcej informacji znajdziesz na stronie: ontario.ca\itsneverokay

Utworzenie programu pilotażowego na rzecz zapewnienia bezpłatnej niezależnej 
pomocy prawnej dla osób, które doświadczyły nękania dla tle seksualnym i skierowały 
sprawę do sądu.

Regularne organizowanie dyskusji okrągłego stołu, za sprawą których Ontario stanie 
się głównym centrum działań w sprawie przemocy wobec kobiet na terenie Kanady.

Udoskonalenie przepisów prawnych dotyczących miejsca pracy w celu skuteczniejszego 
egzekwowania postanowień Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, w tym 
stworzenie kodeksu dobrych praktyk ułatwiającego pracodawcom opracowanie 
skuteczniejszych polityk przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu.

Uruchomienie funduszu inicjatyw twórczych, który będzie wspierać artystów z Ontario 
w tworzeniu projektów nagłaśniających kwestie przyzwolenia, kultury gwałtu i 
nierówności płci, i zachęcających do dyskusji na ten temat.

Zabezpieczenie i zwiększenie środków finansowych dla społecznych ośrodków pomocy 
dla ofiar napaści na tle seksualnym.
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Opracowanie aktualnych szkoleń dla pracowników mających bezpośredni kontakt 
z ludźmi w sektorach zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i sądownictwa w 
celu poprawy wsparcia dla osób doświadczających napaści i molestowania na tle 
seksualnym oraz opracowanie szkoleń dla pracowników sektora hotelarskiego w 
celu przekazania wiedzy na temat postępowania i udzielania pomocy w sytuacjach 
wysokiego ryzyka.
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Polski (Polish)  

Zwiększenie wsparcia świadczonego przez przyszpitalne ośrodki terapii dla ofiar 
przemocy seksualnej i domowej w celu zapewnienia całodobowego i całotygodniowego 
dostępu do właściwej opieki na doskonałym poziomie i w odpowiednim terminie.
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