Invitation
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) for
Health & MHPSS Partners

PSEA Orientation Workshop
Sexual exploitation and abuse (SEA) violate universally recognized international legal norms and standards.
Strengthening the protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) is a shared responsibility of the
humanitarian and development community as a whole, including both the United Nations and its implementing
partners. WHO has made a strong global commitment to prevent SEA with a zero-tolerance policy and ensure that
survivors of sexual exploitation and abuse (SEA) have access to the required services and the right to investigation
of the allegations of sexual violence and abuse.
This one-day orientation workshop is an opportunity to learn more about the implementation of PSEA
requirements in the context of the Ukraine refugee response. You will have the chance to meet other health
partners and work together on strategies to strengthen identification, reporting, and service provision to survivors
of SEA.

For registration:
click here to fill out the form

For any questions, please contact us:
EuPolHealthCoordination@who.int

Orientation Workshop Objectives;
•
•
•
•

Increased understanding of PSEA key concepts,
Increased capacity to actively contribute to the prevention and response to SEA in the delivery of
humanitarian aid,
Increased awareness about SEA, barriers and solutions to reporting SEA; responsibilities and options for
organizations to address SEA and key considerations for victim/survivor assistance,
Foundation for NGOs and Gov Health Partners to take an active part in the coordination of protection
activities and PSEA Network

Dates:
•

Krakow Partners — Monday, 20th June 2022

•

Warsaw Partners — Wednesday, 22nd June & Thursday 23rd June 2022

Proposed programme
09.15 – 09.30

Coffee and Tea

09.30 – 09.45

Welcome

Objective of training

09.45 – 10.15

Introductions

•
•
•
•
•

All participants to present their organisation and its work
Contribution and history of working with the Ukrainian refugee response
Area of operation (geographical coverage, type of activities)
How the organisation is working with beneficiaries (process, services
provided)
Organisational setup (staff national/international/volunteers etc.)
PSEA Core principles
Unpacking the definition of Sexual Exploitation (SE) and Sexual Abuse (SA)
Responsibilities and options of organisations to address SEA
Risk factors and key mechanisms to prevent and respond to SEA

10.15 – 11.00

What is PSEA?

•
•
•
•

11.00 – 11.15

Short break

Coffee and tea

11.15 – 12.15

PSEA in the context of the
Ukrainian refugee
response

•
•
•

UN humanitarian architecture
Role of NGOs
Role of Government

12.15 – 12.55

Victim response

•
•
•

SEA Victim/Survivor Assistance and linkages with GBV support services.
Key considerations for victim/survivor assistance
GBV referral pathways

12.55 – 13.00

Knowledge tracking

•

Understanding of PSEA (quiz/test)

13.00 – 14.00

Lunch break

Lunch

14.00 – 15.00

Operationalizing PSEA

Group work: Contextualizing PSEA

15.00 – 16.00

Wrapping up

•
•
•

Responsibilities and options of organizations to address SEA
Identify PSEA actions/strategies for Polish NGOs/Government
How can WHO engage with NGOs/Government on PSEA

•
•

Way forward
Evaluation

* Simultaneous interpretation will be provided
** Morning tea/coffee and lunch will be provided

For registration:
click here to fill out the form

For any questions, please contact us:
EuPolHealthCoordination@who.int

Zaproszenie
Zapobieganie wykorzystywaniu i nadużyciom seksualnym (PSEA) dla
organizacji działających w sektorze zdrowia fizycznego i psychicznego

Warsztaty orientacyjne PSEA
Wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych (SEA) narusza powszechnie uznane
międzynarodowe normy i standardy prawne. Wzmocnienie ochrony przed wykorzystywaniem i niegodziwym
traktowaniem w celach seksualnych (PSEA) jest wspólnym obowiązkiem całej społeczności humanitarnej i
rozwojowej, w tym zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i jej partnerów wykonawczych. WHO podjęła
globalne zobowiązanie do zapobiegania wykorzystywaniu i nadużyciom seksualnym poprzez politykę zerowej
tolerancji oraz zapewnienia osobom, które przeżyły wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie w celach
seksualnych (SEA), dostępu do odpowiednich usług i prawa do śledztwa nad oskarżeniami dotyczącymi przemocy
seksualnej i nadużyć.
Te jednodniowe warsztaty są okazją, by dowiedzieć się więcej o wdrażaniu wymogów PSEA w kontekście działań
wobec uchodźców na Ukrainie. Będziecie mieli okazję spotkać się z innymi partnerami z sektora ochrony zdrowia
i wspólnie pracować nad strategiami wzmocnienia identyfikacji, raportowania i świadczenia usług dla osób, które
przeżyły SEA.

Zarejestruj się:
naciśnij tu, żeby przejść do formularza rejestracyjnego

Napisz do nas:
EuPolHealthCoordination@who.int

Cele:
•
•
•

•

Lepsze zrozumienie kluczowych pojęć PSEA,
Zwiększona zdolność do aktywnego przyczyniania się do zapobiegania i reagowania na SEA w
kontekście dostarczania pomocy humanitarnej,
Zwiększona świadomość SEA, bariery i rozwiązania w zakresie raportowania SEA; obowiązki i
możliwości organizacji w zakresie adresowania SEA i kluczowych kwestii dotyczących pomocy osobom,
które przeżyły SEA albo GBV
Założenia dla organizacji pozarządowych i organizacji działających w sektorze zdrowia do aktywnego
udziału w koordynacji działań ochronnych i PSEA.

Daty:
•

Partnerzy w Krakowie— Poniedziałek, 20 Czerwiec 2022

•

Partnerzy w Warszawie — Środa, 22 Czerwiec oraz Czwartek 23 Czerwiec 2022

Proponowany Program
09.15 – 09.30

Kawa I herbata

09.30 – 09.45

Powitanie

Cele warsztatów

09.45 – 10.15

Wprowadzenie

•
•
•
•
•

Wprowadzenie: poznajmy się
Wkład i historia pracy na rzecz ukraińskich uchodźców
Obszar działania (zasięg geograficzny, rodzaj działalności)
Jak organizacja współpracuje z beneficjentami (proces, świadczone usługi)
Struktura organizacyjna (pracownicy
krajowi/międzynarodowi/wolontariusze itp.)

10.15 – 11.00

Co to jest PSEA?

•
•

Podstawowe zasady PSEA
Definicja pojęć wykorzystywania seksualnego (SE) i nadużyć seksualnych
(SA)
Obowiązki i możliwości organizacji w zakresie SEA
Czynniki ryzyka i kluczowe mechanizmy zapobiegania i reagowania SEA

•
•
11.00 – 11.15

Krótka przerwa

Kawa I herbata

11.15 – 12.15

PSEA w kontekście
uchodźców z Ukrainy

•
•
•

Struktura humanitarna ONZ
Rola organizacji pozarządowych
Rola rządu

12.15 – 12.55

Praca z osobami, które
przeżyły SEA albo GBV

•
•
•

Wsparcie osób dotkniętych SEA i powiązania z usługami wsparcia po GBV
Kluczowe kwestie dotyczące pomocy osobom, które przeżyły SEA albo GBV
Ścieżki skierowań lekarskich dla ofiar GBV

12.55 – 13.00

Podsumowanie

•

Rozumienie PSEA (quiz/test)

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa

Lunch

14.00 – 15.00

Działania operacyjne
PSEA

Praca grupowa: kontekstualizacja PSEA
•
•
•

15.00 – 16.00

Podsumowanie

•
•

Obowiązki i możliwości organizacji w zakresie SEA
Określenie działań/strategii PSEA dla polskich organizacji pozarządowych i
rządowych
Jak WHO może współpracować z organizacjami pozarządowymi/rządem w
sprawie PSEA?
Dalsze działania
Ewaluacja

* Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne
** Poranna herbata/kawa i lunch będą zapewnione
Zarejestruj się:
naciśnij tu, żeby przejść do formularza rejestracyjnego

Napisz do nas:
EuPolHealthCoordination@who.int

