În luna ianuarie 2017 s‐a desfășurat activitatea suplimentară de
educație sexuală, inclusă prin Facilitatea de finanțare PLUS 2 în cadrul
proiectului ”Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a
329 de tineri cu nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate
educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și
educație informală.
Printre activitățile proiectului se numără și organizarea unor cursuri de
educația sexuală pentru 201 tineri care formează grupul țintă de la Liceul
Special Samus. Educația sexuală este benefică la vârsta adolescenței deoarece îi
conștientizează pe tineri despre schimbările biologice și psihologice prin care
trec. Deși au trecut ani buni de la revoluție, educația sexuală a rămas un subiect
tabu în cele mai multe familii, iar statisticile europene ne situează printre
primele locuri în ceea ce privește vârsta precoce a fetelor însărcinate, în special
la cele de etnie romă. Considerăm importantă educația sexuală pentru reducerea
frecvenței acestor situații și îmbunătățirea calității vieții pentru tinerii din
grupul țintă.
„Trăim într‐o societate în care se transmit masiv informații distorsionate
despre sexualitate, prin canalele media, din care lipsesc elemente ce țin de
responsabilitate, înțelegerea funcționării propriului corp și respectul în relațiile
intime,” așa cum rezultă din statisticile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
Aceasta precizează, printre altele, că educația sexuală înseamnă a învăța despre
aspectele cognitive, emoționale, sociale, interactive și fizice ale sexualității.
Educația sexuală este adecvată vârstei și este corectă din punct de vedere
științific, având ca scop înzestrarea copiilor și tinerilor cu informații, competențe
și valori pozitive legate de propria sexualitate, relații sănătoase și respectul față
de sănătatea lor sexuală și a altora.
Educația sexuală organizată în acest scop pentru tinerii din cadrul
Liceului Tehnologic Special Samus a promovat respectul între parteneri și
comportamentele ce exclud orice formă de violență sexuală, protejarea
împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală și prevenirea discriminării
persoanelor care suferă de HIV/SIDA, protejarea împotriva sarcinilor nedorite
(România are cea mai mare rată de sarcini la adolescente din Uniunea
Europeană, de trei ori mai mare față de media europeană), cunoștințe despre
sexualitate și funcționarea aparatului reproductiv feminin și masculin,
cunoștințe despre diversitatea orientărilor sexuale.

