
ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW

MIĘDZYNARODOWY  INSTYTUT  IARS  ZAPRASZA  DO  NADSYŁANIA  ABSTRAKTÓW
PREZENTACJI I PROPOZYCJI WARSZTATÓW NA SZÓSTĄ EDYCJĘ SWEJ MIĘDZYNARODOWEJ
DOROCZNEJ KONFERENCJI
https://www.iarss.rrs..kw/cortente/tehcortenrsntcon

Trswającon  dwa  dti  wydarszntin,  awrsndyerwatn  prsznz  CPD  (Crtttkit.  Prsrenssirtah
Dnvnhrpmnte),  rrs.atizrwatn  jnse  prszndn  wszysewim,  by  rddać  .łrs  rsrbrm,  weórsn  są
w Ekrsrpin  mars.itahizrwatn  i  tarsażrtn  ta wywrrszyseywatin.  Cnhnm  wrtenrsntcoji  jnse
prsznwrsacozatin i prsznrszatin .rsatico, w weórsycoh wszeałerwatn są prhieywa i prsaweywi, prprsznz
rmówintin  rsrzwiązań  (prparseycoh  drwrdami  i rsnahizrwatycoh  prd  prsznwrdticoewnm
sprłncoztrścoi),  weórsycoh  conhnm  jnse  wahwa  z tinrsówtrścoiami  i  wywrrszyseywatinm  rsób.
W ersawcoin  wrtenrsntcoji  zaprsnznterwatn   eawżn  będą  trwn  datn  prcohrdzącon  z  dwócoh
fitatsrwatycoh  z  prsr.rsamk  Ersasmksw  prsrjnweów,  weórsn  Międzytarsrdrwy  Itseyeke  IARS
wrrrsdytrwał.

12 LIPCA | PROJEKT EPSILON
WWW.EPSILONPROJECT.EU
Projekt  „Epsilon”,  upowszechniający  narzędzia  do  wspierania  migrantów  i  uchodźców  LGBT,  był
współfinansowany przez Erasmus KA2 i został opracowany w odpowiedzi na dwie pilne i aktualne

https://www.iars.org.uk/content/6thconference


w Europie kweste wymagające działań edukacyjnych, tj. wzrost liczby migrantów i uchodźców oraz
utrzymujący się brak równości oraz prześladowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób
transgenderycznych  (LGBT).  Powyższe  dwa  czynniki  sprawiają,  że  migranci  i  uchodźcy  będący
jednocześnie osobami LGBT są jednymi z najbardziej bezbronnych osób we współczesnej Europie.
Celem  naszego  projektu  jest  rozwiązanie  tego  problemu  poprzez  podniesienie  poziomu  wiedzy,
świadomości oraz umiejętności pracowników mających z takimi osobami kontakt.

Koordynatorem projektu jest dr Theo Gavrielides z Międzynarodowego Instytutu IARS, a partnerzy
biorący udział w jego realizacji  to Anziani  e non solo z Włoch, Kentro Merimnas Oikogeneias Kai
Paidiou (KMOP) z Grecji, Movisie - Kennis En Advies Voor Maatschappelijke Ontwikkeling (MOVISIE)
z Holandii oraz CARDET z Cypru.

W ramach projektu zaprezentowane zostaną innowacyjne narzędzia edukacyjne poparte dowodami
i wdrażane  przez  osoby  z  nich  korzystające.  Ich  celem  jest  podniesienie  poziomu  świadomości
na temat  potrzeb  osób  LGBT  oraz  uwrażliwienie  na  problemy,  z  jakimi  się  borykają.  Narzędzia
edukacyjne  umożliwią  pracownikom  i  wolontariuszom  określenie  najpilniejszych  i  najbardziej
aktualnych  potrzeb  migrantów  i  uchodźców  LGBT,  z  których  niektóre  zahaczają  o  kweste  ich
przetrwania, godności oraz należnego im szacunku. Narzędzia te pomogą także w walce z własnymi
uprzedzeniami  i  poprawią  umiejętności  okazywania  niezbędnej  w  danej  sytuacji  pomocy
z uwzględnieniem różnic kulturowych.

13 LIPCA | PROJEKT ABUSED NO MORE
WWW.ABUSEDNOMORE.ORG
Inspirację  dla  projektu  „Abused  no  More.  Safeguarding  Yough  and  Empowering  Professionals”,
współfinansowanego przez Erasmus KA2,  oraz motywację do jego realizacji  czerpano z  głównych
założeń  strategii  UE  na  rzecz  młodzieży.  Projekt  połączył  młodych  ludzi  oraz  osoby  pracujące
z młodzieżą,  by  stworzyć  międzysektorowe  i  międzynarodowe  partnerstwo  strategiczne,  którego
celem   było  zaprojektowanie  i  wdrożenie  innowacyjnych  praktyk  i  materiałów  edukacyjnych
(zarówno  w wersji  elektronicznej,  jak  i  w  postaci  wydruków).  Stworzony  materiał  ma  wspierać
marginalizowanych  młodych  ludzi  w  odzyskiwaniu  ich  praw  oraz  zwiększać  kompetencje
i umiejętności pracowników młodzieżowych, zwłaszcza w obszarach dotyczących integracji, równości
i inkluzji społecznej oraz w przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykorzystywania ze względu na płeć.

Koordynatorem projektu jest dr Theo Gavrielides z Międzynarodowego Instytutu IARS, a w grono
partnerów projektu wchodzą: Polska – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Cypr – Acton for
Equality, Support and Ant-racism (KISA), Włochy – Anziani e Non Solo (ANS), Rumunia – Romanian
Alumni Associaton (RAS).  Skupiając się na założeniach Strategii  Europa 2020, projekt ma na celu
promowanie  integracji  migrantów,  równości  oraz  inkluzji  społecznej  na  dwóch  płaszczyznach,  tj.
poprzez bezpośrednie angażowanie marginalizowanej młodzieży w jego realizację oraz jednoczesne
zwiększanie możliwości organizacji wspierających takich młodych ludzi.



TEMATY WARSZTATÓW

Prosimy o przesyłanie propozycji warsztatów związanych z tematem niniejszego zaproszenia, w tym:

• integracja europejska, tożsamość i spójność w ramach wspólnoty
• Brexit i tożsamość europejska, zwłaszcza w kontekście migracji i praw
• wyzwania stające przed migrantami, uchodźcami oraz osobami  ubiegającymi się o azyl 
w kontekście korzystania z przysługujących im praw
• interdyscyplinarne/uwzględniające płeć podejścia do praw i migracji
• innowacyjne modele i dobre praktyki ułatwiające skuteczną integrację migrantów
• aktualne trudności dotyczące polityki i/lub świadczenia usług w Anglii i Europie.

Szczególnie  zachęcamy  do  przesyłania  artykułów  i  pomysłów  pochodzących  od  młodzieży,
uchodźców,  osób  ubiegających  się  o  azyl  i  objętych  ochroną  oraz  migrantów,  a  także
do proponowania interaktywnych warsztatów niebędących prezentacjami sensu stricte.

PROPOZYCJE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ NA ADRES 
CONTACT@IARS.ORG.UK DO 15 MAJA 2018 ROKU I NALEŻY W NICH 
ZAWRZEĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
• tytuł artykułu
• abstrakt - 200 słów
• krótka notka biograficzna o wygłaszającym, zdjęcie, afiliacja oraz doświadczenie dotyczące 
proponowanego tematu.

DOFINANSOWANIE DLA ZAGRANICZNYCH UCZESTNIKÓW

Międzynarodowy  Instytut  IARS  jest  w  stanie  przekazać  ograniczonej  liczbie  prelegentów
i prowadzących  warsztaty  dofinansowanie  do  kwoty  200  EUR  na  pokrycie  kosztów  podróży
i zakwaterowania.

Do  wnioskowania  o  rzeczone  dofinansowanie  szczególnie  zachęcamy  młodzież,  migrantów  oraz
uchodźców  chcących  wziąć  udział  w  konferencji.  Za  organizację  własnego  transportu
i zakwaterowania  odpowiadają  sami  uczestnicy.  Jeżeli  pragną  Państwo  wnioskować
o dofinansowanie, prosimy o odnotowanie tego w Państwa zgłoszeniu.

www.iarss.rrs..kw
corteacoe@iarss.rrs..kw

mailto:contact@iars.org.uk

