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STRONA PROJEKTU ABUSED NO MORE
“SAFEGUARDING YOUTH AND EMPOWERING
PROFESSIONALS” WYSTARTOWAŁA!
Serdecznie zapraszamy do korzystania z platformy internetowej projektu Abused No More “Safeguarding
Youth and Empowering Professionals”, finansowanego ze środków Erasmus+ www.abusednomore.
org. Projekt jest trzyletnią, ogólnoeuropejską inicjatywą prowadzoną przez młodzież, mającą na celu
wypełnienie istniejących luk w dostępie do edukacji prawnej młodych ludzi, a w szczególności tych, którzy
mogą być szczególnie narażeni na dyskryminację. Taką grupą są między innymi młode kobiety należące do
mniejszości etnicznych, które doświadczyły lub doświadczają różnych form przemocy ze względu na płeć.
Na platformie będziemy umieszczać wszelkie informacje o tym, co nowego dzieje się w naszym projekcie
– np. ogłoszenia o planowanych wydarzeniach, m.in. warsztatach i treningach online. Tu znajdą się także
opracowane przez nas materiały – raporty, scenariusze zajęć i inne stworzone przez nas publikacje.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że platforma ruszyła. Młode kobiety – migrantki, zwłaszcza te pochodzące
z marginalizowanych środowisk często doświadczają wielokrotnej dyskryminacji – zarówno ze względu
na płeć, jak i pochodzenie etniczne. Zwiększenie ich wiedzy i świadomości dotyczącej ich praw pomoże im
przeciwstawić się trudnościom i poprawi jakość ich życia. Mamy nadzieję, że platforma będzie użytecznym
źródłem wiedzy, zarówno dla młodych ludzi, jak i profesjonalistów w całej Europie” – mówi Dr Theo Gavrielides,
założyciel, dyrektor i koordynator programowy The IARS International Institute (Wielka Brytania) –
organizacji, która jest liderem projektu.
Z materiałów zamieszczonych na platformie – treningów online, narzędzi szkoleniowych i innych zasobów
mogą korzystać zarówno młodzi ludzie, jak i pracujący z tą grupa – nauczyciele, wychowawcy, działacze
z organizacji pozarządowych itp. Narzędzia szkoleniowe oraz wszystkie inne materiały mają na celu
zwiększenie świadomości prawnej młodzieży oraz dostarczenie wiedzy osobom pracującym z tą grupą o
tym, jak skutecznie wspierać młodych ludzi doświadczających różnych form dyskryminacji.
Strona ułatwi także powstanie ogólnoeuropejskiej sieci zainteresowanych tą tematyką – naukowców i
badaczy, osób pracujących z młodzieżą, decydentów oraz samej młodzieży, oferując przestrzeń online,
która będzie miejscem dyskusji, wymiany dobrych praktyk, a tym samym będzie promować współpracę
instytucji i organizacji zajmujących się młodzieżą oraz uczenie się.

Projekt realizujemy w ramach partnerstwa z 4 europejskimi krajami: KISA - Action for Equality,
Support, Antiracism (Cyprus), Anziani e non solo (Italy) and Romanian U.S. Alumni Association
(Romania). Liderem projektu jest The IARS International Institute (Wielka Brytania).
Pierwszą fazę projektu stanowią badania, których celem jest sprawdzenie, jakich form
dyskryminacji, lub zachowań o charakterze dyskryminującym młodzież (14-16 lat) doświadcza
najczęściej. Zwracamy się zatem do osób pracujących z młodzieżą oraz samej młodzieży z prośbą
o pomoc. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w badaniu, bardzo prosimy o skontaktowanie
się koordynatorką projektu: e.piechowska@interwencjaprawna.pl.

INFORMACJE DLA REDAKTORÓW:
• Więcej informacji o projekcie oraz o tym jak zaangażować się w nasze działania znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej: http://www.abusednomore.org/about-the-project/
• Informacje o tym, jak dołączyć do naszej ogólnoeuropejskiej sieci dostępne są na stronie:
http://www.abusednomore.org/join-our-network
• Abused No More jest współfinansowany przez Komisję Europejską zgodnie z umową finansową
2015-1-UK01-KA205-012555
• Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu i możliwości zaangażowania się prosimy o
kontakt z Emilią Piechowską (e.piechowska@interwencjaprawna.pl) lub Karoliną Mazurczak
(k.mazurczak@interwencjaprawna.pl).

WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU INTERWENCJI PRAWNEJ

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie
spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości
wszystkich ludzi wobec prawa.
Prowadzimy poradnictwo prawne oraz dążymy
do reprezentowania naszych klientów przed organami
państwowymi. Prowadzimy też aktywności, które mają na
celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie
i polityce społecznej, np. poprzez udział w konferencjach,
konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów
prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzimy także
działalność informacyjną i badawczą.
W chwili obecnej nasze działania skupione są szczególnie
na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się
o ten status. Pomagamy także dzieciom pozbawionym
opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu
rodzinnej opieki zastępczej. Działamy również na rzecz
propagowania idei sprawiedliwości naprawczej.
Więcej o działalności i sukcesach SIP na stronie
internetowej: www.interwencjaprawna.pl

