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Konferencja ‘Abused no More’ 
“Shaping the European Educational Agenda from the Bottom up” 

  

Unijny projekt ‘Abused no More’i ma przyjemność ogłosić organizację konferencji ‘Shaping the 

European Educational Agenda from the Bottom Up’ii, która odbędzie się w czwartek, 

22. września 2016 roku, w godzinach 08:30 – 17:15, w Domu Dziennikarzy w Nikozjiiii. Jej 

gospodarzem jest partner projektu – KISA – Action for Equality, Support Antiracism. 

Konferencja ma na celu podjęcie dyskusji o tym, jak rozwijanie wśród młodzieży migranckiej 

umiejętności prawnychiv, zwłaszcza wiedzy dotyczącej wykluczenia społecznego i dyskryminacji 

ze względu na płeć, pomoże jej na rynku pracy i w społecznej inkluzji, tym samym zwiększając 

jej usamodzielnienie. 

Młodzież należąca do mniejszości etnicznych jest szczególnie marginalizowaną grupą w 

europejskich społeczeństwach. Biorąc te warunki pod uwagę, konferencja będzie poświęcona 

pozytywnemu wpływowi podejścia zakładającego przewodnictwo młodzieży (tzw. youth-led 

approach) w podnoszeniu umiejętności prawnych młodych ludzi, jako kluczowych umiejętności 

społecznych w Europie. Badania wskazują, że ludzie, którzy posiadają podstawową wiedzę 

prawną pozwalającą na radzenie sobie w codziennych sytuacjach, nie tylko mają lepsze szanse 

w społeczeństwie, lecz także unikają niepotrzebnego korzystania z pomocy społecznej. 

Tematyczne ramy konferencji wyznaczać będzie dyskusja o znaczeniu podnoszenia umiejętności 

prawnych młodych ludzi, jak i potrzeba omówienia wciąż istniejącej luki w kwestii edukacji 

prawnej młodzieży.  

Konferencję otworzą George Markopouliotis, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 

na Cyprze, Leda Koursoumba, Cypryjski Rzecznik Praw Dziecka, oraz Anthoula Papadopoulou, 

przewodnicząca KISA. W głównym wystąpieniu dr Theo Gavrielides, założyciel i dyrektor The 

IARS International Institute (organizacji, która jest liderem projektu) przedstawi projekt Abused 

no More i powstałą w jego ramach publikację ‘’My Voice – My Rights: Young, Marginalised and 

Empowered by the law’’v. 

Pierwsza sesja skupiona będzie wokół realiów, wobec których staje młodzież z 

marginalizowanych grup etnicznych w Europie, a także wokół roli, jaką polityka i system 

edukacyjny oraz umiejętności prawne odgrywają we wzmacnianiu lub osłabianiu owej 

młodzieży.  W trakcie drugiej sesji partnerzy projektu przedstawią „narodowe perspektywy” 

prezentując wyniki z badań przeprowadzonych w poszczególnych krajach. Trzecia i ostatnia, 
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czwarta, sesja konferencji będą próbą dyskusji na temat potencjalnych sugestii i perspektyw na 

przyszłość. Wśród prelegentów znajdą się zarówno przedstawiciele środowisk akademickich 

oraz eksperci prawni, jak i młodzi ludzie posiadający doświadczenie migracji. Program 

konferencji dostępny jest tutajvi.   

Trzyletni projekt Abused No More, finansowany przez Komisję Europejską ze środków programu 

Erasmus+, jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwovii koordynowane przez The 

IARS International Institute (Wielka Brytania) we współpracy z Anziani e Non Solo (Włochy), 

KISA (Cypr), Romanian U.S. Alumni Association (Rumunia) i Stowarzyszeniem Interwencji 

Prawnej - SIP (Polska).   

Projekt ma na celu tworzenie, wspieranie, rozwijanie i służenie strategicznym partnerstwom, 

które będą działały na rzecz szkoleń nastawionych na przewodnictwo młodzieży i programów 

edukacyjnych, które umożliwią lepszą integrację marginalizowanych grup –  migrantów, jak i 

innych narażonych na dyskryminację młodych ludzi (szczególną uwagę zwracając na problemy 

związane z przemocą ze względu na płeć i z wykluczeniem społecznym). Projekt stawia sobie za 

zadanie również poprawę usług kierowanych do młodzieży w celu podnoszenia jej świadomości 

prawnej, tak by wspierać ją w wyrażaniu i dochodzeniu swoich praw. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji prosimy o kontakt z KISA drogą e-mailową  

(info@kisa.org.cy) lub telefoniczną (22878181). 
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iii
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iv
 Umiejętności, które osoba potrzebuje, by efektywnie radzić sobie z zagadnieniami związanymi z prawem. 
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