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Najważniejsze wiadomości 

Abused No More: Safeguarding Youth & Empowering Professionals  

Projekt Abused No More jest trzyletnią inicjatywą finansowaną ze 

środków Erasmus+ KA2, która ma na celu podnoszenie umiejętności 

prawnych w obszarach związanych z dyskryminacją ze względu na 

płeć, wykluczeniem i nadużyciami wobec najbardziej narażonych 

na marginalizację grup młodzieży, zwłaszcza z powodu płci i różnic 

kulturowych (np. osoby pochodzące z rodzin imigrantów, imigranci 

oraz uchodźcy) a także innych społecznych przeszkód, jak odmienna 

orientacja seksualna czy pochodzenie etniczne. Aktualnie trwają 

prace nad stworzeniem akredytowanych kursów treningowych online i 

twarzą w twarz dla młodzieży i profesjonalistów.  

Projekt dysponuje stroną www.abusednomore.org, na której są 

dostępne darmowe materiały projektowe w czterech językach.  

Program realizowany jest przez międzynarodowe partnerstwo pięciu 

organizacji, do którego należą Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

(Polska), KISA - Action for Equality, Support, Antiracism (Cypr), 

Anziani e non solo (Włochy)  Romanian U.S. Alumni Association 

(Rumunia) oraz lider projektu –  The IARS International Institute 

(Wielka Brytania). Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.  

 

Transnational e-book: My Voice– My rights: Young Marginalised and 

Empowered by Law  

Efektem badań przeprowadzonych przez młodych ludzi wśród 

młodych ludzi w Wielkiej Brytanii, Polsce, Włoszech, Rumunii oraz na 

Cyprze jest pierwszy e-book projektu AnM pod tytułem „My Voice -  

My rights: Young Marginalised and Empowered by Law”. E-

publikacja reveals that lack of knowledge of basic rights leads to a 

błędnego koła dalszej marginalizacji i wykluczenia. Increasing legal 

literacy of marginalised youth through the provision of public legal 

education (PLE) constitutes a key empowerment tool that can 

facilitate integration and promote inclusion.  E-book można pobrać 

klikając w link. 

 

Pierwsza międzynarodowa konferencja AnM „Shaping the EU Agenda 

from the Bottom Up” 

22. września w Nikozji, na Cyprze, odbyła się pierwsza 

ogólnoeuropejska konferencja projektu Unii Europejskiej Abused no 

More. Gospodarzem konferencji pod tytułem „Shaping the European 

Educational Agenda from the Bottom Up” była organizacja partnerska 

projektu KISA – Action for Equality, Support Antiracism. Udział w niej 

wzięło 120 uczestników przybyłych z 8 krajów członkowskich UE, w 

tym także młodzi migranci i uchodźcy, którzy zebrali się, by 

dyskutować na tematy związane z migracją, inkluzją i dyskryminacją.   

Konferencję powitalnym przemówieniem otworzył George 

Markopouliotis, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na 

Cyprze. Więcej informacji na temat konferencji i kluczowych 

przemówień można znaleźć tutaj.     

 

Dołącz do naszej sieci  

Sieć Abused No More łączy młodzież z profesjonalistami oraz 

organizacjami zajmującymi się dyskryminacją, świadomością prawną i 

zapobieganiem nadużyciom, by umożliwić im europejską wymianę 

informacji, praktyk, doświadczenia i przydatnych narzędzi.  

Członkostwo jest w pełni darmowe i umożliwia dostęp do 

projektowych newsletterów, raportów z badań, e-publikacji, a także 

pierwszeństwo akredytacji na wydarzenia i konferencje oraz szansę 

na zaangażowanie się w projekt. Dołącz do nas tutaj.  

 

http://www.abusednomore.org/about-the-project/
http://www.abusednomore.org/e-book-download/
http://www.abusednomore.org/2016/07/21/international-conference/
http://www.abusednomore.org/join-our-network/
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Abused No More: Partners News and Updates    

Call for Nominations: IARS 5th Annual Research & Youth 

Leadership Awards  

Individuals and organisations are invited to nominate young people 

with leadership credentials, genuine youth-led initiatives, aspiring 

youth projects and high achieving youth partnerships in the UK and 

overseas that generated positive outcomes for their communities -self

-nominations are also acceptable. Deadline 13th November. Submit 

your nomination here 

 

 

KISA, Cypr — Piłka nożna przeciwko rasizmowi  

W środę (19.10.2016) KISA w ramach kampanii FARE Network 

zorganizowała zorganizowała w Nikozji turniej piłki nożnej „Score 

Against Racism”. Wzięło w nim udział ponad 150 dzieci, w tym dzieci 

uchodźców i migrantów, nastolatkowie, a także dorośli uchodźcy i 

migranci. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach tygodni „football 

People action weeks” (6-20 października), w trakcie których podobne 

wydarzenia przeciw rasizmowi miały miejsce w Europie. Więcej...   

 

Abused No More we Włoszech  

Działania badawcze i wdrożeniowe projektu AnM we Włoszech 

skoncentrowane są na różnych rodzajach dyskryminacji, której 

doświadcza młodzież. 

Dzięki wstępnym badaniom terenowym włoski zespół zidentyfikował 

przypadki dyskryminacji, które w szczególności wiążą się z młodym 

wiekiem. Więcej o badaniach we Włoszech można przeczytać tutaj. 

 

 

IARS łączy siły z EURODESK UK  

The IARS International Institute połączył ostatnio siły z Eurodesk UK, 

by promować  EU-wide opportunities to young people. The Eurodesk 

network is a recognised support structure under Erasmus+, the EU 

programme for education, training, youth and sport.  

Celem Eurodesk UK jest informowanie młodych ludzi I organizacji 

młodzieżowych about mobility opportunities in Europe. In doing so, it 

supports the Erasmus+ programme but can also promote other 

activities beyond Erasmus+ Dowiedz się więcej. 

 

 

By zdobyć więcej informacji o projeckie lub zaangażować się — prosimy o kontakt na adres 

contact@iars.org.uk 

   

 

Twitter: #AbusedNoMore 
 

 

 

  

 

 

http://www.99percentcampaign.org/awards/iars2016/
http://kisa.org.cy/κisa-scores-against-racism/
http://www.abusednomore.org/e-book-download/
https://www.eurodesk.org.uk/

