
  

  

O PROJEKCIE 
 
Projekt „Abused No More: Safeguarding 
Youth and Empowering Professionals” 
jest trzyletnią inicjatywą finansowaną 
ze środków programu Erasmus+ KA2, 
która ma na celu podnoszenie 
umiejętności prawnych w obszarach 
związanych z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji i przemocy wobec 
młodzieży. Projekt skierowany jest do 
młodych osób należących do grup 
defaworyzowanych, a także do osób 
pracujących z młodzieżą narażoną 
na dyskryminację i marginalizację, 
zwłaszcza ze względu na płeć i różnice 
kulturowe. 
Więcej informacji dostępnych jest 
na stronie internetowej projektu: 
www.abusednomore.org. 
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13 lipca 2018 roku w Middle Temple w Londynie 
odbyła się VI Doroczna Konferencja 
Międzynarodowego Instytutu IARS zatytułowana  
EUROPEAN COMMUNITY VOICES STRONGER 
TOGETHER: ABUSED AND STIGMATISED NO MORE. 
 
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki 
projektu „Abused No More: Safeguarding Youth and 
Empowering Professionals”, finansowego z programu 
Erasmus+, którego celem było wypełnienie istniejących 
luk w dostępnie do edukacji prawnej młodych ludzi, 
zwłaszcza tych, którzy są szczególnie narażeni 
na dyskryminację i marginalizację. 
 
Simon Israel (korespondent Channel 4  oraz patron 
IARS) i Dr Theo Gavrielides (dyrektor i założyciel IARS 
oraz główny koordynator projektu) otworzyli 
wydarzenie rozmową na temat sposobów 
wzmacniania pozycji młodych ludzi oraz rekomendacji 
do działań w tym kierunku, które zostały zebrane 
w trakcie realizacji projektu. Następnie Simon 
Chambers (przewodniczący programu Erasmus+ 

w brytyjskiej agencji krajowej) wygłosił przemówienie 
na temat wsparcia, jakie program Erasmus+ może 
stanowić dla marginalizowanej młodzieży. W trakcie 
panelu przedstawiciele organizacji partnerskich 
projektu przedstawili najważniejsze wnioski z działań 
prowadzonych w Wielkiej Brytanii, Polsce, Cyprze, 
Włoszech i Rumunii. 
 

ABUSED NO MORE: KONFERENCJA KOŃCOWA 
 

http://www.abusednomore.org/


 

 

  

Drugą część konferencji stanowiły warsztaty skupione przede wszystkim wokół mechanizmów 
umożliwiających najlepszą ochronę i wsparcie dla osób, które doświadczyły dyskryminacji lub przemocy 
ze względu na płeć. Szczególną uwagę zwrócono na sprawiedliwość naprawczą (Maija Linnala) oraz 
powszechną edukację prawną (Emily Lanham).  Steven Barrett, Sabrina Hussain, Daphne Spyropoulos 
oraz Mily Saraswat poprowadzili grupowe dyskusje na temat znaczenia edukacji prawnej podczas 
wspierania młodych migrantów i promowania integracji oraz inkluzji społecznej. Konferencję zakończył 
Simon Israel, który podkreślił wkład Dorocznej Konferencji IARS w tworzeniu europejskiej polityki 
i solidarności. 
 

DOSTĘPNE MATERIAŁY Z KONFERENCJI 
(kliknij tytuł, by pobrać prezentację) 
 
Marginalised Young People and Legal Education 
Steven Barrett, Chair of Big Voice London & Barrister at Radcliffe Chambers 
 
Gender-based violence of honour crimes 
Sabrina Hussain, University of Warwick 
 
Young Refugees as Peer Mentors to European Foster Children: A Suggestion for Integration 
Daphne Catherine Spyropoulos, The American College of Greece 
 
Abolitionist Restorative Justice in the UK: Theory and Practice 
Mily Saraswat 
 
Public Legal Education Online: Fighting Discrimination in the Digital Age 
Emily Lanham, The IARS International Institute 
 
Restorative Justice & Domestic Violence 
Dr Anna Matczak, Collegium Civitas 
 
Stop Violence Against Women 
 
The Youth Advisory Board and the evaluation of the Abused no More Project 
Vanessa Martins, The IARS International Institute 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.abusednomore.org/2018/07/30/final-international-conference-european-community-

voices-stronger-together-abused-and-stigmatised-no-more-13th-july-2018-london-uk/ 

DODATKOWE MATERIAŁY 
 
VIDEO “STEREO - A FILM ABOUT REVERSED GENDER STEREOTYPES” 
https://www.youtube.com/watch?v=ePlriYalzPY  
 
YOUTH VOICE JOURNAL 
https://youthvoicejournal.com 

http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/18-BVL-Powerpoint-Presentation-10.07.18-2.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/Gender-based-violence-of-honour-crimes-13-July-2018.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/IARS-PPT-Spyropoulou-final.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/IARS-Presentation-Abolitionist-RJ-in-the-UK-Mily.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/PLE-Presentation-Emily-Day-2.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/RJ-DV.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/Stop-Violence-Against-Women_001-1.pdf
http://www.abusednomore.org/wp-content/uploads/2018/07/Vanessa_s-presentation.pdf
http://www.abusednomore.org/2018/07/30/final-international-conference-european-community-voices-stronger-together-abused-and-stigmatised-no-more-13th-july-2018-london-uk/
http://www.abusednomore.org/2018/07/30/final-international-conference-european-community-voices-stronger-together-abused-and-stigmatised-no-more-13th-july-2018-london-uk/
https://www.youtube.com/watch?v=ePlriYalzPY
https://youthvoicejournal.com/


RAPORT „ABUSED NO MORE: SAFEGUARDING YOUTH 
& EMPOWERING PROFESSIONALS” 
 
Konferencji „Abused No More…” towarzyszyło wydanie raportu w języku angielskim, w którym  znaleźć 
można podsumowanie realizacji projektu w pięciu partnerskich krajach oraz rekomendacje dotyczące 
przyszłej polityki i praktyk, które mogą pomóc w ochronie marginalizowanej młodzieży. Projekt 
w sierpniu zakończy publikacja poszerzona o rozdziały w narodowych językach partnerów – greckim, 
rumuńskim, włoskim oraz polskim. 
 
Raport oraz inne publikacje powstałe w ramach projektu można pobrać ze strony: 
http://www.abusednomore.org/e-book-download/. 

 

 

  

KURS INTERNETOWY 
DLA PROFESJONALISTÓW 
 

Kurs „Abused No More: Safeguarding Youth and 
Empowering Professionals” ma na celu wzmacnianie 
kompetencji osób pracujących z młodzieżą narażoną 
na marginalizację, wykluczenie społeczne 
i dyskryminację ze względu na płeć lub pochodzenie. 
W materiałach wykorzystane zostały prawdziwe 
historie młodych ludzi. Uczestnicy zapoznają się 
z modelami pracy z młodzieżą, które zakładają 
angażowanie młodych ludzi jako przewodników 
prowadzonych działań. Program przedstawia także 
koncepcję kompetencji prawnych jako narzędzia 
służącego wzmacnianiu pozycji oraz 
przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy ze 
względu na płeć. Kurs prowadzony jest w języku 
angielskim i posiada akredytację CPD (Continuing 
Professional Development). 
WEŹ UDZIAŁ W KURSIE 

KURS INTERENTOWY 
DLA MŁODZIEŻY 
 

Kurs ma na celu podnoszenie świadomości młodych 
ludzi na temat dyskryminacji i przemocy ze względu 
na płeć, w tym zwłaszcza przemocy ze względu 
na honor, okaleczania żeńskich narządów płciowych 
oraz przymusowego małżeństwa. Kurs zawiera także 
wiele dodatkowych materiałów (filmów, informacji 
na temat prowadzonych kampanii i projektów), 
które mogą pomóc młodym ludziom w podjęciu 
działań, zaangażowaniu i dzieleniu się wiedzą 
z rówieśnikami. Kurs prowadzony jest w języku 
angielskim. 
WEŹ UDZIAŁ W KURSIE 

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ DYSKRYMINACJI 

I PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ? 

       I PROFESJONALISTÓW 

DLA MŁODZIEŻY 

KURSY INTERNETOWE 

http://www.abusednomore.org/e-book-download/
http://abusednomore.org/public_html/training/
http://abusednomore.org/public_html/training/


 

MŁODZIEŻOWA RADA DORADCZA 
Jako organizacja kierowana przez użytkowników świadczonych 
przez nią usług, IARS prowadzi Młodzieżową Radę Doradczą 
(Youth Advisory Board – YAB).  Radę stanowi zespół 
wolontariuszy o różnorodnym pochodzeniu, w wieku od 15 do 25 
lat. Są to osoby świadome problemów, z którymi zmaga się 
młodzież w dzisiejszym społeczeństwie i zainteresowane 
podjęciem działań na rzecz ich rozwiązania.  Z Radą 
konsultowany jest każdy etap realizacji projektów. Jest to 
doskonała szansa dla młodych ludzi, by ich głosy zostały 
usłyszane i by mieli wpływ na sprawy dla nich ważne. Więcej 
na temat YAB można przeczytać na stronie 
https://www.iars.org.uk/content/YAB. 

 
 

KONTAKT 

 

Główny koordynator projektu: 
The IARS International Institute 
Tel: +44 (0)7833 224442 
E-mail: contact@iars.org.uk 
Strona internetowa: www.iars.org.uk 
 
Polski partner projektu: 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
Tel: +48 22 621 51 65 
E-mail: biuro@interwencjaprawna.pl 
Strona internetowa: www.interwencjaprawna.pl 

PARTNERZY PROJEKTU 

https://www.iars.org.uk/content/YAB
http://www.iars.org.uk/
http://www.interwencjaprawna.pl/

