COMUNICAT DE PRESĂ– 12 Septembrie 2016

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

Proiectul UE ‘Abused no More’i are plăcerea să anunțe organizarea conferinței ‘Shaping the
European Educational Agenda from the Bottom Up’ii, care va avea loc joi, 22 septembrie 2016,
între orele 08:30 - 17:15, la Casa jurnalistilor din Nicosia. Conferința este organizată de KiSA Action for Equality, Support, Antiracism, în calitate de partener al proiectului, și își propune să
abordeze modul în care creșterea capacității juridice a tineriloriii, în special în domeniul
discriminării pe bază de gen și de excludere, facilitează inserția lor profesională și incluziunea
socială.
Tinerii din grupurile etnice minoritare sunt, în general, marginalizați în societățile europene.
Pornind de la această realitate, conferința își propune să abordeze impactul pozitiv al unei
abordări ce vizează creșterea capacității juridice a tinerilor ca abilitate socială de bază în
Europa. Mai precis, cercetările susțin că, atunci când oamenii dețin cunoștințe juridice de bază
pentru a face față situațiilor de zi cu zi, au o șansă mai bună de integrare în societate, și, de
asemenea, se evită consumul de servicii publice în mod inutil. Temele conferinței sunt centrate
asupra importanței capitale a creșterii capacității juridice a tinerilor ce consitutie totodată o
lipsă în domeniul formării tinerilor și educării lor.
Conferinta va fi deschisă de către dl Mr George Markopouliotis, Șef al Reprezentanței Comisiei
Europene în Cipru ,Dna Leda Koursoumba, Comisarul Cipriot pentru Drepturile Copilului , și dna
Anthoula Papadopoulou , președintele KISA. În discursul de deschidere, Dr Theo Gavrielides,
fondator și Director al Institutului Internațional IARS (Aplicant principal) va prezenta Raportul
de cercetare realizat în cadrul proiectului Abused no More cu titlul: ‘’My Voice – My Rights:
Young, Marginalised and Empowered by the law’’iv
Prima parte va fi axată pe realitățile cu care tinerii din grupurile etnice minoritare din Europa,
se confruntă, rolul politicilor și sistemelor educaționale, dar și modul în care acestea
îmbunătățesc/afectează capacitatea juridică. În a doua parte, partenerii proiectului vor oferi
participanților "perspectivele naționale" ale acestor aspecte prin prezentarea rapoartelor
naționale ale cercetării în timp ce a treia și ultima parte a conferinței vor încerca să abordeze
opinii vizavi de sugestii și perspective pentru viitor. Printre vorbitorii conferinței se numără, de
asemenea, profesori universitari, experți juridici precum și tineri migranți sau provenind din
familii de imigranți. Puteți accesa agenda conferintei aiciv.

Proiectul Abused No More cu o durată de 3 ani este finantat prin Programul Erasmus + și este
implementat de IARS International Institute (Marea Britanie) în parteneriat cu Anziani e non
solo (Italia), KISA - Action for Equality, Support, Antiracism (Cipru), Asociaţia Romanian – U.S.
Alumni Association (România) și Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polonia),

Proiectul își propune să creeze, să sprijine , să dezvolte și să deservească parteneriate strategice
în domeniul formării tinerilor de către tineri, educării si constientizării acestora, ceea ce va
permite o mai bună integrare a migranților marginalizați și a altor tineri vulnerabili, cu accent
pe abuz și de excludere pe criterii de gen ". Proiectul are ca scop, de asemenea, îmbunătățirea
calității serviciilor oferite tinerilor, contribuind la dezvoltarea abilitatilor lor juridice, cu scopul
de a-i capacita să își exercite drepturile.

Pentru mai multe informații despre conferință si înregistrare puteți contacta KISA prin email
info@kisa.org.cy sau telefon 22878181.
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http://www.abusednomore.org/
http://goo.gl/8jbtuA
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Abiliătile unei persoane de gestiona eficient chestiuni juridice.
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http://www.abusednomore.org/2016/06/27/download-the-report/
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http://goo.gl/diwdC9
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