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Problem przemocy wynikającej z nadużywania władzy w szkole, 
na uniwersytetach, w życiu rodzinnym i zawodowym jest coraz bardziej
widoczny i obecny w społeczeństwie europejskim, w szczególności 
w kontekście obywateli i obywatelek najbardziej na nadużycia władzy
podatnych: młodych ludzi. 
Ponieważ jest jasnym, że skala problemu rośnie w dobie migracji 
i stagnacji gospodarczej, postanowiliśmy dogłębnie porównać
doświadczenia młodzieży z pięciu krajów europejskich: 
Polski, Estonii, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii - i opracować wspólny plan
działania bazujący na najlepszych praktykach i wiedzy każdej ze stron. 



Cele projektu:
 
Zromadzenie i wymiana najlepszych praktyk mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom władzy wobec młodzieży
Cel  ten  zostanie  osiągnięty  poprzez  szereg  wizyt  studyjnych  i  intensywną  współpracę  między  organizacjami  partnerskimi .  Przywołując  przykłady  krajowe,

możemy  stworzyć  mapę  naj lepszych  praktyk,  omówić  możl iwości  t ransferów  i  wypracować  nowe  podejście  międzynarodowe.

 

Opracowanie nowych narzędzi i  metod przeciwdziałania nadużyciom władzy wobec młodych ludzi
Wizyty  studyjne  dla  pracowników  i  pracowniczek  młodzieżowych  będą  stanowić  plat formę  wymiany  doświadczeń  i   miejsce  dla  efektywnej  burzy  mózgów.

Chcemy  wyposażyć  lokalnych  in ic jatorów  i  in ic jatorki  w  międzynarodową  sieć  kontaktów  i  nowe  narzędzia  oraz  umożl iwić  im  formułowanie  nowych

postulatów  i  zmienianie  swoich  społeczności  na  lepsze.

 

Kampania społeczna
Chcemy  dziel ić  się  wynikami  z  szerszą  publ icznością ,  aby  pokazać  re lacje  władzy,  które  kształ tują  komunikację  między  pokoleniami ,  między  rówieśnikami ,

w  szkole ,  na  uniwersytecie  i  w  miejscu  pracy.  Chcemy  pokazać,  jak imi  metodami  można  budować  bardzie j  sprawiedl iwe  społeczeństwo.  

 
Wzmocnienie partnerstwa między naszymi organizacjami oraz zaangażowania sektora pozarządowego w sprawy młodzieży
W  ramach  partnerstwa  chcemy  stworzyć  sieć  pracowników  młodzieżowych  zdolnych  do  podejmowania  nowych  wyzwań  i  wywierania  wpływu  na  ich

społeczności .  Chcemy  wmocnić  pozycję  sektora  pozarządowego,  widzialność  programu  Erasmus  +  i  naszych  organizacj i  jako  rzeczywistych  aktorów

społecznych  zaangażowanych  w  decyzje  na  poziomie  lokalnym

Chcesz się zaangażować?
Oferu jemy szereg wizy t  s tudy jnych i  innych dz ia łań w ramach tego

pro jektu .  Chcesz wiedz ieć wiece j  -  nap isz  do nas na adres
rekrutac ja .sak@gmai l .com!  

 
Pssssst… udostępni j  tę  in formację  zna jomym! Czekamy na wasze

wspólne pomysły !

http://aktywnekobiety.org.pl/


