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Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga
už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto pagrindimas
Smurtas prieš moteris ir vaikus peržengia visas
socio-ekonominės padėties ribas, paliečia įvairių
amžiaus grupių, rasių ar religijų moteris ir vaikus iš
skirtingų šalių. Nors šiai problemai skiriamas vis
didesnis dėmesys, pastebimi teigiami pokyčiai
vykdomojoje
politikoje
bei
praktikoje,
organizuojama vis daugiau įvairių kampanijų,
smurtas prieš moteris ir vaikus vis dar išlieka
plačiai paplitęs visose Europos Sąjungos šalyse.
Projektas toliau plėtoja patirtį, įgytą vykdant
Europos
Sąjungos
finansuojamą
projektą
BACKGROUND („Pagrindas“), kurio metu buvo
parengti Europinio lygmens mokymo kursai, skirti
stiprinti suaugusiųjų švietėjų, dirbančių smurto
prieš moteris srityje, gebėjimus. Gauti atsiliepimai
atskleidė ypatingą suinteresuotų asmenų bei
organizacijų
susidomėjimą
tolimesnėmis
dalyvavimo apmokymuose bei bendradarbiavimo
galimybėmis.

Projekto produktai

Projekto tikslai
Projekto tikslas - gerinti dirbančiųjų smurto prieš
moteris ir vaikus srityje kompetencijas, siekiant,
kad kuo daugiau moterų ir vaikų, patyrusių smurtą
visose Europos Sąjungos šalyse sulauktų
pagalbos:
skatinti suinteresuotų asmenų ir organizacijų,
teikiančių paramą nuo smurto nukentėjusioms
moterims ir vaikams, bendradarbiavimą;
sukurti naujus mokymo kursus su Europine
dimensija bei paremtus bendra didaktine bei
lengvai adaptuojama metodika;
išplėsti Europinį tinklą panaudojant įgytą
kovos su smurtu šeimoje patirtį.

Projekto veiklos
Projekto tikslinės grupės
Projektu siekiama įtraukti į savo veiklą institucijas,
aktyviai dirbančias smurtą patyrusių moterų ir
vaikų paramos grandyje. Ypatingas dėmesys
skiriamas dėstytojų, policijos pareigūnų, socialinių
darbuotojų, viešojo administravimo institucijų bei
nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymams.
Galutinė tikslinė grupė - Europos Sąjungoje
gyvenančios smurto šeimoje aukos.

išsamios poreikių analizės atlikimas mokymų
temų nustatymui;
mokymo modulių kūrimas, bendradarbiaujant
su vietiniais asocijuotais partneriais;
mokymo modulių išbandymas, įvertinimas,
patobulinimas ir galutinio varianto parengimas

mokymo priemonių
rinkinys, skirtas tiek
konsultavimui, tiek mokymui klasėje bei emokymo priemonių pagalba. Šis rinkinys taip
pat padės skatinti suinteresuotų asmenų ir
organizacijų bendradarbiavimą;
brošiūra, pateikianti gerosios patirties
intervencijos ir bendradarbiavimo kovoje
prieš smurtą sėkmingus pavyzdžius.

Pasikeitimas patirtimi tarp Europos
Sąjungos šalių
Projekte
ypatingas
dėmesys
skiriamas
pasikeitimui patirtimi tarp projekte dalyvaujančių
asocijuotų partnerių iš skirtingų ES šalių.
Atitinkamos komunikacijos priemonės įdiegtos
projekto
tinklapyje,
bei
Lisabonoje
organizuojamas tarptautinis seminaras paskatins
Europos Sąjungoje smurto šeimoje prevencijos
srityje dirbančius suinteresuotus asmenis bei
organizacijas pasikeisti patirtimi bei gerosios
praktikos pavyzdžiais.

