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•
PROMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY I SZKOLEŃ

Rezultaty projektu PACT

Potrzeba projektu PACT
Przemocy wobec kobiet i dzieci dotyczy wszystkich
poziomów społeczno-ekonomicznych, wieku, ras,
religii czy krajów. Pomimo poświęcania coraz
większej
uwagi
tej
tematyce,
zaistnieniu
pozytywnych zmian w polityce i praktyce,
organizowaniu kampanii i działań prewencyjnych,
problem nadal powszechny jest we wszystkich
krajach europejskich.
PACT opiera się na doświadczeniu zdobytym w projekcie BACKGROUND współfinansowanym przez UE, w ramach którego wypracowane
zostały międzynarodowe szkolenia mające na celu
poprawę kompetencji kadry kształcącej dorosłych
w zakresie przemocy wobec kobiet. Z opinii po
szkoleniu wynika, że brakuje tego typu szkoleń,
zwłaszcza nakierunkowanych na tworzenie sieci
współpracy między zainteresowanymi stronami.

Grupy docelowe projektu PACT
Partnerzy projektu mają na celu zaangażowanie
w swoje działania organizacji, które aktywnie
działają w sieci wsparcia dla kobiet i dzieci
będących ofiarami przemocy, ze szczególnym
naciskiem na trenerów, nauczycieli, policjantów,
pracowników socjalnych w administracji publicznej
i organizacji pozarządowych.
Grupami docelowymi projektu są ofiary przemocy
mieszkające w Europy.

Cel projektu PACT
PACT ma na celu trwałe zwiększanie kompetencji
w zakresie przemocy wobec kobiet i dzieci
w różnych
środowiskach
instytucjonalnych
z dążeniem
do
wsparcia
większej
liczby
poszkodowanych kobiet i dzieci w całej Europie.
Cel ten ma zostać osiągnięty przez:
wspieranie współpracy zainteresowanych stron
zaangażowanych w pomoc kobietom i dzieciom
będących ofiarami przemocy
tworzenie ofert szkoleniowych o wymiarze
europejskim z możliwością wykorzystania przez
zainteresowane strony
budowa szerszej europejskiej sieci współpracy
z kompleksową ekspertyzą w zakresie
przemocy domowej

Główne działania w projekcie PACT
przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb
celem identyfikacji istotnych tematów
szkoleniowych
wypracowanie modułów szkoleniowych we
współpracy z lokalnymi partnerami w krajach
partnerskich projektu
pilotaż szkoleń oraz zidentyfikowanie obszarów
do ulepszenia modułów
wypracowanie ostatecznej wersji modułów

Podczas dwóch lat projektu partnerzy PACT
wypracują m.in.:
Przewodnik doradztwa i moduły szkoleniowe
(metodą tradycyjną [tzw. „face-to-face”]
i on-line), związanych z kwestią przemocy
domowej, a mające na celu promowanie
dobrych praktyk w zakresie interwencji
i działań służących nawiązaniu współpracy
między zainteresowanymi stronami
Katalog dobrych praktyk ilustrujących udane
interwencje
i
współpracę
dotyczącą
rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.

Europejska wymiana
w ramach projektu PACT
W projekcie szczególny nacisk kładzie się na
międzynarodową wymianę doświadczeń, która
promowana
będzie
wśród
partnerów
stowarzyszonych
w
krajach
partnerskich.
Odpowiednie
narzędzia
do
komunikacji
umieszczone
będą
na
stronie
projektu.
Zorganizowane
zostaną
międzynarodowe
warsztaty w Lizbonie (Portugalia)
w ramach
konferencji na szeroką skalę, celem wspierania
i rozpowszechniania
wymiany
doświadczeń,
wiedzy i dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami w dziedzinie przemocy
domowej w Europie.

