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Promoting Awareness

O projecto tem o apoio financeiro da
Comissão Europeia. Esta informação
reflecte apenas a perspectiva do
autor, e a Comissão não pode ser
responsável por qualquer utilização
da informação contida neste folheto.

Domestic Violence

Produtos do Project PACT
PACT Rationale
A violência doméstica é transversal a todos os
níveis sócio-económicos, idade, grupos, etnias,
religiões e países. Embora haja uma maior atenção
ao problema e muitos desenvolvimentos positivos
nas políticas e práticas, campanhas e actividades,
ainda é generalizada em todos os países.
O Projecto PACT baseia-se na experiência do
projecto BACKGROUND financiado pela U.E., o
qual desenvolveu um curso de formação Europeu
com o objectivo de melhorar as competências dos
profissionais da educação de adultos na área da
violência contra as mulheres. Pois o feedback geral
indica um interesse especial em oportunidades de
formação e do trabalho em rede entre os
stakeholders na área.

Objectivos do Projecto PACT
O Projecto PACT pretende a melhoria sustentável
de competências na área da violência contra as
mulheres e crianças em diferentes contextos
institucionais com o principal objectivo de apoiar um
maior número de mulheres e crianças
sobreviventes de violência oriundas de toda a
Europa.
Os objectivos do projecto são:
promover a colaboração dos stakeholders
envolvidos na cadeia de suporte a mulheres e
crianças;
criar novas ofertas de formação com uma
dimensão Europeia comum e uma abordagem
transferível a nível didáctico, material e
multimédia;
construir uma rede Europeia com especialidade
complementar na área da violência doméstica.

Público-Alvo PACT
O Projecto PACT procura envolver instituições que
trabalham activamente na cadeia de suporte a
mulheres e crianças sobreviventes de violência, em
especial formadores/as, professores/as, forças de
segurança, serviço social das entidades públicas e
ONGs.
O público-alvo final inclui sobreviventes de violência
residentes na Europa.

Nos 2 anos de projecto, a parceria PACT irá
desenvolver:
Um kit para aconselhamento e formação com
módulos presenciais e de eLearning na área
da Violência Doméstica, procurando promover
boas práticas na intervenção e actividades
entre os stakeholders;
Uma brochura de boas práticas ilustrando
exemplos de sucesso na intervenção e
cooperação em situações de violência
doméstica.

Actividades do Project PACT
conduzir uma análise de necessidades
abrangente para identificar tópicos de formação
relevantes;
desenvolver módulos de formação em
cooperação com parceiros locais associados;
testar módulos de formação e identificar
potenciais melhorias;
finalizar os módulos de formação.

Partilha Europeia PACT
No PACT é dada especial atenção na partilha
Europeia, que será promovida entre os parceiros
associados
envolvidos.
Instrumentos
de
comunicação adequados serão implementados
noa página da Internet do projecto e será
organizado um workshop internacional em Lisboa,
no âmbito de uma ampla conferência de
disseminação para promover a partilha de
conhecimentos e boas práticas na área da
violência doméstica entre stakeholders Europeus.

