Partner information
SURT. Фондация за жени. Частна фондация (Барселона, Каталуня, Испания) – SURT е
феминистка фондация, която се намира в Барселона и работи с жени и за жените от 1993.
SURT се ангажира с жените в общи усилия за изграждане на общество, в което има
равенство между половете и няма насилие, основано на пола. Работата на SURT цели да
подпомогне овластяването на жените, насърчаването на тяхната самостоятелност и
лидерство. За да постигне това, SURT работи в следните области: икономическо овластяване,
индивидуално овластяване, овластяване на общността, познания по темата и застъпничество.
За повече информация: http://surt.org/en/

Dissens – Институт за образование и изследвания (Берлин, Германия) е НПО основано
през 1989 и цели да насърчава равенството между половете, приемане на многообразието и
прекъсване на дискриминацията и насилието. Dissens изпълнява изследвания, консултации и
специализирано образование по въпроси и теми като момчета, мъже и мъжественост,
педагогика на пола, превенция и интервенция след насилие, многопластова дискриминация,
превенция на неонацизъм и равенство между половете. За повече информация:
http://www.dissens.de

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) / Association for Men‘s
and Gender Issues Styria (AMGI) (Грац, Австрия) AMGI e НПО в Стирия (Австрия),
основано през 1996. Централният офис се намира в Грац. Центърът предлага изследвания по
темата мъжественост и образователни програми по темата пол, работа отразяваща темите за
пола с момчета и младежи, работа с извършители на насилие, както и консултиране и
групова работа чрез мулти-професионален екип, специализирал в проблемите на мъжете. За
повече информация: http://www.vmg-steiermark.at

Animus Association Foundation Фондация „Асоциация Анимус” (София, България) Анимус
работи в подкрепа на семейства и деца в риск и преживели насилие. Мисията на Анимус е да
промотира здравословната комуникация между хората и равенството между половете в
българското общество чрез предоставяне на достъпни психотерапевтични услуги, създаване
на обществени нагласи на толерантност към различията и нетолерантност към насилието.
Фондация „Асоциация Анимус”е основана през 1994 като неправителствена организация, а
през 2001 година е регистрирана като организация с обществено-полезна дейност. За повече
информация: http://animusassociation.org

The Istituto degli Innocenti (IDI) (Флоренция, Италия) (www.institutodegliinnocenti.it) е
обществена организация, която работи в сферата на документацията, изследвания и
анализи, обучения по въпроси свързани с промотирането на правата на децата. На
национално ниво, IDI изпълнява функциите на Национален център за документация и анализ
на детството и юношеството (www.minori.it); и има споразумение с Дирекция за равни
възможности и с Комисията за международни осиновявания. IDI, в партньорство с I.R.C. –
UNICEF, основава библиотека Biblioteca Innocenti Library –
www.biblioteca.institutodegliinnocenti.it

Children in Scotland (Единбург, Шотландия, Обединено Кралство) е координиращ орган за
детския сектор, който представлява организации за детски услуги и физически лица от
доброволческия, частния и публичния сектори в Шотландия. Ние целим да повлияем на
политици и законотворци, както и да информираме и обучаваме работещите в сектора;
целим да дадем възможност на практикуващите, родители, деца и млади хора да имат глас
за бъдещето на децата и тяхното детство в Шотландия. За повече информация:
www.childreninscotland.org.uk

Асоциирани партньори и съфинансиращи организации по проекта:
Отделът за закрила на детето към Правителството на Шотландия също подрекпя проекта.

Тази публикация се реализира с
финансовата подкрепа на програма REC 20142020. Съдържанието й е отговорност на
партньорите по проекта Различно Бъдеще и по
никакъв начин не отразява вижданията на
Европейска комисия.
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РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ
за младежи, които са преживели
насилие

За проекта РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ

РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ е иновативен проект, който цели да подобри живота и
шансовете в живота на млади хора, които са преживели насилие. Изпълнява се
в партньорство на организации от шест европейски държави – Испания,
България, Обединено Кралство, Италия, Германия и Австрия, и се финансира
по Програма „Права, образование и гражданство” на Европейския съюз.

Как ще бъде изпълнен проектът
Първата стъпка е да се обърнем към младите хора, които живеят в
институции за алтернативна грижа, за да можем да разберем как
възприемат и как отразяват насилието. Ще се обърнем към тези млади
хора, тъй като много от тях имат пряк опит с насилие, чрез физическо или
сексуално насилие, принуда от възрастни или агресия в партньорски
взаимоотношения. Ние от екипа на проекта ще се срещнем с младежи в
шестте партниращи си страни, за да съберем и отразим палитра от
обстоятелства, опити и преживявания. Екипът ще се допита и до
професионалисти работещи в институции.

Събраната информация от младежи и служители на институции за
алтернативна грижа ще послужи за разработване на учебни материали. Тези
учебни материали ще бъдат използвани за повишаване капацитета на
професионалистите, за да работят по-ефективно с млади хора, които имат опит
с насилие и страдат от неблагоприятните последици от преживяното.
Събраната информация ще бъде представена на редица семинари – 5 или 6
във всяка от участващите страни – и така се надяваме да достигнем до голям
брой практикуващи в институции за алтернативна грижа. Работата с
професионалистите включва обучения, които да подготвят практикуващите да
разпознават, овластяват и подкрепят младите хора, които имат опит с насилие,
като се фокусират върху младите хора, които живеят в институции за
алтернативна грижа.

Разпространение и информиране за политиките на национално и европейско
ниво са ключова част от дейностите по проекта. Ще организираме събитие, на
което професионалисти и партньорите по проекта ще се срещнат, за да
обменят опит и знания между шестте държави. Също така ще проведем по
един семинар във всяка държава, на който ще поканим ключови институции за
повлияване на решения и политики. В края на 2017 година ще се проведе
финален Европейски симпозиум в град Единбург.

Какви материали ще бъдат произведени
Главният продукт, който ще бъде произведен, ще бъде Транснационален
каталог за добри практики.
alternativefuture.eu

Уебстраницата на проекта е http://alternativefuture.eu и там можете да
намерите всички обучителни материали и методи по проекта, които ще
бъдат достъпни и след неговия край.
Положителна и трайна промяна

РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ ще приключи в края на 2017 година. За нас проектът е
начало, а не край на започнатия процес. Надяваме се да посадим семената на
по-добро спазване на правата на младите хора, на по-ясно разбиране на
последиците от насилие върху здравето и благосъстоянието им, както и за
подобряване капацитета на служителите, които работят в сферата на
алтернативната грижа, в рамките на изпълнение на проекта. Искаме тези
семена да покълнат и да израснат, така че правата на децата да се спазват в
системите за алтернативна грижа и услуги, за да може младежите да продълат
живота си след напускане на институциите с необходимите увереност и
оптимизъм като всеки друг млад човек, който прекрачва прага на зрелостта.

Чрез срещите ни с политици и законотворци, ние ще се опитаме да подобрим
обществените политики по отношение на правата на децата и младите хора; да
осигурим ангажимент за непрекъснато подобряване на живота на младите хора.

Ще се стремим те да са обгрижени и ще работим за премахване на различията
между тези млади хора, живели в институции, и останалите млади хора, по
отношение на началото на техния зрял живот.

Уменията на професионалистите, които работят с уязвими млади хора ще бъдат
подобрени и техния капацитет да отговарят внимателно и конструктивно, ще
бъде повишен. Ние се стремим да достигнем до значителен брой служители в
институции за алтернативна грижа чрез обучителните събития по проекта.
Целим цялостната култура и практики в резидентна грижа да се подобрят в
резултат на обмен на опит и информация между обучените професионалисти и
техните колеги.

Свържете се с нас!

Тук Ви предоставяме контактите за връзка с партниращите си организации и ще се
радваме да се обърнете към нас и да отговорим на Вашите въпроси. Можете да се
абонирате за нашия бюлетин, като изпратите и-мейл до:
animus@animusassociation.org.
Подробна информация и материали по проекта ще намерите на:
http://alternativefuture.eu

Подробности за обученията и събитията, както и за регистрацията за тях, ще бъдат
разпространени на по-късен етап.
Искаме възможно най-много хора да се запознаят с РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ, затова
моля разпространете информацията за проекта сред тези, които биха проявили
интерес.

alternativefuture.eu

