Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci realizuje projekt partnerski
pt. “Preventing social exclusion of children from families living in poverty or
affected by violence - to promote, develop and improve European competences
and solutions in this area” (nr: 2013-1-PL1-LEO04-38418_1)

Główny cel projektu stanowi popularyzowanie, przekazywanie i wykorzystanie
europejskich doświadczeń we wspieraniu dzieci wzrastających w ubogich rodzinach
lub dotkniętych problemem przemocy, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.
Nie dotyczy on jedynie wsparcia finansowego, lecz jest zorientowany na poznanie
różnych form działań mających na celu rozwój wiedzy, zainteresowań, umiejętności, a
tym samym kompetencji społecznych dzieci ze wspomnianych rodzin. Dla przykładu
w Polsce przyjmują one formę kursów językowych, warsztatów teatralnych, czy tez
różnorakich aktywności sportowych, takich jak na przykład nauka wspinaczki
ściankowej.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych – NOK pełni w projekcie rolę
koordynatora, a wśród jego partnerów znalazły się podmioty z Irlandii Północnej,
Włoch, Grecji oraz Rumunii.
W ramach realizacji projektu zrealizowano dotąd następujące przedsięwzięcia:
1. W dniach 26-28 listopada 2013 roku w Warszawie odbyło się tak zwane „kickoff meeting” otwierające implementacje projektu. Podczas jego przebiegu,
oprócz tematów stricte organizacyjnych, zaprezentowano polskie metody pracy
z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu doświadczania
ubóstwa lub problemu przemocy w rodzinie. W ramach warsztatów z młodzieżą
ze szkół ponadgimnazjalnych Teatr LaMort współpracujący z Fundacją
przygotował i zaprezentował projekt pn. ”Pif-Paf jesteś trup” oparty o sztukę
wpisującą się w działania pn. ”Teatr przeciw przemocy”. Projekt ten ma na celu
wzbogacanie wiedzy oraz świadomości młodych ludzi na temat oddziaływania
przemocy na ich życie. Po zaprezentowaniu sztuki młodzi aktorzy uczestniczyli
w spotkaniu z gośćmi zagranicznymi, podczas którego dzielili się
doświadczeniami dotyczącymi zarówno samego problemu przemocy, jak też
przygotowania oraz realizacji zaprezentowanego projektu. W ramach spotkania
przygotowano
i zrealizowano również wizytę w Fundacji Dzieci Niczyje, która miała na celu
zaprezentowanie doświadczeń wspomnianego podmiotu w zakresie wspierania
dzieci dotkniętych różnymi formami krzywdzenia, a także przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu. Przedstawiciel Fundacji zaprezentował m.in. takie
inicjatywy informacyjne, jak kampania ”Dzieciństwo bez przemocy”, czy też
przedsięwzięcie o charakterze interwencyjnym - ”Telefon Zaufania dla dzieci i
młodzieży”.

2. W dniach 25-27 lutego 2014 roku zrealizowano wizytę u partnera greckiego.
Podczas spotkania organizator – fundacja The Smile of the Child zaprezentowała swe bogate doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi
i wykluczonymi społecznie. Przedstawiciele tego podmiotu zorganizowali wizyty
w Centrum dla Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, w Centrum Wsparcia,
Domu Społecznym, a także w Centrum Yousmile - ośrodku prowadzonym dla
dzieci ze środowisk zagrożonych organizującym różnorodne aktywności
kulturalne. Podczas sesji wykładowej omówili m.in. takie zagadnienia, jak:
rozmiar zjawiska wykorzystywania dzieci w Grecji, projekt ”Strzel gola biedzie”,
a także potrzeby szkoleniowe oraz formy doskonalenia dla osób pracujących z
dziećmi zagrożonymi i wykluczonymi społecznie.

3. W dniach 6-8 maja 2014 roku zrealizowano wizytę u partnera rumuńskiego.
Spotkanie zostało przygotowane przez organizatora - fundację Santa Macrina w schronisku i domu dziennego pobytu dla dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym, które prowadzone są przez ten podmiot. Podczas spotkania
zaprezentowano sposób funkcjonowania, zasady przyjęć oraz metody pracy ze
wspomnianą grupą ryzyka. Ponadto, przedstawiciele fundacji omówili takie
zagadnienia, jak: projekt ”Uczenie się dla życia razem”, który jest innowacyjna˛
metodą uspołeczniania osób zagrożonych różnego rodzaju wykluczeniami,
politykę społeczną Rumunii w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami wraz
ze wskazaniem dobrych praktyk w tym zakresie, wyzwania stojące przed
systemem edukacji ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia
zawodowego, a także wykorzystanie metod innowacyjnych i edukacji formalnej
w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ponadto, wszyscy
uczestnicy wzięli udział w aktywnych warsztatach opartych na omówionym
wczesnej projekcie ”Uczenie się dla życia razem”.

