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Uczenie się w rodzinie 
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Lokalne Grupy Wsparcia 
Dla Rodzin Uczących Się
Wszyscy partnerzy utworzą lokalne grupy 
wsparcia dla rodzin, w skład których wejdą 
pracownicy wsparcia rodzin oraz edukatorzy 
społeczności i dorosłych. Te lokalne grupy będą 
się spotykać co najmniej cztery razy w trakcie 
trwania projektu, w zależności od potrzeb 
na forum rzeczywistym lub wirtualnym, i 
będą odgrywać kluczową rolę we wpajaniu 
poczucia odpowiedzialności za wyniki projektu 
i pielęgnowaniu pozytywnych postaw wśród 
populacji docelowych.

Konsorcjum IRENE będzie współpracować 
z lokalnymi rodzinami w celu rozwiązania 
problemu przemocy i zwiększenia ich 
odporności na radzenie sobie z tym problemem 
w ramach jednostki rodzinnej, stosując 
podejście oddolne. Każde z poniższych działań 
będzie wdrażane przez partnerów raz w 
miesiącu, aby zagwarantować, że wszystkie 
cele projektu zostaną osiągnięte, a wszystkie 
produkty zostaną ukończone na czas i zgodnie 
z ustalonym harmonogramem projektu.

Cele Szczegółowe
• Wspieranie rodzin w podejmowaniu 

działań mających na celu zapobieganie i 
eliminowanie przemocy domowej w rodzinie, 
w całej Europie.

• Wspieranie rodzin w rozwiązywaniu 
problemów związanych z przemocą domową 
i nadużyciami w rodzinie oraz wspieranie 
dzieci w rozpoznawaniu pozytywnych relacji 
i zachowań.

• Opracowanie zestawu odpowiednich 
materiałów edukacyjnych, które będą 
wspierać rodziców w ich roli moderatorów 
nauki w modelu nauki rodzinnej.

• Pielęgnowanie wsparcia, zaufania, 
wzajemnego szacunku i kompromisu wśród 
wszystkich członków rodziny

• Zapobieganie nadużyciom i przemocy w 
rodzinie

• Wyposażenie edukatorów dorosłych w 
umiejętności, kompetencje i postawy 
niezbędne do pracy z grupami zagrożonymi 
i wdrażania modelu uczenia się w rodzinie 
zaproponowanego w IRENE. 

Główne Rezultaty
• Program dla rodziców na rzecz budowania 

pozytywnych relacji w rodzinie 
• Zestaw narzędzi do nauki w rodzinie - 

komiksy, interaktywne magazyny cyfrowe 
i książki audio 

• Program szkoleniowy dla edukatorów 
dorosłych 

O Projekcie
Projekt IRENE ma na celu ochronę wrażliwych 
członków europejskich rodzin przed byciem 
świadkami i doświadczeniami aktów przemocy i 
nadużyć oraz wspieranie pokoju w europejskich 
rodzinach. 

Rodzice, jako główni opiekunowie zarówno 
małych dzieci jak i osób starszych, mogą przejąć 
wiodącą rolę we wspieraniu wszystkich członków 
rodziny w rozwijaniu pozytywnych zachowań 
i relacji w ramach jednostki rodzinnej, jeśli 
opracowane zostaną odpowiednie interwencje 
edukacyjne ukierunkowane na rodzinę.

W ramach projektu IRENE chcemy opracować 
zestaw odpowiednich materiałów edukacyjnych, 
które będą wspierać rodziców w tej roli.

IRENE to projekt Erasmus+ KA220-ADU – 
Współpraca partnerska w edukacji dorosłych a 
czas jego trwania to listopad 2021 - październik 
2023.


