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ROZPOCZYNAMY PROJEKT IRENE!
Projekt IRENE ma na celu promowanie ochronnych i opiekuńczych relacji w kontekście rodzinnym.  

Projekt powstał z potrzeby zaoferowania multi dyscyplinarnej i wielokulturowej odpowiedzi na różne 
formy przemocy, które mogą wystąpić w kontekście rodzinnym, takie jak przemoc ze względu na płeć, 
przemoc wobec dzieci, przemoc między rodzicami czy przemoc wobec osób starszych. Jako odpowiedź 
na przemoc, nasz projekt oferuje podejście, które wzmacnia rodziny i zachęca je do promowania 
opiekuńczych i ochronnych relacji pomiędzy ich członkam.

REZULTATY PROJEKTU
1. Warsztaty Szczęśliwych Rodzin:
opracowanie programu dla rodziców w celu budowania pozytywnych relacji rodzinnych.

2. Family Learning Toolkit 
komiksy, interaktywne magazyny cyfrowe i audiobooki z materiałami edukacyjnymi dla członków rodziny 
w różnych grupach wiekowych.

3. Program szkoleń dla dorosłych edukatorów:
opracowanie materiałów szkoleniowych skierowanych do profesjonalistów, którzy nauczą się integrować 
te materiały w swojej pracy z rodzinami, a nawet będą mogli rozwijać własne interaktywne zasoby.



Stowarzyszenie Aldaima ma na celu ochronę i promowanie praw 
dzieci, nastolatków i młodych ludzi wymagających szczególnej troski. 
www.aldaima.org 

The Rural Hub prowadzi szeroką gamę kursów rozwoju społeczności 
lokalnej dla mieszkańców, aby wspierać większe zaangażowanie 
społeczności i lepszą integrację społeczną, ukierunkowaną na rosnącą 
izolację, aby osiągnąć integrację wszystkich. www.theruralhub.ie

The Institute of Development (IoD) promuje odporność, mindfulness, 
zdrowie psychiczne i pozytywne spojrzenie na życie, wzmacnia 
zdolności twórcze, zwiększa wydajność i doświadcza szczęścia. Oferuje 
szkolenia, mentoring i doradztwo dla zasobów ludzkich w szkołach, 
przedsiębiorstwach i innych organizacjach w sektorze publicznym i 
prywatnym. www.iodevelopment.eu

Co&So So ma wieloletnie doświadczenie w projektach mających na 
celu promowanie usług i wspieranie rodziców w ich roli jako głównych 
wychowawców swoich dzieci i opiekunów starszych członków rodziny. 
coeso.org

Générations Solidaires Val-D’Oise (GSVO 95) zapewnia programy 
szkoleniowe służące rozwijaniu i podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych migrantów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, aby 
pomóc im w integracji społecznej i gospodarczej. gsvo95.fr

A Viva Femina promuje i wdraża dobre praktyki w zakresie problematyki 
płci, promuje równość szans kobiet i mężczyzn we wszystkich 
dziedzinach życia, a także wdraża dobre praktyki w zakresie edukacji. 
www.vivafemina.org.pl

Proportional Message odgrywa aktywną rolę w rozwiązywaniu 
globalnych problemów związanych z ubóstwem, nierównościami 
społecznymi i zawodowymi, edukacją, środowiskiem naturalnym, 
zatrudnieniem i sprawiedliwością, poprzez ułatwianie dostępu do 
umiejętności i możliwości poprawiających dobrobyt i jakość życia 
jednostki. www.proportionalmessage.eu
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Dzięki takiemu partnerstwu, projekt może 
korzystać z doświadczeń uczestniczących 
w nim organizacji w takich dziedzinach 
jak przemoc ze względu na płeć, opieka 
nad młodzieżą i rodzinami, opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi, badania 
społeczne i edukacja dorosłych.

Jesteśmy gotowi, aby promować 
pozytywne relacje rodzinne w całej 
Europie.
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PIERWSZE SPOTKANIE, VIRGINIA
9 czerwca, partnerzy projektu IRENE spotkali się na hybrydowym spotkaniu międzynarodowym w 
Virginia, Irlandii. 

Na spotkaniu partnerskim omówiliśmy kroki niezbędne do opracowania zasobów edukacyjnych i 
szkoleniowych dla rodzin i profesjonalistów oraz konkretne kierunki wspólnej pracy. 

LOKALNA GRUPA 
WSPARCIA DLA RODZIN   
W trakcie trwania projektu każdy partner projektu IRENE utworzy własną 
Lokalną Grupę Wsparcia Rodziny. Grupy te będą się spotykać w miarę potrzeb 
w trakcie trwania projektu, aby wnieść wkład w tworzenie nowych zasobów, 
które zostały zaproponowane, a także aby przetestować i zatwierdzić te zasoby 
między sobą, ich docelowymi odbiorcami i/lub rówieśnikami. Członkowie tej 
grupy będą reprezentować projekt IRENE lokalnie i rozpowszechniać jego 
wyniki w swoich sieciach.

Czy jesteś zainteresowany tworzeniem sieci oraz dzieleniem się wiedzą i 
doświadczeniem na temat relacji ochronnych i opiekuńczych w kontekście 
rodzinnym?

Jeśli chcesz być częścią tej Lokalnej Grupy Wsparcia Rodziny, skontaktuj się z 
organizacją partnerską w swoim kraju. 

Proporcional Message: Andreia Neves: andreia@proportionalmessage.eu

Viva Femina: Magdalena Malinowska: vivafeminafoundation@gmail.com 

IoD: Andri Agathokleous: andri.agathokleous@iodevelopment.eu 

Associação Aldaima: María Mohammad-Akeel Serrano: asociacion@aldaima.org

The Rural Hub: Jennifer Nolan: jennifer@ruralhub.ie 

CO&SO: Zsofia Jobbagy: jobbagy@coeso.org

GSVO 95: Amédé Djomakon: abbdjomakon@gsvo95.fr

“Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych”. Numer projektu: KA220-ADU-07F8F183
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