Convite à manifestação de interesse
Curso de Formação
4 dias de formação especializada de
âmbito europeu
Maio 2015 Itália – Junho 2015 Grécia

RESILAND é um projeto, de âmbito europeu, que visa reforçar a participação, a
capacitação e a resiliência das crianças envolvidas em processos migratórios,
como principais dimensões para a sua efetiva proteção, em termos gerais e em
situações de tráfico e de exploração, em particular.
O projeto desenvolve a sua ação através de um conjunto de atividades centradas
nas seguintes dimensões:
• Participação das crianças, com o objetivo de expressarem abertamente os
seus pontos de vista e opiniões, serem adequadamente informadas e
exercerem os seus direitos;
• Capacitação das crianças para interagirem com o meio envolvente,
detetarem e compreenderem potenciais riscos e prevenirem eventuais
situações de exploração;
• Resiliência das crianças como fator de reação positiva às situações de
potencial vulnerabilidade através da construção de planos e de
perspectivas de futuro positivas.
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Após uma série de atividades de investigação desenvolvidas em Itália, Grécia,
França e Portugal, e com base no processo de participação das crianças,
RESILAND está a organizar dois cursos de formação com o objetivo de reforçar as
competências de profissionais de instituições que trabalham com crianças. Tratase de dar enfoque ao reforço das estratégias e práticas baseadas nas perspetivas
das crianças, nos seus recursos e no direito à sua proteção.
Os dois cursos de formação serão organizados em Itália e na Grécia. O primeiro
(4 dias) curso de formação será realizado em Itália, de 03 a 07 de maio de 2015,
em Turim, nas instalações históricas de La Certosa 1515 (www.certosa1515.org).
O segundo (4 dias) curso de formação será realizado na Grécia, durante a
primeira semana de junho de 2015, em Atenas (detalhes desta formação serão
comunicados mais perto da data).
As pessoas que se queiram candidatar podem optar por participar num dos dois
cursos de formação (Itália ou Grécia). A língua de trabalho será o Inglês.
Cada curso envolverá 25 participantes selecionados de diferentes países da UE.
Todas as despesas (viagem, alojamento e custos de formação) serão suportadas
pela organização.
A formação será de carácter residencial e dirige-se a profissionais experientes. A
metodologia de trabalho irá combinar teoria e prática com base nos conteúdos já
desenvolvidos pelo projeto, bem como na experiência profissional dos/a
participantes. Os cursos serão realizados pela equipa da Defence for Children –
Itália – com a contribuição de um grupo internacional de especialistas que tem
acompanhado o projeto. A formação vai centrar-se nos seguintes temas:
• Os direitos das crianças como uma plataforma sistémica para redefinir e
fortalecer os sistemas de proteção, programas e práticas;
• Abordagens práticas para aumentar a resiliência através da participação
ativa das crianças;
• Ciclos de migração e dinâmicas interculturais na determinação de
estratégias de proteção;
• Narrativas e biografias como elementos-chave para aumentar a eficácia de
estratégias destinadas a assegurar o melhor interesse da criança.
A natureza interativa da formação conduzirá os/as participantes a elaborar uma
proposta de normas para melhorar as políticas e práticas a nível nacional e da UE
sobre as questões acima mencionadas.
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Como se pode inscrever para a formação:
Envie o formulário de candidatura, devidamente preenchido, para Ms. Marily
Mexi mexi.m@kmop.gr
No formulário de candidatura deve indicar qual o curso de formação a que
pretende candidatar-se: 4 dias em Itália (Turim, 3-7 Maio 2015), ou de 4 dias na
Grécia (Atenas, primeira semana de junho 2015).

O prazo para a apresentação de candidaturas é domingo,
15 de março de 2015. Os/as candidatos/as aprovados/as
serão notificados/as até terça-feira 31 março de 2015.
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Contactos:
• Organização da formação e logística:
Ms Marily Mexi - KMOP
Email: mexi.m@kmop.gr
Telefone + 30 210 3637 547
• Coordenação da formação:
Mr Pippo Costella - Defence for Children International
www.defenceforchildren.it

Grupo internacional de pessoas peritas:
• Julia O'Connell Davidson, professora de Sociologia na Universidade de
Nottingham;
• Mike Dottridge - Antropólogo Social, perito em matéria de proteção das
crianças - Administrador do Fundo Fiduciário das Nações Unidas sobre
Formas Contemporâneas de Escravidão;
• Virginia Murillo Herrera - Socióloga, perita do ACNUDH;
• Daja Wenke - Perita em proteção à criança e exploração;
• Lars Lööf - Psicólogo, Chefe do Conselho de Unidade da Criança do
Báltico;
•

Ivan Carlot – Formador da OIM;

• Lino Losi (PhD), Antropólogo Social
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Para mais informações, visite
www.resiland.org
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Promotor:
Family and Childcare Centre - Greece

Parceiros:
Defence for Children international - Italy

Hors la Rue – France

CESIS – Portugal
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