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1. Wprowadzenie
Niniejsze zaproszenie do zgłaszania dobrych praktyk stanowi część projektu Just & Safer Cities
for All, współfinansowanego przez Unię Europejską (DG Justice) i prowadzonego przez
Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban
Security, Efus) i ośmiu partnerów: Belgijskie Forum na Rzecz Prewencji i Bezpieczeństwa w
Miastach (Forum belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine, FBPSU), Francuskie Forum
na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (Forum français pour la sécurité urbaine, FFSU),
Hiszpańskie Forum na Rzecz Prewencji i Bezpieczeństwa w Miastach (Foro Español para la
Prevención y la Seguridad Urbana, FEPSU), Włoskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w
Miastach (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, FISU), portulgalskie stowarzyszenie na
rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych APAV, niemieckie stowarzyszenie Ufuq, Instytut Badań
Konfliktów (The Institute for Conflict Research, IKF, Wiedeń, Austria) i Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie (Polska).

2. Cele
Głównym celem projektu Just & Safer Cities for All jest zwrócenie uwagi – nie tylko na
poziomie lokalnym – na problem przemocy motywowanej rasizmem i wszystkich innych form
nietolerancji, które rozprzestrzeniają się w Europie. A nadto podniesienie poziomu
świadomości w zakresie możliwych rozwiązań/ działań/ akcji, które lokalne władze mogą
rozwinąć, by zwalczać to zjawisko na obszarze przez nie zarządzanym, a tym samym
wzmacniać lokalne polityki na rzecz bezpieczeństwa. By osiągnąć ten cel, w tym roku (2016) w
ramach projektu przygotowano niniejsze zaproszenie do zgłaszania praktyk (European Call
for practices), by zidentyfikować innowacyjne i obiecujące praktyki, które zostały wdrożone
na poziomie lokalnym w celu zwalczania przestępstw z nienawiści, przemocy motywowanej
rasizmem, ksenofobii, homofobii i wszystkich innych form nietolerancji. W wyniku niniejszego
wezwania wyłonionych zostanie pięćdziesiąt praktyk zgodnych z kryteriami projektu, które
zostaną umieszczone w „Podręczniku Najlepszych Praktyk”. Podręcznik ten będzie
rozpowszechniony w Europie w celu promowania tych lokalnych działań i zachęcania
lokalnych władz do przeciwdziałania dyskryminacji.

3. Jakich rodzajów praktyk szukamy?
3.1 Kategorie:
Poszukiwane są praktyki, które pozytywnie wpływają na aktywność na poziomie lokalnym i
można je zaliczyć do co najmniej jednej z następujących kategorii:


Prewencja: praktyki mają na celu zapobieganie zachowaniom dykryminującym i
nietolerancji/ uprzedzeniom w stosunku do osób słabszych, mniejszości.



Podniesienie poziomu świadomości: praktyki ogniskują się wokół edukacji oraz
zmiany postaw i przekonań obywateli, a także lokalnych władz na rzecz promowania
społeczeństw wielokulturowych i polityki włączania (inkluzywności) w lokalnych
wspólnotach.



Represje/ sankcje: środki, które nakierowane są na zniechęcanie do zachowań
dyskryminujących (np. sankcje edukacyjne, sankcje w miejscu pracy, prace społeczne,
kary/ sankcje administracyjne, lokalne prawodawstwo, motywowanie do
przeciwdziałania dyskryminacji poprzez nagrody, relacje osób dotkniętych
dyskryminacją (np. „żywe biblioteki”), inne działania na rzecz podniesienia poziomi
świadomości).

3.2 Priorytety:
Zgłaszane praktyki muszą się koncentrować na wspieraniu osób pokrzywdzonych, które
należą do co najmniej jednej z wymienionych grup:


Rasizm i ksenofobia: praktyki zwalczające wrogość i przemoc wobec osób z uwagi
na ich rasę, kolor skóry, język, narodowość, wiarę/ wyznanie, pochodzenie etniczne.



Homofobia: praktyki zwalczające zachowania dyskryminacyjne i motywowane
uprzedzeniami związanymi z orientacją seksualną i identyfikacją płciową.



Seksizm: praktyki antydyskryminacyjne związane z przemocą i dyskryminacją
motywowaną seksizmem (nierówności między kobietami i mężczyznami).



Wiek: praktyki zwalczające agresywne postawy i/ lub przemoc wobec słabszych
podejmowaną z uwagi na ich wiek.



Nierówności społeczne: praktyki zwalczające nietolerancję opartą na czynnikach
ekonomicznych i społecznych.



Pozostałe: praktyki służące zwalczaniu przestępstw z nienawiści i zachowań
dyskryminacyjnych w ogólności, włączając w to wszystkie grupy, jak również
dyskryminację wielokrotną.

3.3 Rodzaje działań:


Działania służące rozwijaniu kontrnarracji względem mowy nienawiści i aktywności w
celu podniesienia świadomości pośród władz i obywateli, a także wzmocnienia
tolerancji, integracji i różnorodności.



Akcje promujące udział (partycypację) obywatelską w projektowaniu i wdrażaniu
projektów na rzecz włączającego (inkluzywnego) i wielokulturowego społeczeństwa.



Działania podejmowane w partnerstwie między przedstawicielami lokalnych władz i
służb (w tym policji, usług komunalnych/ local services) oraz pozostałymi
interesariuszami (społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny).



Działania angażujące media społecznościowe w walce na rzecz redukcji stygmatyzacji i
dyskryminacji.



Działania służące rozwojowi konkretnych narzędzi i metod wspierania lokalnych
polityk przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.



Działania służące zwalczaniu dyskryminacji przy wykorzystaniu aktywności policji,
sądów, szkół, gmin i instytucji rządowych na poziomie lokalnym.

4. Dlaczego warto podzielić się z nami praktyką?
Wybrane praktyki zostaną opublikowane w podręczniku, który zostanie upowszechniony w
całej Europie. Praktyki zostaną umieszczone na stronie Efus wzmacniając tym samym
widoczność marki Państwa miasta/ regionu/ instytucji. Co więcej, trzy praktyki zostaną
zaprezentowane przez ich twórców na zaplanowanej na grudzień 2017 roku międzynarodowej
konferencji. Lokalne władze, które wdrażają praktyki wybrane do podręcznika będą mieć także
okazję goszczenia wizyt studyjnych z innych europejskich miast i regionów.

5. Jak zgłosić dobrą praktykę?
Należy wypełnić formularz dostępny na tej stronie. Proszę się upewnić, że odpowiadają
Państwo precyzyjnie (i zwięźle) na każde z pytań. Formularze dobrej praktyki mogą być
wypełnione w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim lub polskim.
Proszę pobrać, a następnie wysłać uzupełniony formularz na adres wskazany na końcu
niniejszego zaproszenia.

6. Kryteria ewaluacji
Praktyki zostaną poddane procesowi oceny w oparciu o ustalony wcześniej zestaw kryteriów
(por. punkt 6.2). Po pierwsze, praktyki zostaną sprawdzone pod kątem ich zgodności z
kryteriami i następnie po tej wstępnej ocenie, zakwalifikowane do dalszej ewaluacji.
Ostatecznie partnerzy projektu wybiorą spośród nich 50 praktyk, które zostaną
opublikowane w podręczniku.
Termin nadsyłania aplikacji upływa 11 LISTOPADA 2016, 00:00 CET
6.1 Kryteria dopuszczalności (kwalifikowalności)/ kto może odpowiedzieć na niniejsze
zaproszenie?
Następujące podmioty europejskie są uprawnione do zgłoszenia praktyki:







lokalne władze
inne lokalne jednostki i podmioty, jak np. prowincje, regiony, województwa, powiaty,
obszary metropolitarne
media
organizacje pozarządowe
prywatne organizacje współpracujące z lokalnymi władzami
władze/ organy/ instytucje państwowe współpracujące z lokalnymi aktorami

6.2 Kryteria wyboru
Ogólna jakość praktyki
Ewaluacja praktyki: czy rezultaty są zbieżne z celami?
Zgodność z wybranymi kategoriami, priorytetami i rodzajami działań
Czy projekt był adresowany do co najmniej jednej spośród grup docelowych (por. 3.2)? Czy
praktyka nawiązuje do co najmniej jednej z trzech kategorii (por. 3.1)?
Innowacyjność
W jaki sposób zaangażowano innych interesariuszy do projektu? Jakie innowacyjne
działania/ strategie podjęto, by wdrożyć praktykę?
Możliwość zastosowania praktyki w innym miejscu
Czy praktyka może być zastosowana w innym kraju/ mieście/ organizacji, która ma do
czynienia z podobnymi problemami? Jeśli tak, czy można ja łatwo przenieść/ zastosować w
innym miejscu?

Trwałość
Czy projekt jest długo-terminowy? Czy posiadają państwo niezbędne fundusze I środki, by
utrzymać tę praktykę w przyszłości?
Jakość partnerstwa
W jaki sposób ustanowiono efektywne partnerstwo ze wspólnotą lokalną? W jaki sposób go
wdrożono w praktyce? Jaki to partnerstwo miało wpływ na projekt? Jak różnorodne jest to
partnerstwo? Czy jest dobrze znane?
Stosunek korzyści do kosztów
Jak dobrze zaplanowano osiągnięcie celów tej praktyki pod względem finansowym –
odniesionych korzyści i poniesionych kosztów? Czy działania/ strategie przewidziane w tej
praktyce są wdrażane skutecznie i efektywnie?
Udział obywateli
Czy praktyka uwzględnia udział obywateli w opracowywaniu, monitorowaniu i ewaluacji
projektu?
Czas trwania
Projekt musi być realizowany od co najmniej roku.
6.3 Kryteria wykluczające
Następujące okoliczności będą wykluczały aplikację z procesu oceny:
 brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów,
 działanie nie skupia się na celach niniejszego projektu albo nie dotyczy konkretnej
kategorii, priorytetu albo typu działania,



nieprzestrzeganie zasad aplikacji (niestosowanie formularza, nieprzestrzeganie reguł
dot. długości tekstu, języka etc.)

Nie będą akceptowane zgłoszenia nadesłane po terminie.

7. Kontakt
Pilar De La Torre: Kierownik Projektu – delatorre@efus.eu
Carla Napolano: Kierownik Projektu – napolano@efus.eu
www.efus.eu
Kontakt w Polsce:
Katarzyna Jurzak-Maczka: Proxy for Students' Safety and Security–
katarzyna.jurzak@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl

