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STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ I BIURO EDUKACJI URZĘDU MIASTA 

STOŁECZNEGO WARSZAWY PARTNERAMI W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE 

WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ ERASMUS+ MAJĄCYM NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE 

RADYKALIZACJI MŁODZIEŻY  

 
 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest jednym z partnerów rozpoczynającego się właśnie projektu pt. 

„Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)” koordynowanego przez brytyjską organizację 

pozarządową IARS International Institute. Projekt otrzymał od Komisji Europejskiej w ramach Programu 

Erasmus+ dofinansowanie w wysokości 1.037.865 euro. Celem projektu realizowanego w 8 krajach Unii 

Europejskiej (Cypr, Grecja, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy) przez łącznie 

20 instytucji jest opracowanie i wdrożenie strategii zapobiegania i zwalczania marginalizacji 

i radykalizacji młodzieży w Europie. Organizacje partnerskie zostały wybrane nieprzypadkowo, z myślą 

o tym, by jak najlepiej odpowiedzieć na złożoną naturę zagadnienia oraz zapewnić współpracę 

i wymianę dobrych praktyk. W Polsce partnerem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest Biuro 

Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

YEIP ma zwalczać radykalizację poprzez poszukiwanie jej przyczyn, w dialogu z młodymi ludźmi, 

w szczególności pochodzącymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Chcemy 

znaleźć narrację alternatywną dla przeważającego w społeczeństwach dyskursu o wydźwięku 

dyskryminacyjnym. 

Dr Theo Gavrielides, założyciel i dyrektor IARS International Institute oraz koordynator YEIP mówi: 

Jesteśmy dumni, że możemy zapowiedzieć ten projekt – innowacyjny, prowadzony dla młodych ludzi 

przez młodych ludzi, odpowiadający na aktualne problemy. Radykalizacja, która jest plagą naszych 

czasów, karmi się wykluczeniem i dyskryminacją młodzieży. Korzystając z naszego wieloletniego 

doświadczenia w aktywizacji społecznej młodzieży chcemy, by YEIP był dla młodych ludzi szansą na 

usłyszenie własnego głosu i wypracowanie strategii zapobiegania radykalizacji, zgodnie z naszą zasadą 

aktywnego uczestnictwa w projekcie jego beneficjentów. Koordynowanie tego projektu jest dla nas 

zaszczytem. 

W ramach projektu, przewidzianego na trzy lata, młodzi ludzie wraz z naukowcami oraz  

przedstawicielami władz rządowych i samorządowych będą pracować nad opracowaniem i wdrożeniem 

strategii zapobiegających radykalizacji ich rówieśników. Udział w projekcie przedstawicieli administracji 

państwowej pozwoli na bezpośrednie przełożenie wypracowanych w ramach projektu YEIP rozwiązań na 

praktykę. 

 

http://www.iars.org.uk/


                

 

Od jakiegoś czasu z niepokojem obserwujemy postępujący proces radykalizacji polskiej młodzieży 

w kierunku nacjonalizmu, czasem wręcz faszyzmu. Młodzi ludzie zamykają się na wszelkie odmienności, 

a różnorodność i międzykulturowość postrzegają w kategoriach zagrożenia. Zdają się czuć bezpiecznie 

wyłącznie w – pojmowanej w wypaczony sposób – polskości i tradycji narodowej. Taka postawa 

prowadzi do dyskryminacji i wykluczenia odmiennych od nich – czy to z powodu pochodzenia, wyznania, 

orientacji seksualnej czy też ze względu na jakąkolwiek inną cechę – rówieśników. Chcemy zrozumieć te 

procesy i – wspólnie z młodymi ludźmi, których zaangażujemy w nasze działania – stawić im czoła – 

mówi Aleksandra Chrzanowska, koordynatorka projektu realizowanego w Polsce przez 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 

Projekt jest finansowany w ramach umowy grantowej Erasmus+ nr 2016-2927/9. 

Strona projektu: http://www.iars.org.uk/content/youth-empowerment-and-innovation-project-yeip  

PARTENRSTWO W PROJEKCIE YEIP 

WŁADZE PUBLICZNE 
Cypr: Urząd Miasta Engomi 
Grecja: Ministerstwo Środowiska, Energii i Zmian Klimatycznych; Koinofelis Epicheirisi Ipiresion Neapolis 
Sykeon (urząd miejski) 
Polska: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa 
Portugalia: Camara Municipal de Oliveira de Azemeis  
Rumunia: Rada Narodowa ds. Zwalczania Dyskryminacji; Ministerstwo Edukacji, Badań, Młodzieży 
i Sportu 
Szwecja: Lansstyrelsen I Kalmar Ian (Rada miejska Kalmar)  
Wielkia Brytania: Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) 
Włochy: Regione Ligura  
 
BADACZE 
Cypr: Centrum Zaawansowanych Badań i Rozwoju Edukacji (CARDET) 
Grecja: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou (KMOP) 
Polska: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) 
Portugalia: Inovamais – Servicos de Consultadoria Em Inovacao Tecnologica 
Rumunia: Fundatia Schottener Servicii Sociale 
Szwecja: Linne Universitetet 
Wielka Brytania: IARS; Khulisa, Buckinghamshire New University 
Włochy: Anziani e non solo 
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