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Lublana, 1 lipca 2021 r.  

Nabór projektów 

 

Drodzy koledzy, 

Prezydencja słoweoska w Radzie Unii Europejskiej ma zaszczyt zorganizowania konkursu Europejskiej 

Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). ECPA, od początku istnienia Europejskiej 

Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), to jedno z najważniejszych wydarzeo Sieci, które 

przyczynia się dowymiany najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości w UE i jest 

kontynuowane, abypodkreślad sukces w zakresie zapobiegania przestępczości w całej Europie. 

Prezydencja słoweoska w EUCPN skoncentruje się na temacie zastraszania i przemocy wśród 

nieletnich (zarówno online jak i offline). 

W Słowenii kilka lat temu opracowano projekt skupiających się na tym temacie.Projekt ten został 

opracowane przez różnych interesariuszy w celuograniczenia różnych rodzajów przemocy wśród 

nieletnich. W pewnym momencie pojawiło się kilka pytao, na przykład jak rozpoznad przemoc, jak 

wskazad (możliwe) sytuacje związane z przemocą i jak możemy zapobiec tym zdarzeniom  

lub narastaniu tego rodzaju zagrożeo. Identyfikacja tych wskaźników może prowadzid dobardziej 

efektywnego podejścia do zapobiegania stosowaniu przemocy przez nieletnich lub stawaniu się przez 

nich ofiarami przemocy. Dlatego celem Prezydencji słoweoskiej jest promowanie wymiany informacji 

i dobrych praktyk dotyczących zapobieganiazastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno 

online jak i offline) między paostwami członkowskimi UE. Dodatkowo chcemy rozwijad zalecenia i 

interwencje oparte na dowodach, jak skutecznie zapobiegadtegorodzaju zjawisku. 

Każde paostwo członkowskie może przedłożyd jeden projekt dotyczący zapobiegania zastraszaniu  

i przemocy wśród nieletnich (zarówno online jak i offline), aby konkurowad w konkursie ECPA. 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie projektów do ECPA w języku angielskim na adres Sekretariat EUCPN 

(eucpn@ibz.eu), za pośrednictwem Krajowego Przedstawiciela EUCPN. Termin składania projektów 

upływa 15 października 2021 r. 

W załączniku do tego listu znajduje się szablon mający zastosowanie do projektów ECPA (załącznik I) 

wraz z formularzem oceny (załącznik II), zasady i procedury przyznawania i przedstawiania ECPA 

(załącznik III) oraz wytyczne dla prezenterów (załącznik IV). Jury oceni wszystkie projekty zgłoszone 

na podstawie szablonu. Wszelkie dodatkowe informacje dołączone do projektów nie mogą byd brane 

pod uwagę podczas oceny jury. Natomiast zachęcamy Paostwa do zabrania ze sobą wszelkich 

materiałów ilustracyjnych i kreatywnych rozwiązao (DVD, ulotki, plakaty, aplikacje, linki do stron 

internetowych itp.) na Konferencją Dobrych Praktyk, gdzie zapewnione zostanie miejsce na 

prezentację materiałów.  

W przypadku jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt z Sekretariatem EUCPN pod 

adresemeucpn@ibz.eu. 
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