Peer Act
Sobre o projeto
O Projeto Peer Act nasce como uma solução à problemática da discriminação e
intolerância que se tem verificado nos jovens europeus relativamente aos seus
pares (baseada na religião, género, etnia, deficiência, orientação sexual ou
simplesmente por não se enquadrarem nas normas sociais).
Desta forma, o PeerAct pretende alargar o Programa “A World of Difference” –
programa de treino anti-discriminação – a novas comunidades em Portugal,
Roménia, Macedónia, Eslovénia, Sérvia e Espanha, através do processo de
certificação da EPTO – European Peer Training Organisation.

Objetivos
1. Promover as competências sociais e cívicas necessárias para abraçares os
valores da não-discriminação, tolerância, solidariedade e igualdade;
2. Promover nos 70 jovens participantes dos 6 países europeus as competências
e certificação necessárias para facilitares processos que te permitam atingir estes
objetivos;
3. A longo-prazo, criar um efeito bola de neve, onde possas ser um agente ativo
na mudança social, através da tua participação, e possas inspirar outros jovens.

Para quem?
Para 5 jovens com idades entre os 16 e os 23 anos, que:
• Sejam residentes em Portugal
• Tenham um nível médio de inglês – B1
• Estejam motivados para participar em todas as fases do projeto: momentos de
treino em países parceiros, workshops locais, focus-groups e disseminação de
atividades.

Onde?
1. Primeiro Momento: Thematic Awareness Training (TAT)
Treino internacional de sensibilização para a não-discriminação
Online - 17 a 23 Janeiro 2022
Objetivos
• Criar consciência da identidade pessoal e cultural;
• Desenvolver apreço pela diversidade sociocultural;
• Desenvolver empatia, pensamento crítico e competências de comunicação;
• Reconhecer os próprios preconceitos e estereótipos e as suas
manifestações;
• Explorar estratégias para confrontar preconceitos e discriminação;
• Desenvolver planos de ação pessoais e em grupo;
• Participantes facilitarão pequenos workshops nas suas comunidades
(workshop de 6h).

2. Segundo Momento: Train the Trainer Training (TTT)
Treino e mobilidade internacional
Struga, Macedónia - 06 a 13 Março 2022
Objetivos
• Introdução à facilitação;

• Planeamento de workshops;
• Aquisição de técnicas e competências de facilitação;
• Avaliação das competências de avaliação dos participantes;
• Avaliação e follow-up;
• Participantes facilitarão workshops de maior duração nas suas
comunidades (workshops de 20h).

3. Terceiro Momento: Peers-to-Professionals (PTP)
Treino e mobilidade internacional final
Bruxelas, Bélgica - data a definir
Objetivos
• Aquisição de conhecimento teórico, compreensivo, especializado e factual
que permita treinar futuros educadores de pares na dinamização de
workshops para a não-discriminação e preconceito;
• Assegurar a sustentabilidade do projeto e as metodologias.

Seleção e condições
Para completares a tua inscrição deverás preencher a ficha de inscrição, que se
encontra aqui até ao dia 14 de dezembro.
É essencial que tenhas disponibilidade para participar em todos os momentos de
capacitação.
Após os momentos de capacitação, terás de aplicar os conhecimentos em
workshops/formações na tua comunidade. Sem isto, não poderás participar no
treino internacional seguinte.

Até já! :)

