
Integrarea,
reziliența și
conexiunea

dintre deținuți și
cei aflați  în

situații  de risc,
sunt cruciale

pentru
încurajarea

distanței față de
violență și

radicalizare.
DIALOG PENTRU

SUSȚINEREA JUSTIȚIEI
RESTAURATIVE ÎN

PREVENIREA
DISCURSULUI EXTREMIST

ȘI A REDICALIZĂRII
VIOLENTE
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poate fi trasă la răspundere pentru orice

utilizare a informațiilor conținute

în aceasta.



Proiectul RDaVR are la
bază oferirea

unei abordări alternative
pentru prevenirea

discursului extremist și  a
radicalizării  violente,

atenția fiind concentrată
pe dialog și  justiție

restaurativă.

WEBSITE
http://restorativedialogue.org/

Rdavr @restorativedialogue

DESPRE PROIECT

Dezvoltarea, pilotarea și transferul unui model
inovator pentru consolidarea capacităților
profesioniștilor din Justiția Penală și a
voluntarilor (angajați în sistemul penitenciar si
de probațiune, polițiști și practicanți ai
comunității) care lucrează cu deținuți, foști
deținuți sau persoane care sunt expuse
riscului de a fi pregătiți în radicalizarea
violentă și / sau în infracțiunile de grup.

SCOP

Un curs de formare acreditat față în față
pentru profesioniști / voluntari pentru a
dezvolta noi abilități și cunoștințe,
permițându-le să-și susțină mai bine
beneficiarii în încurajarea rezilienței
folosind dialogul, valorile și practicile
justiției restaurative.
Proiectarea programului drept un curs
electronic acreditat și traducerea
acestuia în toate limbile naționale ale
partenerilor.
Carte electronică cu studii comparative.

REZULTATE

Adulți implicați în procesul de educație
care lucrează direct cu deținuții, foștii
deținuți și cei cu risc de radicalizare
violentă / violență de grup;
Autoritățile locale, regionale sau naționale
care lucrează în domeniile justiției
restaurative;
Comunitățile de migranți.

GRUPUL ȚINTĂ

PARTENERII
PROIECTULUI

Restorative Justice for All (RJ4All) -
Coordinatorul proiectului, UK
Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı
(BOSEV - Greater Middle East Health and
Education Foundation), Turcia
Casa Eslava, Spania
Centrul Pentru Promovarea Invatarii
Permanente - CPIP, România
I & F Education, Irlanda
Sinergia s.c.s., Italia
Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, Turcia


