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Zer da FSEPS proiektua?
FSEPS Proiektua (Familiak, Gizarte-bazterketa eta Abegi-etxeak), emakumeek eta beren seme-alabek
genero indarkeriaren ondorioz izaten duten gizarte bazterkeriari aurre egiten saiatzen da. FSEPS
proiektuan, seme-alabekin abegi-etxe desberdinetan bizi diren emakumeak laguntzeko jardueraprograma bat garatzen ari gara. Gizarte bazterketari aurre egiteko programa bat diseinatzen ari gara,
tratu txarren berreskurapen prozesuan laguntzeko eta familia harreman egonkorrak eta iraunkorrak
errazteko asmotan. Programak ikaskuntza jarduerak, doako jolas ikuskatua, hezkuntza txangoak eta
komunitate horientzako oroitzapen positiboak sor ditzaketen komunitateko jarduerak barne hartuko
ditu. Programa honen bidez, gizartean beharrezko integrazio onuragarriena izateko familien
bizitzarako gaitasunak eta konfidantza sustatuko dira, aldi berean, jokabide negatibo eta gehiegikerien
esperientziak erronkatuko dituzte.
Informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu gure webgunea: fseps.eu

Ikerketaren lehen emaitzak
Proiektuaren lehen zatia, aldez aurretik zeuden ezagutzak, politikak eta esperientziak identifikatzen
zituen froga-oinarria lantzean oinarritu zen. Frogaren oinarria, lehendik zeuden politiken eta praktiken
berrikuspenean eta emakumeek eta haurrek abegi-etxeetan bizi direnean dituzten beharrei buruzko
azterketa egitean zetzan. Honek, proiektuko bazkide taldeen lehenengo bileraren ardatz nagusia izan
zen, Birmingham-en, 2018ko azaroan.
Proiektu taldeek gaiaren egoera aztertu zuten dagozkien herrialdeetan, elementu komunak
identifikatzeko, bai eta herrialde parte-hartzaileen artean nazio eta kultura desberdintasunak
aztertzeko ere. Bazkide taldeek politika eta praktikei buruzko azterlan nazionalak egin zituzten eta
ondoren baliabideetan bizi ziren emakume eta beren seme-alabak elkarrizketatu zituzten, baita familia
horiekin lan egiten dutek profesionalak ere.
FSEPS proiektuaren fase honen emaitzak laburpen txostenean deskribatzen dira, ondorengo estekan
deskarga daiteke

Jardueren programa garatzen
Ebidentziaren oinarria garatu ondoren, Astin bildu ginen, Italian, 2019ko ekainean. Proiektuaren
bigarren bilera izan zen eta FSEPS programan sartu behar liratekeen ideien bilketa eta garapenaren
inguruan aritu ginen.
Konfiantza eta autoestimua eraikitzearen inguruko bost alderdi identifikatzen ditugu, jarraian
erakusten den moduan:
1.
2.
3.
4.
5.

Isolamendua
Komunikazioa eta errespetua
Konfiantza eraikitzea
Emozioen gestioa
Etorkizun positivo eta osasuntsuak

Gai horien barruan, jarduerak malguak izan daitezen eta herrialde kideetako testuinguru nazional eta
kultural desberdinetara egokitu daitezkela ziurtatu nahi dugu. Ideiak goian deskribatutako
ebidentziatik abiatuta atera ziren eta izaera artistikoa, artisautzailea, musikala, gastronomia saioak eta
eguneko irteerak izango dituzten taldeko jardueren nahasketa izango dira. Batez ere, jarduera horiek
amak eta semea-alabak kalitatezko denbora elkarrekin gozatu dezaten bilatzen dute.

ARGAZKIAK: Proiektu taldeak sormen jarduera batzuk probatu zituen

Prestakuntza Mintegia
Garrantzitsua da abegi-etxeetako profesionalei prestakuntza ematea, jarduera programa erabili ahal
izateko. Beraz, prestakuntza Saioa, 2019ko azaroaren 4tik 5era Srafford-en (UK) eginen da. Ekitaldi
honetan, programa eta jarduerak aurkeztuko ditugu eta parte hartzen duten herrialdeetako
profesionalak prestatuko ditugu programa beren herrialdeetan zabaltzeko. Parte-hartzaileei programa
ebaluatzeko, aldaketak proposatzeko eta programa ezartzeko erronkei buruz eztabaidatzeko eskatuko
zaie.

Aurreikuspena
FSEPS Proiektuan garatzen dugun prestakuntza material guztia eskuragarri egongo da FSEPS
Proiektuaren webgunean. Webgunean materialak linean egongo dira; horrez gain, proiektuaren
bigarren urtean ere, genero indarkeriaren alorrean lan egiten duren beste profesionalentzat eta FSEPS
programan interesa izan dezaketenentzat web mintegiak antolatuko dira.
Bisita gaitzazu gure facebook orrian ere.
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