Informatie LEAP Project
Leadership, Empowerment, Advocacy through Participation Against Sexual violence
(LEAP against Sexual Violence)
Wat is het LEAP Project?
LEAP is een internationaal project gefinancierd door de Europese Unie en wordt door Stichting
Alexander in Nederland in 2016 en 2017 uitgevoerd.
Het doel van het project is om participatie te versterken van jongeren die seksueel misbruik
hebben meegemaakt. Participatie in preventie, in behandeling en in belangenbehartiging. Er
wordt in Nederland samengewerkt met gespecialiseerde zorgaanbieders op het terrein van
seksueel misbruik.
Partners Internationaal
University of Bedfordshire uit het Verenigd Koninkrijk heeft het project geïnitieerd en zal haar
uitgebreide expertise op het gebied van participatie en seksueel misbruik inzetten.
(http://www.beds.ac.uk/intcent)
Het project wordt simultaan uitgevoerd in vier landen:


Verenigd Koninkrijk : Barnardo’s/SECOS



Nederland

: Stichting Alexander



Bulgarije

: Pulse Foundation



Roemenië

: Terre des Hommes

Activiteiten
Nederlandse professionals
Er is ruimte om tien Nederlandse professionals te betrekken bij het project. Zij nemen deel aan
een meerdaagse training en zijn vervolgens actief in een leernetwerk (Community of Practice)
gedurende de looptijd van het project. In het leernetwerk wordt op basis van
praktijkvoorbeelden kennis en ervaring gedeeld op het terrein van participatief werken en komt
men vijf keer bij elkaar.
Jongeren
Tevens is er plek voor vier jongeren (17-24 jaar) om opgeleid te worden als co-begeleider van
één of twee jongerengroepen. Zij zullen samenwerken met medewerkers van Stichting
Alexander en eventueel professionals uit het leernetwerk.
Tien jongeren (12-17 jaar) die seksueel misbruik hebben meegemaakt, zullen worden
ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van kleine projecten waarin zij hun ideeën delen met
creatieve methodes zoals film. Doelstelling van deze kleine projecten is om andere kinderen te
beschermen en stigma tegen te gaan.
Het project sluit af met een evenement waarin de projecten van de jongeren worden
gepresenteerd en alle deelnemers lessen kunnen delen.
Twee adviesgroepen (één met volwassenen en één met jongeren) zullen het hele project volgen
en van advies voorzien.
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Verwachte resultaten
Gespecialiseerde zorgaanbieders:


Versterken kennis, vaardigheden en het begrip van rechten van het kind en veilige en
ethische participatieve praktijk;



Ontwikkelen vertrouwen en toewijding aan participatieve praktijk;



Worden pleitbezorgers voor de participatie van jongeren die seksueel misbruik hebben
meegemaakt;



Jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt participeren meer, zijn beter
beschermd en worden beter ondersteund.

Een bredere groep van professionals zal:


Toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige, innovatieve trainingsgidsen, praktische
middelen en materialen;



Toegang hebben tot nieuw bewijs over de impact van de programma's;



Meer erkenning en begrip hebben voor het vermogen van jongeren om high impact
berichten en producten te creëren;

Jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt, zullen:


Beter uitgerust zijn om zichzelf en hun leeftijdsgenoten te beschermen;



Risico's van toekomstige slachtofferschap verminderen;



Kennis, vaardigheden en een supportsystem ontwikkelen.

Een bredere groep jongeren zal:


Leren over seksueel misbruik en de inspanningen om het te bestrijden;



Empathie en respect ontwikkelen voor de slachtoffers van seksueel misbruik.

Partners gezocht
Voor het project zoekt Stichting Alexander samenwerking met verschillende partijen, te weten:
Twee zorgaanbieders
waar kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt, zorg krijgen. Deze
organisaties werken het gehele project mee: professionals worden getraind en nemen deel in
het leernetwerk, jongeren (17-24 jaar) doen mee in het jongerentrainingsprogramma en
jongeren (12-17 jaar) doen mee aan de kleine projecten. Hiermee hopen we de impact van het
project te bundelen.
Professionele experts
om deel te nemen in de adviesgroep (looptijd twee jaar, vier keer per jaar bij elkaar komen).
Ervaringsdeskundige jongeren
om deel te nemen in de jongerenadviesgroep (looptijd twee jaar, maar invulling af te stemmen
op inhoud en mogelijkheden).
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Kosten
De kosten voor het project worden geheel gedragen door de Europese Unie en een bijdrage van
de Bernard van Leer Foundation, inclusief materiële kosten.
Personeelskosten van de deelnemende professionals vallen niet onder de begroting en zullen
door de instellingen zelf gedragen moeten worden.

Over Stichting Alexander
Stichting Alexander is een landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief
jongerenonderzoek. Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en
bestuurders realiseren we zinvolle en duurzame invloed van jeugd op onderzoek, beleid en
praktijk.
Stichting Alexander heeft al een aantal jaren specifieke aandacht voor het onderwerp
kindermishandeling en de wijze waarop participatie van kinderen en jongeren hierbinnen vorm
krijgt. Er is in 2010 onderzoek gedaan, waaruit bleek dat jongeren nauwelijks gehoord worden
in de aanpak kindermishandeling (preventie, zorg en beleid). Ook bleek dat professionals weinig
argumenten en weinig concrete methodes hebben om kinderen en jongeren te betrekken bij de
aanpak. Sindsdien zijn verschillende methoden ontwikkeld en begeleidt Stichting Alexander een
jongerengroep die zich inzet om kindermishandeling bespreekbaar te maken. Het project LEAP
bouwt voort op deze kennis en expertise.
Meer informatie over Stichting Alexander vindt u op de website: www.st-alexander.nl

Meer informatie over het project LEAP
Neem hiervoor contact op met: Ivet Pieper (senior projectleider Stichting Alexander)
e-mail

: pieper@st-alexander.nl

telefoon

: 020 - 626 39 29 of

mobiel

: 06 - 24 81 16 20
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