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Treinadores e gestores
desportivos
Jovens praticantes de
desporto e as suas famílias
Clubes e Federações
Trabalhadores sociais e
outros
Magistrados e forças de
seguranças
Autoridades Locais

Contacta
NOS!
www.safezoneproject.eu
info@safezoneproject.eu
@SafeZoneEU
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O que é
o SAFE
ZONE?
É um esforço conjunto para
impedir a radicalização e o
extremismo violento dos
jovens
Envolver e preparar treinadores
como agentes de prevenção para o
combate à radicalização e ao
extremismo violento na juventude

extremism

Desenvolver um toolkit e-learning
e metodologia de formação para
uso nos diferentes países da União
Europeia

metodology

Estabelecer um procedimento de
sinalização precoce e
acompanhamento de situações de
jovens nos contextos de prática
desportiva
Desenvolver
estratégias
de
prevenção para a ação local e
nacional

youth

prevention

Promover a progressão de
políticas nacionais e europeias
através de trocas e
desenvolvimentos das guidelines
europeias

guidelines

Quem
SOMOS?
A equipa do Safe Zone representa uma
fusão entre centros de investigação,
universidade e organizações desportivas
da Itália, Alemanha, Portugal e Eslovénia.
PSYCHOANALYTIC
INSTITUTE FOR
SOCIAL RESEARCH
WWW.IPRS.IT

CENTRO SPORTIVO
ITALIANO
WWW.CSI-NET.IT
CHRISTLICHES
JUGENDDORFWERK
DEUTSCHLANDS E.V.
WWW.CJD.DE
ALMA MATER
EUROPAEA-EUROPSKI
CENTER
WWW.ALMAMATER.SI
MMA KLUB
MARIBOR
HTTP://CENTERSAMURAI.SI/

UNIVERSIDADE
CATOLICA
PORTUGUESA
WWW.PORTO.UCP.PT
INSTITUTO PORTUGUES
DO DESPORTO E
JUVENTUDE
WWW.IPDJ.PT

Para
QUE?
Os educadores enfrentam desafios
novos e exigentes devido à crescente
complexidade da sociedade moderna,
estando a radicalização e o extremismo
violento no topo das preocupações
partilhadas pelos organismos
internacionais e pela opinião pública.
Enfrentar esses desafios requer
esforços coordenados e eficazes, que
exigem o envolvimento dos atores que
desempenham um papel na educação
dos jovens. Apesar do reconhecimento
universal do desporto como promotor de
um desenvolvimento psicossociológico
equilibrado dos jovens, os treinadores
nem sempre estão conscientes do seu
papel e funções ou de como podem
contribuir para as necessidades
educacionais dos jovens. De forma a
intensificar a sua conscientização, o Safe
Zone pretende capacitar treinadores e
educadores desportivos, com o objetivo
de fortalecer o seu relacionamento
educacional com os jovens e contribuir
para a prevenção da violência e da
radicalização dos jovens.

