
IDEA Project (2017-2019) 
Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA):  

Building Children's Rights Capacity in Child Protection Systems

IDEA projektet syftar till att förbättra beslut gällande vård utanför hemmet för barn och unga genom att öka 
kompetensen hos professionella som representerar barns intressen inom den sociala barnavården.  Avsikten är 
att stärka barns rättigheter och verka för att dessa blir tillgodosedda inom de fem länder som ingår i projektet 
(Irland, Finland, Sverige, Estland och Ungern). Projektet syftar till att:  

- Kartlägga utbildningsbehoven hos professionella som representerar barns intressen inom den sociala 
barnavården genom att genomföra en kunskapsöversikt och konsultera praktiker.  

- Utveckla professionella nätverk för att skapa kontakter, genomföra fortbildningskurser och fortsatt lärande 
genom samarbeten, ömsesidigt stöd och informationsutbyte. 

- Genomföra tvärvetenskapliga utbildningar för jurister och socialarbetare samt ledamöter/nämdemän i 
socialnämnder och nämndemän i förvaltningsdomstolar som fokuserar på rättslig reglering, barns 
delaktighet och barns utveckling samt arbetsmiljöfrågor för professionella med inriktning mot deras arbete 
med barns rättigheter till delaktighet.  

- Efter projektet skapa utbildningsmaterial som skall kunna användas efter projektets avslutande.  

Jurister och socialarbetare som arbetar med barn och företräder deras intressen är huvudsaklig målgrupp för 
IDEA. Även andra grupper främst ledamöter/nämndemän i socialnämnder och nämndemän i 
förvaltningsdomstolar som företräder barns intressen kan komma att beröras av projektet. Tanken med projektet 
är just att föra samman kunskap från flera kunskapsområden och att gemensamt diskutera hur barns delaktighet 
bäst kan tas till vara och utvecklas.  

Vi kommer att utveckla och genomföra utbildning inom följande områden:  
A) Rättslig reglering 

a. lagstiftning 

b. genomgång av rättstvister 

c. Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter 

d. Europeiska sociala stadgan 

e.   FN:s konvention om barnets rättigheter (UN Convention on the Rights of the Child) 

B) Teorier om barns utveckling 

C) Kommunikationsfärdigheter 

a. modeller för att öka barns delaktighet 

b. barns representation och kommunikation 

D) Arbetsmiljöfrågor för professionella 

Besök vår hemsida med start från hösten 

Email: 	ideachildrights@ucc.ie  
 
Web:	 http://ideachildrights.ucc.ie  

@IDEAchildrights

Country contact points: 
Hungary	 ideahungary@juris.u-szeged.hu  
Estonia	 	 katre.luhamaa@ut.ee  
Finland	 	 laura.Kalliomaa-Puha@staff.uta.fi  
Sweden		 staffan.hojer@socwork.gu.se  
Ireland	 	 ideachildrights@ucc.ie Co-funded by the Rights, Equality  

and Citizenship (REC) Programme 
of the European Union
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