Europa przyszłości to Europa zjednoczona w różnorodności.
Nasz projekt opiera się na przekonaniu, że inkluzję społeczną można wdrażać poprzez
sztukę, przedsiębiorczość społeczną, wolontariat i dialog międzykulturowy.

NASZ CEL
Projekt FOSTER SOCIAL INCLUSION to międzynarodowy projekt partnerski, który polega na
wymianie dobrych praktyk i doświadczeń.
Projekt ma na celu analizę przypadków skutecznej integracji społecznej na poziomie
europejskim. Wyselekcjonowane przykłady działań na rzecz integracji społecznej zostaną
zebrane w Kompendium Dobrch Praktyk.
Partnerzy projektu zamierzają opracować i udostępniać moduły szkoleniowe dotyczące
inkluzji społecznej oraz metody włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Moduły szkoleniowe i Kompendium Dobrych Praktyk będą dostępne bezpłatnie, online, we
wszystkich językach projektu.
W projekcie skupiliśmy się na następujących grupach narażonych na wykluczenie społeczne
takich jak migranci, uchodźcy, osoby o niskich kwalifikacjach oraz te narażone na
wykluczenie społeczne ze względu na płeć i zły stan zdrowia (HIV, osoby chore psychicznie i
uzależnione).
Projekt ma też na celu poprawę umiejętności edukatorów oraz poznanie skutecznych
metodologii w edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kontekście
projektu rozwój edukatorów osób dorosłych opiera się na wzajemnym i partnerskim uczeniu
się (z j. ang. peer learning).

Foster Social Inclusion: volunteering, social entrepreneurship and art for social inclusion
ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – Wymiana Praktyk.
Projekt
nr.
2019-1-PL01-KA204-065375
|
01/10/2019
30/09/2021.

MODUŁY SZKOLENIOWE
DOTYCZĄCE INKLUZJI SPOŁECZNEJ
Integracja migrantów (Crossing Borders)
Wolontariat na rzecz środowiska (SEEDS)
Przedsiębiorczość kobiet (M&M Profuture Training)
Storytelling jako narzędzie inkluzji społecznej (CRN)
Przedsiębiorczość społeczna (Youth Europe Service)
Wolontariat dla celów społecznych i obywatelskich (SPC)
Sztuka jako narzędzie inkluzji społecznej (Euro-Idea FSK)

PARTNERZY PROJEKTU
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
fostersocialinclusion.eu
facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/

KONTAKT
EURO-IDEA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA (Koordynator projektu)
Kraków, Polska
euroidea.fsk@gmail.com
www.euroidea.wordpress.com

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus+. Ta broszura odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska/Agencje
Narodowe nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

