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VORES MÅL

Projektet FOSTER SOCIAL INCLUSION vil forbedre voksen underviseres redskaber og læring
omkring effektive metoder og tilgange, der kan anvendes til mennesker med risiko for social 
eksklusion. Udviklingen af underviseres redskaber er baseret på en peer-learning-tilgang.

Projektets formål at skabe og indsamle gode fremgangsmåder i form af undervisnings 
aktiviteter, projekter, workshops, der har haft succes med at fremme social inklusion på et 
Europæisk niveau. Projektet unders�ger effektive gode fremgangsmåder, der kan udvides og 
tilpasses til de bedste måder at fremme social inklusion. 

Projektpartnere vil udvikle og dele uddannelsesmoduler, der �ger social integration af 
mennesker med risiko for social eksklusion så som migranter, flygtninge, sundhedsmæssigt 
udsatte, lavtuddannede og lavt kvalificerede, samt personer udsat for kvindelig eller 
k�nsrelateret diskrimination.

Uddannelsesmoduler og håndbog med gode fremgangsmåder vil være gratis tilgængelige 
online på alle landene inkluderet i projektets sprog.

Det er muligt at skabe et bedre Europa ved at fremme social inklusion gennem 
kunst, socialt entrepren�rskab, frivilligt arbejde og interkulturel dialog. 



UDDANNELSESMODULER 
TIL SOCIAL INKLUSION
Storytelling til Social Inklusion (CRN)

Inklusion af migranter (Crossing Borders)

Kunst til social inklusion (EURO-IDEA FSK)

Socialt entrepren�rskab (Youth Europe Service)

Frivilligt arbejde med milj�mæssige formål (SEEDS)

Kvindeligt entrepren�rskab (M&M Profuture Training)  

Frivilligt arbejde med sociale og samfundsmæssige formål (SPC)

Dette projekt er �nansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne meddelelse 
afspejler kun forfatterens synspunkter, og kommissionen/det nationale agentur kan 
ikke holdes ansvarlig for enhver brug af information, der måtte brugt herfra. 

F�LG OS

PARTNERS

fostersocialinclusion.eu

facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/

ELLER KONTAKT

CROSSING BORDERS 

K�bmagergade 43, 1150 K�benhavn 

cb@crossingborders.dk

wwww.crossingborders.dk/contact-us/ 
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