
Szukasz nowych pomysłów do pracy z         

młodzieżą? 

Nie wiesz jak mówić o migracjach                     

i uchodźcach? 

Jesteś znudzony/znudzona używaniem od lat 

tych samych scenariuszy warsztatów?  

Projekt „Integration through Education” (ITE) stanowi odpo-

wiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z 

młodzieżą w temacie migracji i uchodźstwa.  

 

Czym jest ITE? 
Celem projektu jest budowa otwartej platformy inter-

netowej z materiałami edukacyjnymi przeznaczonymi 

dla osób pracujących z młodzieżą, także z imigranta-

mi i uchodźcami, pozwalającymi na prowadzenie za-

jęć z tego zakresu. Projekt realizowany jest od paź-

dziernika 2016 roku. 
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Social-educational initiatives 

centre PLUS (Litwa), którego 

główne działania koncentrują 

się na wspieraniu rozwoju róż-

norodności kulturowej i tole-

rancji wśród różnych grup et-

nicznych i społecznych, warto-

ści demokratycznych, dialogu 

międzykulturowego, odpowie-

dzialności obywatelskiej. Po-

nadto, aby stworzyć lepsze 

warunki integracyjne dla imi-

grantów i uchodźców mieszka-

jących na Litwie, oferuje róż-

nego rodzaju konsultacje i kur-

sy języka litewskiego. 

Make it Better (Portugalia) 

dążące do tworzenia, rozwoju, 

adaptacji i stosowania zrówno-

ważonych i odpowiedzialnych 

modeli i narzędzi pracy wspie-

rających grupy najbardziej po-

krzywdzonych.  Misją organiza-

cji jest rozwój społeczeństwa 

we wszystkich jego wymia-

rach, a mianowicie, gospodar-

czym, społecznym, środowi-

skowym i kulturowym, przy 

zachowaniu moralnej solidar-

ności. 

 

 

 

 

Fundacja Instytut Równowagi 

Społeczno -Ekonomicznej 

( P o l s k a )  p o d e j m u j ą c a 

incjatywy mające na celu 

wyrównanie szans edukacy-

jnych grup zagrożonych wyk-

luczeniem społecznym. Celem 

IRSE jest  budowa aktywnego 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Jej działania skupione są w 

obszarze antydyskryminacji i 

edukacji międzykulturowej.  
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Kto za tym stoi? 

Ecos do Sur  (Hiszpania)  pro-

wadzi centrum informacji oraz 

szkolenia dla imigrantów z za-

kresu edukacji obywatelskiej, 

rozwoju osobistego i rodzinne-

go, opieki zdrowotnej, obywa-

telstwa Europejskiego, eduka-

cji międzykulturowej. Jej 

działania obejmują debaty i 

dzielenie się dobrymi prakty-

kami w zakresie wykorzystania 

i rozwoju nowych technologii, 

równych praw i metodologi 

pracy z mi-

grantami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURO (Włochy), którego celem 

jest promowanie i wdrażanie  

projektów rozwoju lokalnego 

w Sycylii.  Organizacja działa 

na rzecz nawiązania i rozwoju 

współpracy międzysektorowej, 

pomiędzy instytucjami  public-

znych i prywatnymi. Jego dzia-

łania są ściśle związane z os-

rodkami integracyjnymi, w 

których prowadzi edukację 

nieformalną dla młodzieży.  

 

http://sei.lt/
http://make-it-better.wixsite.com/en-mib
http://irse.pl/
http://www.ecosdosur.org/
http://associazioneeuro.org/


 bezpłatny dostęp do sce-

nariuszy o migracjach i 

uchodźstwie w języku 

polskim 

 dobre praktyki działań 

integracyjnych z pięciu 

państw europejskich 

 międzynarodowe szkole-

nie dla osób pracujących 

z młodzieżą 

 warsztaty lokalne dla 

młodzieży i osób pracu-

jących z młodzieżą 

 kontakt z organizacjami 

zajmującymi się tematy-

ką migracji  

 międzynarodowa konfe-

rencja podsumowująca 

projekt 
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Bądź na bieżąco i polub nas na facebook’u 

Jak możesz skorzystać z projektu? 

Newsletter 1/2017 

Projekt jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

https://www.facebook.com/integration.through.education/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

