За проекта
Проектът "Да работим за реално включване на
мигрантите" се фокусира върху обмена на добри
практики, за да се опитаме да намерим решения на
проблема с бежанците и мигрантите.
По време на проекта ще се реализира:
3 срещи по проекта
3 Събития за съвместно обучение на персонала
мултикултурни фестивали във всички страни на
партньорите
езикови курсове във всички страни на партньорите
30 радиопредавания
видеоклип
6 бюлетина
брошура
електронна книга
интервюта, проучвания и въпросници
популяризиране на уеб сайт и социална мрежа.

https://www.facebook.com/.../Lets-workfor-a-real-migrants-inclusion

Еразъм + Образование за възрастни
Тази програма цели да подобри качеството на
обучението за възрастни в цяла Европа. Тя ще
предостави възможности на професионалистите в
обучението за възрастни да се учат от други и да
развиват стратегически партньорства. Тя ще се
съсредоточи върху общата образователна система.
Erasmus + ще направи обучението за възрастни подостъпно и ще подобри уменията на гражданите в цяла
Европа.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/_en

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и
италианската Национална агенция по програма Еразъм плюс. Тази
публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може
да носи отговорност за каквато и да е употреба

KA2 ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ
"ДА РАБОТИМ ЗА РЕАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
НА МИГРАНТИТЕ!"
Проектът LWRMI се финансира от
Програма Еразъм плюс.

KA2 ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ"ДА РАБОТИМ ЗА РЕАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ!"

www.migrantinclusion.eu
За партньорите

Партньорството по проекта се състои от
организации, установени в Италия, Турция,
Великобритания, България, Гърция.
Младежка служба в Европа - Италия
Базиликата прес и Вито- Италия
Co.Ri.S.S. - Италия
Kirşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Турция
Дакорум - Великобритания
Аристотелски университет - Гърция
Народно читалище Бъдеще сега 2006

Знаете ли .........?
Всяка година милиони хора по целия свят са
принудени да напуснат домовете си поради
различни причини, свързани с преместването, като
например; бедност, война, преследване, социално и
политическо изключване или търсене на по-добър
живот.
• Миграцията е един от важните въпроси на
последните години. 244 милиона международни
мигранти в световен мащаб (или 3,3% от
световното население).
Тъй като нашите общества стават все поразнообразни поради тенденциите в миграцията,
все повече хора започват да живеят в
мултикултурни общества.
Нарастващият брой на населението на бежанците
нарича нуждата от някои въпроси, като социална
интеграция,
толерантност,
недискриминация,
солидарност, обществено здраве и т.н.
• Сирийската криза навлезе в своята осма година.
Повече от 3,5 милиона души, изселени от
насилието, са потърсили убежище в Турция. По
брой, чрез раждания и новопристигнали се
увеличава с около 1000 души на ден. Те се
присъединяват към още половин милион търсещи
убежище и бежанци от други страни.

През 2016 година
• близо 370 000 бежанци и мигранти са
пристигнали в Европа, повечето от които по
море
• Основните националности на мигранти и
бежанци
са
сирийски,
афганистански,
нигерийски, пакистански, иракски и еритрейски;
• около 4 700 мигранти са загинали в
Средиземно море, докато се опитват да
достигнат до Европа
• През 2017 г. континентът има около 171 000
морски пристигания (по-малко от 2016 г.).

