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Apie projektą

Erasmus+ projekto „Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės“

pagrindinis tikslas - keistis gerąja patirtimi tarp valstybių partnerių bei parengti naujus migrantų ir

pabėgėlių iš trečiųjų šalių mokymo metodus ir priemones tam, kad sudaryti tinkamas prielaidas jiems

tapti sąmoningais ir atsakingais Europos piliečiais. Projekto metu siekiama sukurti tarpvalstybinį

bendradarbiavimo ir informavimo tinklą, kuris skatintų naujovių ir gerosios praktikos diegimo plėtrą

vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu. Parengti konsultavimo-metodinius instrumentus, kurie

būtų skirti padėti pabėgėliams ir migrantams sėkmingai įgyti socialines ir pilietines kompetencijas.

Parengti metodines priemones, skirtas pabėgėliams ir migrantams, įgyti žinių Europos pilietinės

visuomenės srityje. Sudaryti prielaidas migrantų ir pabėgėlių kursų organizavimui, parengti kursų

koncepciją.

SKAITYTI DAUGIAU

Trečiasis nuotolinis projekto partnerių susitikimas

Covid - 19 pandemijos metu, kol keliavimas stipriai apribotas projekto „Naujieji Europos piliečiai!

Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės“ partneriai Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centas (Lietuva), Consorzio Scuola Comunità Impresa ir Prometeo (Italija), ShipCon Limassol

Limited (Kipras), Tirantes (Nyderlandai), Asociacion El Olivar (Ispanija), suplanuotus susitikimus perkėlė į

virtualią erdvę. Šio, jau trečiojo, virtualuas susitikimo metu projekto partneriai patvirtino projekto

valdymo planą, kokybės užtikrinimo vertinimo planą, komunikacijos ir projekto viešinimo gaires

(įskaitant pasiūlymus dėl projekto logotipo), pasidalijo kiekvienos šalies partnerės institucijų, kurios turi

geriausią patirtį remiant migrantus ir pabėgėlius, sąrašais, patvirtino gerosios patirties rinkimo gaires.

Taip pat, buvo įsteigtas Projekto valdymo komitetas.
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Norime pristatyti dar vieną KPMPC su partneriais vykdomą projektą. "Integruotas

migrantų palaikymo metodas " (ang. An integrated method to support migrants)

Projekto tikslas – sukurti europinę skaitmeninės kompetencijos mokymo koncepciją, skirtą žemos

kvalifikacijos ilgalaikiams bedarbiams suaugusiems migrantams. Projekto partneriai: Stichting Surplus

(Nyderlandai), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Consorzio Scuola Comunità Impresa

(Italija), Prometeo (Italija), Asociatia CFPC Constanta (Rumunija). Projekto metu bus sukurta dedikuota

interneto svetainė (EN, IT kalbomis), sukurtas kompetencijų pripažinimo e-įrankis, parengtas žemos

kvalifikacijos suaugusių migrantų integracijos į darbo rinką modelis, parengtas suaugusių migrantų

socialinės reintegracijos skatinimo modelis, parengtos rekomendacijos, skirtos vietos ir nacionaliniams

sprendimų priėmėjams, suorganizuoti 6 susitikimai (Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, Nyderlanduose).

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/
https://shipcon.eu.com/new-times-project-3d-virtual-meeting/
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Migrantų ir pabėgėlių padėtis Europoje

Visais laikais žmonės migravo iš vienos vietos į kitą. Kasdien migrantai ir pabėgėliai bando pasiekti ES

siekdami geresnio ir ramesnio gyvenimo sau ir savo šeimoms. Vieni naudojasi legaliais būdais, kiti

rizikuoja gyvybe jūroje, kad išvengtų politinės priespaudos, karo, stichinių nelaimių ir skurdo. Ką ES daro,

kad įveiktų migracijos krizę?
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