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Мотивиране на жени от мигрантски и малцинствени
общности да участват в процесите на учене през
целия живот чрез иновативни стратегии
Проектът EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА),
подкрепен от Програма ERASMUS+ на ЕС, цели чрез разработване на
иновативни подходи за обучители в местната общност да привлече и включи
жени от мигрантски и малцинствени общности в различни форми на учене
през целия живот, с което да даде възможност за тяхно овластяване и поактивно участие в живота на местно ниво.
EQUAL SPACE е партньорски проект между организации, които обучават
възрастни, и изследователски организации от Австрия, България, Франция
и Португалия. Те се изправят пред това предизвикателство: иновативните
стратегии, които ще се прилагат, предвиждат обучителите, работещи в
различни местни общности, да могат да вземат предвид в подходите си
пола и културното разнообразие на обучаемите, с което да ги привлекат и
задържат в различни форми за образование за възрастни.
Работата за развитието на общността е свързана преди всичко с мотивирането
на хората да участват активно и да се включват в общностното развитие, за
да не бъдат причислявани към така наречените „уязвими групи“.

Целевата група - кои са обучителите в общността?
В процеса на обучение в общността в партньорските страни ще участват
различни категории обучители, в зависимост от съществуващите традиции и
практики за обучение на възрастни и местното/регионалното развитие.

Нашите целеви групи са:
• хора, които работят в и с различните общности,
• организации за обучение (на възрастни),
• социални работници,
• регионални заинтересовани институции и лица,
• институции, които се занимават с въпросите на пола, жените,
мигрантите и/или малцинствата.
Представители на тези групи ще бъдат обучени в присъствени и онлайн
курсове за разбиране на специфичното взаимодействие на различните
аспекти от личността на обучаемите. Те ще обогатят компетенциите си в
областта на предоставяне на обучения в местната общност с отчитане на
пола и културното разнообразие на обучаемите, като по този начин ще могат
да подпомогнат жени от мигрантски и малцинствени общности да получат
достъп до ученето през целия живот и обучението за възрастни.
Резултати:
• проучване на положението на мигрантските / малцинствените общности,
културното разнообразие и обучението за възрастни в страните партньори
по проекта;
• разработване на учебна програма за обучителите в общността по въпросите
на пола и културното разнообразие;
• организиране на национални информационни събития;
• разработване на обучителни материали за присъствени и онлайн обучения
на обучителите в общността;
• провеждане на обучения за обучителите в общността във всяка от страните
партньори по проекта;
• представяне на транснационален модел за други области на образованието;
• организиране на заключително събитие в Грац, Австрия.

		
		
		

Австрия:
PERIPHERIE - институт за практически изследвания
на пола - Грац www.peripherie.ac.at

		
		
		

България:
Фондация „Център за изследвания и политики
за жените“ - София
www.cwsp.bg

		
		
		

Франция:
Elan Interculturеl - Париж
www.elaninterculturel.com

		
		
		

Португалия:
Rede de Jovens para a Igualdade - Лисабон
www.redejovensigualdade.org.pt

Контакт
Фондация „Център за изследвания и политики за жените”
България, София 1000, ул. „Цар Асен” № 38
Тел.: 00359 2 981 04 73, 00359 888 269 262
Email: cwsp@cwsp.bg
Website: www.cwsp.bg
Facebook: @CWSP.bg
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Подкрепата на Европейската комисия за изработването на тази публикация не означава одобрение
на съдържанието й, което отразява само вижданията на авторите й. От Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в публикацията информация.
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