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Projekt SPACE4US finansowany przez

program Erasmus+ ma na celu opracowanie

i przetestowanie innowacyjnego i

zintegrowanego modelu indywidualnego i

zbiorowego wzmocnienia pozycji młodych

kobiet, opartego na działaniach związanych

z uczeniem się przez doświadczenie, w celu

wspierania włączenia społecznego dziewcząt

zagrożonych marginalizacją. Ma on

zapewnić osobom pracującym z młodzieżą

wysokiej jakości narzędzia i kreatywną

metodologię do projektowania i wdrażania

takich działań, bezpośrednio angażując

grupy docelowe.
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Pierwsze spotkanie partnerskie odbyło się 15 i 16 czerwca

2022 roku. Konsorcjum spotkało się w Weronie i po krótkim

wprowadzeniu i prezentacji partnerów, zespół omówił

pierwszy rezultat projektu i zaprojektował plan działań

związanych z pierwszym produktem. Podczas tego spotkania

dokonano również przeglądu kolejnych etapów projektów. 

SPACE4US ma na celu uzyskanie szeregu

komplementarnych i współzależnych

rezultatów:

Rezultat 1: Składa się z jakościowego

badania społecznego, które zapewni

zaktualizowane ramy koncepcji

wykluczenia społecznego, zwracając

uwagę na perspektywę płci w tym

zakresie.

 Rezultat 2: Powstanie ścieżka edukacyjna

- program nauczania dla osób pracujących

z młodzieżą, składający się z 3 modułów. 

Głównym celem jest przedstawienie

różnych, innowacyjnych podejść do pracy

i działań mających na celu

wspieranie rozwoju osobistego i

społecznego dziewcząt.

Rezultat 3: Jest zbudowany wokół celu

stworzenia zestawu narzędzi

skierowanych do tych dziewcząt, które

mają tendencję do nieuczestniczenia w

procesach społecznych.

Rezultat 4: Stworzenie platformy i

narzędzia komunikacji społecznej, które

będzie zawierać wnioski wyciągnięte

podczas projektu oraz propozycje

przyszłych inicjatyw, które mogą

zwiększyć trwałość projektu i

wykorzystanie jego rezultatów.
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Spółdzielnia Socjalna L'Albero jest organizacją non-profit

i jednym z największych dostawców usług dla młodzieży w

regionie Veneto, we Włoszech. Jej celem jest promocja praw

człowieka i jego godności, integracja społeczna i ogólne

interesy społeczności. Oferuje usługi w zakresie doradztwa i

szkoleń w sektorach: pedagogicznym, psychologicznym,

dydaktycznym i rekreacyjnym.

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa jest publicznym

uniwersytetem założonym w 1972 roku. Jest to uniwersytet

zorientowany na badania, z podejściem multidyscyplinarnym i

interdyscyplinarnym. CIES-Iscte Centrum Badań i Studiów

Socjologicznych jest jedną z jednostek badawczo-rozwojowych,

uznanych i ocenianych przez FCT, w obszarze nauk

społecznych poświęconych badaniu współczesnych problemów

społecznych.

Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) to centrum

szkoleniowe dla nauczycieli i młodych pracowników,

specjalizujące się w opracowywaniu modułów szkoleniowych w

formie e-learningu i online. GEINNOVA zajmuje się

szkoleniem profesjonalistów, zarówno pracowników, jak i

osób poszukujących pracy; szkoleniami bezpośrednimi i na

odległość. Organizacja stworzyła własną platformę z

najnowszymi narzędziami szkoleniowymi online. 

Koordynator: Glocal Factory to sieć łącząca stowarzyszenie

non-profit i spółdzielnię socjalną. Stowarzyszenie zostało

założone w 2015 roku przez grupę profesjonalistów i

wolontariuszy pracujących w różnych obszarach

kulturalnych i społecznych oraz w edukacji, z których

wszyscy byli już zaangażowani w planowanie i zarządzanie

projektami finansowanymi przez UE. Spółdzielnia, zrodzona

w styczniu 2018 roku, jest jego naturalną ewolucją. 

Stowarzyszenie Młodzieżowe Breza zostało założone w 2001

roku jako organizacja non-profit, której celem jest wspieranie

młodych ludzi, którzy musieli opuścić placówki pomocy

społecznej. Breza zapewnia również opiekę stacjonarną

dzieciom i młodzieży (w wieku 12-21 lat), które nie miały

odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny. BREZA jest nadal

jedyną organizacją społeczeństwa obywatelskiego w Republice

Chorwacji, która świadczy takie usługi.
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Centrum Badań i Edukacji SYNTHESIS jest pionierską

organizacją, która inicjuje i wdraża projekty o pozytywnym

wpływie społecznym, koncentrując się na integracji

społecznej (w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości,

integracji migrantów, empowermentu, zrównoważonego

rozwoju). SYNTHESIS jest jedną z wiodących instytucji w

kraju w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej i innowacji

społecznych.

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-Art to

stowarzyszenie założone przez młodych ludzi w celu promowania

działań przez nich tworzonych, mające swoją siedzibę w

Częstochowie. Jego ideą jest "od młodych ludzi, dla młodych ludzi".

Jest to stowarzyszenie oferujące przyjazne środowisko i zasoby do

rozwijania pomysłów młodzieży. Lokalnie stowarzyszenie

regularnie organizuje wydarzenia kulturalne i szkolenia dla

młodzieży. CZ-Art stworzył dalekosiężną sieć szkół, instytucji

edukacyjnych i organizacji pozarządowych. 

Mano Europa to pozarządowa organizacja młodzieżowa non-

profit. Założona w 2017 roku, ma siedzibę w Kownie na Litwie.

Ma na celu zapewnienie większego wsparcia dla aktywizmu

młodzieżowego. Organizacja jest aktywnie zaangażowana w

rozwój i realizację projektów młodzieżowych w zakresie

lokalnej, krajowej i międzynarodowej edukacji pozaformalnej,

która bezpośrednio ma na celu rozwój osobisty i zawodowy

młodych ludzi.

Noesso (No Estás Solo/a) to organizacja pozarządowa typu

non-profit z siedzibą w Almerii w Hiszpanii, założona w 1990

roku. Jej praca skupia się na trzech obszarach: opieka nad

narkomanami i ich leczenie, interwencja w przypadku dzieci i

młodzieży z problemami behawioralnymi, oraz integracja

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym. Noesso wsołpracuje przy tym z innymi

podmiotami trzeciego sektora.

https://www.facebook.com/Space4us-107314288772337/ 

https://www.instagram.com/space.4us/

https://www.youtube.com/channel/UCxDJi-1Iyh-SmYjjh7kptpg
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