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The Project in a nutshell
Det transnationella projektet
"STRIPS på integrationsvägen",
har startat 1 juni, 2016.
Det är ett projekt som
finansieras av Erasmus + programmet i aktion K2
strategiska partnerskap, under
ungdomsområdet, som valts ut
av Svenska Verket.
Projektgruppen består av tre
olika parter i tre europeiska
länder. För Sverige: Kvinnor
Soma Sverige, en ickevinstdrivande organisation aktiv i
att främja integrationen av nya invandrare och flyktingar i det svenska
samhället och i främjandet av ungdomars delaktighet och aktivt
medborgarskap; för Italien: Bluebook LTD, ett SME med särskild
sakkunskap om social kommunikation och lika möjligheter för alla och för
Spanien: Asociación Cultural Integra, en icke-vinst organisation som
arbetar med multikulturell och flerspråkighet dialog.
Partnerskapet kommer också att dra nytta av samarbetet med CSPE Cooperazione Sud per l'Europa (South samarbete för Europa) - en italiensk
utbildning byrå

engagerad i "frontlinjen" i gästfrihet - vars främsta mål är att sprida
principerna för ett aktivt europeiskt medborgarskap och förbättra
arbetsvillkoren för de människor, oavsett om de är invandrare, flyktingar
eller infödda.
STRIPS är ett projekt inriktat på två huvudteman: invandrarfrågor och EUmedborgarskapet, EU medvetenhet och demokrati.
Under tjugo månaders verksamhet är STRIPS kommer att arbeta på två
intellektuella utgångar för ungdomsarbetare: en serie av serier med fokus
på EU-medborgarskapet, EU medvetenhet och demokrati och en guide om
användningen av serier som ett verktyg för kommunikation.
STRIPS kommer att aktivt involvera 250 deltagare: det förberedande
redigering och testning faser av den intellektuella utgång 1, till en serie av
spridnings labb i ungdomscentra och icke-statliga organisationer och, i
slutet av projektet, till multiplikatorn händelser.

Komiska teckningar och guide
De "serier" som kommer att realiseras
med bidrag från ungdomar och
nyckelaktörer projekt har i syfte att
främja och sprida användningen av
serier som ett pedagogiskt verktyg: ett
verktyg lätt att använda och avkoda
kunna stödja ungdomsarbetare att
utveckla sin dagliga aktiviteter och
deras kommunikationskanaler med det
yttersta målet för upprätthålla unga nya
invandrare och flyktingar i deras
integrationsvägen.
De serier sedan kompletteras med ett verktyg: en guide, som åtföljer
ungdomsledare, steg för steg, för att upptäcka de serier som ett
kommunikationsverktyg för att stödja unga människor som arbetar med
ungdomar i deras roll som "multi-mål och multi-tråd leverantörer "av ickeformellt lärande

Den första TM
Den första
transnationellt möte
ägde rum i Sverige Nynäshamn - i juli
2016. Under kickoff alla
större nystartade beslut
har fattats och
ytterligare tekniskt
arbete organiseras.
Dessutom planerade vi
i ett detaljerat sätt
följande avgörande
steg: genomförandet av
fokusgrupp, en i varje
partnerland som
omfattar 30
ungdomsledare.
Den andra
transnationellt möte
kommer att äga rum i
Italien - Torino - i april
2017. den sista i
Spanien i slutet av
projektet: januari 2018 i
A Coruña.

Följ oss på: www.stripserasmusplus.eu
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.
Detta publikation ansvarar endast upphovsmannen, och kommissionen kan
inte vara ansvarig för någon användning som kan göras av informationen
däri.

