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CreativEU:
ES įvairovės ir įtraukties projektas

Mokymų programos skirtos darbdaviams (IO2) ir migrantams bei vietos
gyventojams (IO3) bandomieji mokymai
Džiaugiamės galėdami pranešti, jog projekto metu sukurtos mokymų programos
darbdaviams (IO2) ir migrantams bei vietos bendruomenėms (IO3) badomieji mokymai baigti
visose partnerių šalyse!

Italija
2022 metų kovo mėnesį Italijoje vyko užsiėmimai, kuriuose dalyvavo migrantai, vietos
gyventojai ir darbdaviai. Iš viso 26 dalyviai turėjo galimybę du savaitgalius išbandyti
CreativEU projekto metu sukurtą mokymų programą, dalyvauti užsiėmimuose, bendrauti ir
dalintis istorijomis. Dalyviai susipažino vieni su kitais, stebėjosi iššūkiais, su kuriais
kiekvienam iš jų yra tekę susidurti gyvenime ir atrado tarpusavio panašumus. Pasakojimo
metodas naudojamas veiklose padėjo dalyviams vos per dvi dienas užmegzti ryšį: visi
džiaugėsi veiklomis ir galimybe jose dalyvauti. Daugelis baigdami kursus sakė, kad norėtų, jog
tokių iniciatyvų būtų daugiau.
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Lietuva
Sukurta mokymo medžiaga (IO3) kovo ir balandžio mėnesiais buvo sėkmingai išbandyta
mažame Lietuvos miestelyje Jonavoje. Ši vieta buvo pasirinkta dėl kaimo vietovėje
gyvenančios gausios migrantų bendruomenės iš Ukrainos, Sirijos, Baltarusijos ir kitų šalių.
Dalyviai labai teigiamai vertino mokymus ir galimybę susitikti su vietos bendruomene,
pasidalyti savo patirtimi, istorijomis ir mokytis iš kitų.
Mokymo programos skirtos darbdaviams (IO2) bandomuosiuose mokymuose dalyvavę
dalyviai įsitraukė į užsiėmimus ir susidomėjo parengta mokymo medžiaga. Neformaliose
diskusijose jie kalbėjo apie tokių mokymų naudą savo darbovietėse.
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Graikija
Balandžio pabaigoje Graikijoje buvo surengtas mokymo medžiagos IO2 ir IO3 bandomasis
etapas internetu. Jame dalyvavo 17 migrantų, vietinių gyventojų ir darbdavių iš Graikijos
kaimo vietovių, ir visi jie noriai dalijosi savo patirtimi, susijusia su migracija bei
bendradarbiavimu darbe. Jie aktyviai įsitraukė į veiklas, kurios jiems pasirodė naudingos ir
reikalingas kasdieniame darbe.
Švedija
Švedijoje, Circular centre kovo pradžioje vyko bandomieji mokymai. Dalyviai turėjo galimybę
atlikdami pratimus apmąstyti savo elgesį ir atrasti naujų įtraukties aspektų. Viena iš
užduočių, kurias atliko dalyviai, - įvardyti skirtingus savo bruožus ir kas nutinka, kai jie yra
pernelyg išreikšti. Pavyzdžiui, jei žmogus yra pernelyg lankstus, jis gali pasirodyti
apsimetinėjančiu. Dalyviai dalijosi istorijomis, juokėsi ir vaišinosi saldumynais iš viso pasaulio.
Taip pat užsiėmimų metu buvo diskutuojama apie paramą, kuri teikiama kaimo
bendruomenėse. Viena iš dalyvių pasidalino savo patirtimi, kai atsikrausčius į naują vietovę ji
į nieką nesikreipė pagalbos, tačiau kitą rytą išėjusi iš namų, savo pastate ji sutiko būrį žmonių
pasirengusių jai padėti. Tai privertė mus susimąstyti apie tai, koks ryšys gali sieti žmones,
kurie nėra draugai, ir kaip tai gali padėti įsitraukti į visuomenę ir svetimoje vietoje jaustis kaip
namie.

Bandomieji mokymai

Pratimo pavyzdys

4 Pranešimas spaudai

Ispanija
Ispanijoje sėkmingai įvyko mokymo programos skirtos migrantams ir vietos gyventojams
(IO3) bandomieji užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 11 vietos gyventojų ir 11 migrantų iš
skirtingų šalių: Argentinos, Centrinės Afrikos Respublikos, Kolumbijos, Dominikos
Respublikos, Ekvadoro, Salvadoro, Gvinėjos, Nikaragvos, Rumunijos, Venesuelos ir Centrinės
Afrikos Respublikos.
Pradžioje dalyviai nedrąsiai ir gana santūriai dalijosi istorijomis, savo pasakojimais siekė
neįskaudinti kitų, o tai atskleidė jų kultūrinę empatiją: kai stengiamasi neįskaudinti skirtingų
kultūrų žmonių, kurie gali nesuprasti jų pozicijos ar požiūrio į dalykus, jausmų, bet kartu
stengiamasi suprasti jų veiksmų priežastis / kultūrinius skirtumus ir pan.
Padarėme išvadą, kad bendravimas ir mokymasis, kuriame dalyvauja tiek vietiniai gyventojai,
tiek migrantai yra geriausias integracijos metodas, nes tai dvipusis procesas: vietiniai
gyventojai sužino apie migrantus, jų kultūrą ir apie tai, kaip juos geriau suprasti ir priimti, o iš
kitos pusės, migrantai taip pat sužino apie vietinių gyventojų ir kitų migrantų įtrauktį.
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Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Karpi mieste

Birželio 16-17 d. vyko projekto CREATIV_EU tarptautinis partnerių susitikimas Italijos mieste
Karpi!
Partneriai aptarė projekto ir sklaidos veiklas, apžvelgė rezultatus. Tai buvo labai vaisingas ir
produktyvus susitikimas!
Ypatingai dėkojame organizacijai Anziani e non solo už šiltą priėmimą ir, žinoma, visiems
partneriams už dalyvavimą!
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Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Erasmus+ programą, kurio trukmė 28 mėnesiai
(2020 m. rugsėjo mėn. - 2022 m. gruodžio mėn.). Projektą įgyvendina šios organizacijos:
•
•
•
•
•

Circular Centre (koordinatoriai - Švedija)
Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italija)
K.S.D.E.O. "EDRA" (Graikija)
Socialinių Inovacijų Fondas (Lietuva)
Asociación INDICO (Ispanija)

Mus galite rasti
Daugiau informacijos apie CreativEU projektą, partnerius ir rezultatus galima rasti mūsų
interneto svetainėje https://creativeuproject.eu/.
Taip pat galite mus sekti socialiniuose tinkluose, kur rasite naujausią informaciją!
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project

Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama
autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą
šiame projekte.

