INTERaktywnie
przeciwko
dyskryminacji w Europie

Wystawy fotograficzne w trzech
krajach.
Projekt finansowany przez

INTERActive against Discrimination in Europe – projekt finansowany w ramach
inicjatywy EUROPEANS FOR PEACE – programu dotacyjnego dla
międzynarodowych projektów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży
fundacji „Pamięć. Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ).

Informacje o projekcie
INTERaktywnie przeciwko dyskryminacji w Europie to projekt wymiany
dla młodzieży z Rumunii, Niemiec oraz Polski, którego celem jest
przeciwdziałanie radykalizacji poglądów, a także nauczenie młodych
ludzi rozpoznawania przejawów dyskryminacji i wykluczenia
społecznego oraz przeciwdziałania im.
Szczególną uwagę poświęca się przy tym zapobieganiu nasilającym
się wśród młodzieży zjawiskom dyskryminacji, rasizmu oraz homofobii
wynikających z napływu imigrantów i uchodźców oraz z tragicznych
wydarzeń, jakie miały miejsce w Europie zachodniej w ciągu ostatnich
kilku lat.
W ramach trzech wymian uczestników oraz szkoleń w krajach
uczestniczących w projekcie, młodzież będzie miała możliwość
aktywnego zapoznania się z tematem dyskryminacji oraz
prześladowania w kontekście historii socjalizmu narodowego oraz
nabycia
wiedzy
o
obecnych
problemach
związanych
z dyskryminacją. Młodzi ludzie będą także mogli zdobyć umiejętności
i wiedzę niezbędne aktywnym propagatorom integracji społecznej.

Działania
- trzy wymiany: 26 młodych osób z Rumunii, Niemiec oraz Polski
weźmie udział w pięciodniowych wyjazdach edukacyjnych do
Schotten (w Niemczech), Warszawy (w Polsce) oraz Bukaresztu
(w Rumunii) w terminie od grudnia 2017 roku do czerwca 2018
roku.
Każdej z grup towarzyszyć będzie 1-2 dorosłych
opiekunów/kierowników projektu. Wizyty edukacyjne – obejmą
codzienne warsztaty, szkolenia oraz pracę w terenie i wycieczki
do muzeów, a także oglądanie filmów i spotkania
z inspirującymi do działania osobami.

Partnerzy projektu
W Rumunii

Constatin Aricescu 18, Ap. 16, Bucharest,
Romania
info@fundatia-schottener.eu
www.fundatia-schottener.eu

Strada Albești, nr. 14,
021515 Bucharest, Romania
bucuresti@fdpsr.ro
www.fdpsr.ro

W Niemczech

Vogelsbergstraße 212, 63679, Schotten
info@schotten-sozial.de
www.schotten-sozial.de

W Polsce

- Forum Młodych w Bukareszcie (Rumunia): uczestnicy projektu
będą mieli możliwość dzielić się wiedzą nabytą w jego ramach
i rozpowszechniać ją.
- Wystawy fotograficzne w trzech krajach.

ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
biuro@interwencjaprawna.pl
https://interwencjaprawna.pl

Harmonogram

KONTAKT

1. Wizyta edukacyjna w Niemczech (Schotten i okolice)
4-9 grudnia 2017 r.

Osoby zainteresowane
uczestnictwem w projekcie
proszone są o kontakt na adres
e.grab@interwencjaprawna.pl

2. Wizyta edukacyjna w Polsce (Warszawa i okolice)
12-17 lutego 2018 roku
3. Wizyta edukacyjna w Rumunii (Bukareszt i okolice)
25-30 czerwca 2018 roku
Każdy z uczestników otrzyma szczegółowe informacje
o harmonogramie oraz ustaleniach dotyczących podróży
i zakwaterowania po zakończeniu procesu selekcji.

Selekcja młodych uczestników
Każdy z partnerów projektu
w następujący sposób:




przeprowadzi

selekcję

uczestników

Rumunia: 9 młodych osób
Polska: 9 młodych osób
Niemcy: 8 młodych osób

Kryteria doboru uczestników:
- grupa wiekowa (14-21 lat);
- pochodzenie z różnych środowisk kulturowych, religijnych i językowych;
- wysoki poziom zainteresowania kwestią relacji międzynarodowych;
- pochodzenie z różnych rejonów geograficznych/zróżnicowane miejsca
zamieszkania (np.: tereny wiejskie, różne regiony, tereny miejskie);
- zróżnicowane uwarunkowania społeczne i gospodarcze lub sytuacja
rodzinna.

Korzyści
Partner zajmujący się organizacją programu w danym kraju pokrywa
za uczestników wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem
i wyżywieniem oraz koszty podróży.
W ramach programu nie są pokrywane koszty opłat wizowych oraz koszty
pozyskania potwierdzonego notarialnie zezwolenia na odbycie podróży.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w programie.

Wymagana do odbycia podróży dokumentacja
- dowód osobisty/paszport o pozostałym okresie ważności nie
krótszym niż 6 miesięcy;
- poświadczone notarialnie zezwolenie na odbycie podróży dla
niepełnoletnich udających się w podróż zagraniczną;
- informacje podróżne o uczestniku (formularz dostarczony przez
organizatora)
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań
do odbycia podróży zagranicznej

