
                                                         

Határokon innen és túl! Roma Együttműködési Képzés 
2015. május 25-30., Szlovénia 
 

BEVEZETÉS 
Az Erasmus + program Ifjúsági fejezete magába foglalja az Európi Unió legfontosabb intézkedését, 
ami arra hivatott, hogy támogassa az ifjúságot nem-formális tanulási lehetőségek biztosításával -  
kultúrák közötti párbeszéd és ifjúsági mobilitások segítségével. 
Az Erasmus + program keretében “Inklúzió és Sokféleség Stratégia” Inclusion and Diversity Strategy 
került kialakításra, mely biztosítja a programokban való részvétel lehetőségét hátrányos helyzetű 
fiatalok számára is.  Roma közösségek fiataljai az elsődlegesen megszólított szereplői ennek a 
stratégiának, hiszen többszörös diszkrimináció és korlátozott lehetőségek elszenvedői. 
 

CÉL 
A képzési program célja, hogy lehetőséget biztosítson Roma ifjúsági szervezetek számára, hogy 
különböző országokból  származó partnerekkel találkozhassanak . A jövőbeli partnerség célja, hogy 
aktív részesei  legyenek az Erasmus + program nyújtotta lehetőségeknek, hogy  közös nemzetközi 
projekteket tervezzenek és jól bevált gyakorlatokat osszanak meg egymással. 
 

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT 
A képzés helyszíne: Észak-Szlovénia. 
A program május 26.-án 14:00 órakor kezdődik és május 30.-án 
ebéddel zárul 
 

KIKET VÁRUNK? 
Jelentkezz, ha 

 elmúltál 18 éves 

 van tapasztalatod legalább helyi szintű programok szervezésében 

 van kedved és tervezed, hogy más Roma szervezetekkel nemzetközi programokat valósíts 
meg 

 Roma (fiatalokkal) foglalkozó szervezet aktív tagja vagy 

 van tapasztalatod Roma fiatalokkal való foglalkozásban ( minimum 13 éves korcsoport fölött) 

 a teljes képzésen részt tudsz venni ( 4 teljes nap) 

 
 
A képzést angolul tartjuk, de a fordításban segítséget biztosítunk. Egy szervezettől maximum két 
ember jöhet – ebben esetben az egyikőtöknek társalgási szintű angol nyelvismerettel kell 
rendelkeznie. 
 

HOGYAN JELENTKEZZ? 
Töltsd ki a csatolt jelentkezési lapot angolul ( ha szükséges, kérj meg valakit, hogy segítsen kitölteni 
angolul) és küld vissza a Nemzeti Iroda részére vagy a kapcsolattartódnak. 

 
A jelentkezések beadási határideje április 30.  2015. 
 
A résztvevőket legkésőbb május 8.-ig tájékoztatjuk a kiválasztásról. 
 

KÖLTSÉGEK 
Szállás, étkezés és a program teljes költsége a szervezők által biztosított. 
Az egyszeri oda- és vissza utazás az Erasmus + Nemzeti Iroda által térítésre kerül. 
 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3103/InclusionAndDiversityStrategy.pdf

