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Etudes et Chantiers Corsica (ECC)
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA- FRANCÚZSKO

ECC je nezisková organizácia založená v roku 1995 so
sídlom na Korzike. ECC podporuje sociálnu integráciu a
miestny rozvoj niekoľkými spôsobmi: vysielanie a prijímanie
dobrovoľníkov v medzinárodných pracovných stážach pre
mládež, pomoc pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov o
zamestnanie, územné projekty vo vidieckych oblastiach.
Združenie organizuje medzinárodné pracovné stáže na
Korzike a spolupracuje s regionálnymi orgánmi na podporu
zamestnanosti a sociálneho začlenenia v rámci plánu
Départemental d'Insertion, ktorý vypracovali Conseils
Généraux de Haute-Corse a de Corse du Sud organizovaním
niekoľkých iniciatív vrátane ACI (Ateliers) et Chantiers
d'Insertion).
KERIC (OBČIANSKE ZDRUŽENIE)
Web: https://etudesetchantiers.org/corsica
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA- SLOVENSKO
KERIC je mládežnícka nezisková a mimovládna organizácia v regióne
Kysuce - severné Slovensko. Poslaním organizácie je spojiť kysucký
región s Európou a zvyškom sveta a pomôcť ľuďom z tohto regiónu stať
sa otvorenejšími a tolerantnejšími voči iným kultúram. Hlavným cieľom
organizácie KERIC je poskytnúť mladým ľuďom priestor na realizáciu
ich nápadov a na neformálne vzdelávanie počas svojho voľného času.
Každoročne sa približne 250 - 300 mladých ľudí zúčastňuje na
pravidelných aktivitách, ktoré prebiehajú týždenne v KERICu (kurzy,
semináre) a
medzi 300 - 600 mladých ľudí sa zúčastňnuje na
nepravidelných aktivitách (informačné kampane, výlety v prírode,
workshopy, letné tábory).
Web: www.keric.sk/en/

“I’m always excited to go to

school despite the workload.

Staying positive is the secret”

-Pat Rowe, Honorable Mention

ZEMGALES NVO CENTRS
(ZEMGALES NEVALSTISKO ORGANIZACIJU
ATBALSTA CENTRS BIEDRIBA)
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA - LOTYŠSKO

Nezisková organizácia Zemgales NVO Centrs bola založená v roku 1998 s
cieľom podporovať rozvoj občianskej spoločnosti. V súčasnosti je
organizácia strediskom zdrojov pre viac ako 600 mimovládnych
organizácií a 4 000 používateľov informačnej siete. Pravidelnými
činnosťami sú konzultácie o získavaní finančných prostriedkov na
opatrenia
príjemcov z verejného sektora, informácie, vzdelávanie a
technická pomoc pre neziskové organizácie. Organizácia Zemgales je tiež
jazykovým vzdelávacím centrom pre lotyšský, anglický, nemecký, ruský,
španielsky, taliansky a francúzsky jazyk. Rozvíja opatrenia na podporu
mládeže, ponúka mládežnícke výmeny, medzinárodnú dobrovoľnícku
službu, miestne mládežnícke iniciatívy, možnosti stáží pre študentov a
spolupracuje s miestnymi organizáciami na báze dobrovoľníctva.
Web: www.zemgalei.lv/lv

Projekt spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus +
číslo projektu: 2019-1-FR025-015882, ASEM: Mapping and Assessing the European Mobility Advisor

FEBRUÁR 2020

1 - KTO SME
KONZORCIUM

EBU
(Fundacja Rozwoju Miedzykulturowego EBU)
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA- POĽSKO

EBU je nezisková organizácia zameraná na medzikultúrne
vzdelávanie a rozvoj práce s mládežou v miestnej
komunite Minsk Mazowiecki. Organizácia spolupracuje so
základnými a strednými školami v meste, kultúrnymi a
vzdelávacími inštitúciami a radnicou. Organizácia hosťuje
zahraničných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v rámci
každodenných aktivít. Svoju prácu zameriava na mládež a
zapája mladých ľudí do aktivít zameraných v prospech
iným cieľovým skupinám. Hlavnými cieľmi EBU sú:
rozvíjať medzikultúrny dialóg a vzdelávanie s cieľom
zvýšiť informovanosť o iných kultúrach, podporovať
toleranciu a porozumenie, bojovať proti diskriminácii a
xenofóbii a uľahčovať objavovanie individuálnej kultúrnej
identity. Zameriava sa aj na odbornú prípravu, na
získavanie
sociálnych
zručností,
propagáciu
a
implementáciu dobrovoľníckej služby, organizovanie
voľnočasových aktivít a projektov s kultúrnym zameraním
a podporu neformálneho vzdelávania.
WEB: www.ebu.org.pl

EDUMOBY ITALIA
(Educational Mobility for Youth)
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA- TALIANSKO

EduMobY je nezisková sociálna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 2012
a pôsobí v oblasti nadnárodnej mobility v oblasti vzdelávania.
Organizácia bola založená za účelom sociálnej solidarity a realizuje
projekty v týchto oblastiach: stáže, vzdelávacie aktivity, odborné
vzdelávanie, vrátane učňovských projektov v Taliansku a zahraničí
schválených verejnými orgánmi. Poskytuje tiež sprievodné,
mentorské, informačné a poradenské služby v oblasti nadnárodnej
vzdelávacej mobility, doplnkové služby, ako sú napríklad edičné a
informačné iniciatívy na podporu informačných a školiacich aktivít,
konzultačné a dizajnérske služby v oblasti informácií, aktívnej
účasti a európskeho občianstva.
Web: www.edumoby.it
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asem-project.eu

STRETNUTIE PROJEKTU

. 19.-20. Máj 2020, 2. medzinárodné stretnutie

V dňoch 15. a 16. januára 2020 sa v meste Bastia

(Poľsko)

(Korzika, Francúzsko) uskutočnilo 1. stretnutie

. August 2020, Newsletter č.2

zahraničných partnerov projektu ASEM. Členovia

. 23. -28. November 2020, "školenie pre

konzorcia - pochádzajúci z Francúzska, Lotyšska,
Slovenska, Poľska a Talianska - sa zišli, aby hlbšie

hodnotiteľov", školenie pre hodnotiteľov EMAs

prediskutovali hlavné ciele projektu, medzníky a rozdelili

(Slovensko)

úlohy na nasledujúce mesiace. Každá organizácia

Sledujte nás na Facebook-u: @asemproject

predniesla krátku prezentáciu o aktivitách, ktoré
vykonávajú vo svojich krajinách, o svojich motiváciách
a očakávaniach týkajúcich sa projektu. Niektoré
organizácie sú priamo zapojené do informačnej siete
organizácií zameraných na dostupné a komplexné
informácie o vzdelávacích mobilitách pre mladých ľudí a
pracovníkov s mládežou. Ostatné zúčastnené organizácie
sa zaoberajú európskymi projektmi, ako sú pracovné
stáže a Európsky Zbor Solidarity. Popoludní sme
naplánovali nasledujúce aktivitami a všeobecne sa
dohodli na ďalšom pracovnom postupe. Konzorcium sa
taktiež dohodlo na spôsobe vytvorenia prvého výstupu z
projektu, ktorý je o profile európskeho poradcu pre
mobilitu. Zámerom bude všeobecné zhrnutie rôznych
aspektov práce s informáciami, ale aj špecifiká každej
zúčastnenej organizácie.
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Mapovanie a hodnotenie európskeho poradcu pre mobilitu

ASEM - PROJEKT

V TOMTO ČLÁNKU...

ASEM - PROJEKT

ASEM - mapovanie a hodnotenie európskeho poradcu pre mobilitu
(EMA) je projekt spolufinancovaný v rámci programu Erasmus +
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Európskej únie - spolupráca KA2 v oblasti inovácií a výmeny
osvedčených postupov. Cieľom projektu je vyvinúť metodiku
hodnotenia EMA, pracovníka s mládežou (alebo pedagóga pre
mládež alebo kariérového poradcu pre mládež), ktorý sa
špecializuje na poskytovanie poradenstva mladým ľuďom, ktorí sú

2 - 1. MEDZINÁRODNÉ
STRETNUTIE

ochotní odísť do zahraničia kvôli vzdelávacej skúsenosti, a to buď
za štúdiom, prácou alebo dobrovoľníctvom. Projekt ASEM zlepší
súčasnú situáciu zmapovaním kvalifikačného profilu EMA na

3 -ĎALŠIE KROKY

európskej úrovni a vypracovaním metodiky na hodnotenie ich
spôsobilosti s názvom „Expertízna kontrola“, kurz elektronického
vzdelávania pre hodnotiteľov, európska certifikácia a register pre
EMA.Konzorcium je zložené z organizácií pracujúcich s mobilitou
mládeže vo Francúzsku, Lotyšsku, Slovensku, Poľsku a Taliansku
a môže sa spoľahnúť na širokú európsku sieť. Do projektu sa zapojí
približne 400 EMA a o projekte bude informovaných 10 000
pracovníkov s mládežou. Dlhodobým prínosom bude
profesionalizácia EMA a poskytovanie kvalitnejšieho poradenstva
v oblasti mobility.
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