Youth Connections

Socialinės įtraukties
ir kokybiško darbo su
jaunimu chartija
Chartiją parengė „Youth Connections“,
„Erasmus+“ projektas, kurio siekis – kurti
stiprius jaunų pabėgėlių, prieglobsčio
prašytojų, migrantų bei ES jaunimo ryšius
per kūrybinį darbą ir kultūrines veiklas, kad
būtų skatinama socialinė įtrauktis.
Ši chartija ir kontrolinis sąrašas parengti remiantis jaunimo
bei jaunimo darbuotojų požiūriais, pagrįstais patirtimis ir
išbandymais, su kuriais susidūrė integracijos metu.
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Šioje chartijoje rasite 20 teiginių, apibūdinančių elgesį ir
veiksmus, kuriuos organizacijos, mokyklos, institucijos ir kitos
įstaigos, dirbančios su daugiakultūrėmis jaunuolių grupėmis,
turėtų pritaikyti tam, kad būtų sukurta saugi ir maloni aplinka.

Kaip naudotis šia Chartija

connected

Perskaitykite toliau nurodytus teiginius
ir, remdamiesi savo organizacijos
darbu, pažymėkite tuos, kurie vykdomi
jūsų darbovietėje.
Jei pažymėsite bent 10 teiginių, būsite
kviečiami priimti Auksinę vėliavą,
rodančią, kad esate „sujungtas“ ir
pritariate bei taikote šią geriausią
patirtį, siekdami sukurti įtraukią
aplinką.

Kam skirta Auksinė vėliava?
Ar trokštate būti geriausia organizacija, dirbanti su migrantais?
Ar norėtumėte būti pripažintas šios srities specialistu pasinaudodami „Youth
Connections“ projektu?
Mes suteikiame jums galimybę būti pripažintiems Europos lygmeniu už kokybišką
darbą su daugiakultūrėmis grupėmis ir pastangas, kuriomis prisidedate prie socialinės
įtraukties skatinimo.

Kaip galima ją rodyti?
Mes jums atsiųsime unikalią vėliavą su kodu, atitinkančiu jūsų organizaciją, po kontrolinio
sąrašo užpildymo ir galėsite ją rodyti savo internetinėje svetainėje kaip įrodymą,
kad laikotės kokybiško jaunimo darbo ir socialinės įtraukties chartijos nuostatų.
Vėliava bus pripažinta Europos lygmeniu kaip Europos projekto „Youth
Connections“, įgyvendinamo pagal „Erasmus+“ programą, produktas. Be to,
mes suteiksime jums galimybę būti matomiems mūsų
interneto svetainėje ir bendravimo kanaluose.
Šio kontrolinio sąrašo gale rasite naudingų patarimų ir
informacijos, padėsiančių pagerinti savo darbą ir požiūrį į
daugiakultūres jaunimo grupes.
Jūs rasite nuorodų į „Youth Connections“ projekto
produktus (mokymus, vadovą, vaizdo įrašo pamokas) bei
kitas naudingas priemones.

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktus
teiginius ir pažymėkite tuos, kurie atitinka jūsų
organizaciją ir kasdienį darbą su jaunimu. *
Vykdome neformalias švietimo veiklas siekdami skatinti integraciją (bendruomenės sporto
programos, teatras ir kt.)
Mūsų veiklų tikslas – skatinti socialinę įtrauktį visuomenės labui
Taikome visiško nepakantumo priekabiavimui, patyčioms ir diskriminacijai politiką, kurią
vykdome ir įdarbinimo metu
Mes vertiname įvairovę ir gerbiame skirtumus
Mes naudojame įtraukią kalbą darbo metu ir bendraudami su jaunuoliais, su kuriais dirbame
Mūsų darbuotojai išmokyti kovoti su diskriminacija daugiakultūrėje aplinkoje
Turime specialių kompetencijų dirbti su mažiau galimybių turinčiais ir nepalankioje padėtyje
esančiais žmonėmis
Nuolat giliname žinias apie gerąją patirtį, vykdomą valstybiniu, regioniniu ir Europos
lygmenimis
Savo renginių bei veiklų metu pasirūpiname, kad būtų sukurta saugi, įtrauki ir visiems atvira
aplinka
Organizuojame ir skatiname daugiakultūres veiklas kartu su vietos organizacijomis,
institucijomis, asociacijomis bei bendruomenėmis
Teikiame kalbinę pagalbą vietos bendruomenės migrantams, pabėgėliams bei žmonėms,
kalbantiems ne gimtąja kalba, ir (arba) teikiame paramą tvarkant biurokratinius reikalus
Siūlome pripažintą kompetencijų, reikalingų gyvenimo aprašymui, paaiškinimą ir (arba)
patvirtinimą
Išduodame dalyvavimo pažymėjimus savo renginių ir mokymų dalyviams
Rengiame mokymų kursus, susijusius su daugiakultūriškumu, arba nukreipiame į juos ir
didiname vietos bendruomenės informuotumą
Vykdome veiklas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, ir (arba) organizuojame
renginius, kuriais skatiname migracijų ir pabėgėlių integraciją į vietos bendruomenes.
Remiame ir skatiname kitų vietos organizacijų darbą bei veiklą
Kuriame vietinio tinklo grupę, jungiančią tam tikrose vietovėse esančias grupes, besirūpinančias
įvairiomis problemomis
Turime platų vietinį tinklą, jungiantį darbo klubus, institucijas ir darbuotojus, kurie aprūpina
būstu, teiki
Kaupiame vietinę bendruomenei reklamuojamų galimybių, renginių ir veiklų duomenų bazę
a socialines paslaugas ar psichinės sveikatos pagalbą
Mūsų organizacija dalijasi žiniomis bei galimybėmis su klientais, skatina visapusį jų dalyvavimą
(pavyzdžiui, „Erasmus+“, projektai, mokymai, renginiai, internetiniai seminarai)

Kaip galiu tobulėti?
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Jei jūsų rezultatas buvo mažesnis nei 10, nesijaudinkite! Galite išmokti naujų metodikų
ir tobulinimo būdų, vadovaudamiesi čia paminėtais „Patarimais“, o po to vėl galėsite
užpildyti kontrolinį sąrašą, kad gautumėte Auksinę vėliavą.
Tikimės, kad jo užpildymas padėjo jums suprasti mažų veiksmų ir veiklos svarbą,
skatinančią socialinę įtrauktį ir integraciją jūsų vietos bendruomenėse.
Jei norėtumėte pasimokyti iš geriausios ES praktikos ir išmokti naujų metodikų, kurias
būtų galima pritaikyti daugiakultūrėms grupėms, peržiūrėkite šiuos projekto „Jaunimo
ryšiai“ produktus:
Mokymai jaunimo specialistams, dirbantiems daugiakultūrėje aplinkoje:
https://www.youth-connection.eu/wp-content/uploads/2021/06/
Training-Modules-for-youth-professionals-working-in-multiculturalsettings-ENG.pdf
Vadovas jaunimo
komandose.
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