Youth Connections

Charta pre sociálne
začlenenie a kvalitnú
prácu s mládežou

Táto charta bola vytvorená v rámci projektu Youth
Connections, ktorý je súčasťou programu Erasmus+
a ktorého cieľom je vytvoriť silné väzby medzi
mladými utečencami, žiadateľmi o azyl
a migrantmi a mladými ľuďmi z EÚ
prostredníctvom tvorivej práce a kultúrnych aktivít
s cieľom podporiť sociálne začlenenie.
Táto charta a kontrolný zoznam boli vytvorené z pohľadu mladých
ľudí a pracovníkov s mládežou na základe ich skúseností a výziev,
ktorým čelia v procese integrácie.
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V tejto charte nájdete 20 tvrdení, ktoré opisujú správanie
a činnosti, ktoré by mali prijať organizácie, školy, inštitúcie atď.
pracujúce s multikultúrnymi skupinami mladých ľudí, aby
vytvorili bezpečné a priateľské prostredie.

AKO POUŽÍVAŤ TÚTO CHARTU
Na základe práce vašej organizácie si prečítajte
nasledujúce vyhlásenia a zaškrtnite tie, ktoré sa
vykonávajú na vašom pracovisku.

connected

Ak zaškrtnete aspoň 10 z týchto vyhlásení,
budete môcť získať Zlatú vlajku, ktorá
potvrdzuje, že ste boli "pripojení" a že ste prijali
a prijímate tieto osvedčené postupy na
vytvorenie a inkluzívneho prostredia.

Prečo zlatá vlajka?
Chcete
byť
jednotkou
medzi
organizáciami
pracujúcimi
s
migrantmi?
Chceli by ste byť uznávaní ako špecialisti v tejto oblasti s podporou projektu Youth Connections?

Dávame vám príležitosť získať uznanie na európskej úrovni za vašu kvalitnú prácu s
multikultúrnymi skupinami a za úsilie prispievajúce k podpore sociálneho začlenenia.

Ako ho môžete zobraziť?
Po vyplnení kontrolného zoznamu vám zašleme jedinečnú vlajku s kódom
zodpovedajúcim vašej organizácii, ktorú si budete môcť vyvesiť na svojej webovej stránke
ako dôkaz dodržiavania "Charty kvality práce s mládežou a sociálneho začlenenia".
Vlajka bude uznaná na európskej úrovni ako produkt európskeho projektu Youth
Connections, ktorý bol založený v rámci programu Erasmus+. Zviditeľníme vás aj
prostredníctvom našej webovej stránky a komunikačných kanálov.
Na konci tohto kontrolného zoznamu nájdete rámček s
užitočnými radami a informáciami, ktoré vám pomôžu zlepšiť
vašu prácu a prístup k multikultúrnym skupinám mladých ľudí.
Nájdete tu odkazy na produkty projektu Youth Connections
(školenia, príručku, videonávody), ako aj ďalšie užitočné
nástroje.

Pozorne si prečítajte nižšie uvedené tvrdenia a
"zaškrtnite" tie, ktoré sa týkajú vašej organizácie a
vašej každodennej práce s mladými ľuďmi*.
Na podporu integrácie využívame aktivity neformálneho vzdelávania (komunitné športové programy,
divadlo atď.)
Cieľom našich aktivít je podpora sociálnej inklúzie v prospech verejnosti
Uplatňujeme politiku nulovej tolerancie voči obťažovaniu, šikanovaniu a diskriminácii, ktorú
uplatňujeme aj v našom náborovom procese
Vážime si rozmanitosť a rešpektujeme odlišnosti
Pri práci a vo vzťahu k mladým ľuďom, s ktorými pracujeme, používame inkluzívny jazyk
Naši zamestnanci sú vyškolení na riešenie diskriminácie v multikultúrnom prostredí
Máme špecifické kompetencie na prácu s ľuďmi s obmedzenými príležitosťami a zo znevýhodneného
prostredia
Priebežne sa informujeme o osvedčených postupoch na národnej, regionálnej a európskej úrovni
Počas našich podujatí a aktivít dbáme na vytvorenie bezpečného a inkluzívneho prostredia otvoreného
pre všetkých
Organizujeme a podporujeme multikultúrne aktivity s miestnymi organizáciami, inštitúciami,
združeniami a komunitami
Poskytujeme jazykovú podporu migrantom a utečencom alebo osobám, ktorých rodným jazykom nie je
slovenčina, v našej miestnej komunite a/alebo poskytujeme podporu pri orientácii v byrokracii
Ponúkame uznávané objasnenie a/alebo potvrdenie kompetencií v životopise
Účastníkom našich podujatí a školení poskytujeme potvrdenia o účasti
Poskytujeme alebo odporúčame školenia o multikulturalizme a zvyšujeme informovanosť v miestnej
komunite
Vykonávame aktivity medzi sociálne vylúčenými osobami a/alebo organizujeme podujatia na podporu
integrácie migrantov a utečencov v miestnych komunitách
Podporujeme a propagujeme prácu a aktivity iných miestnych organizácií
Poskytujeme miestnu sieťovú skupinu, ktorá spája skupiny v oblasti zaoberajúce sa rôznymi problémami
Máme rozsiahlu miestnu sieť vrátane klubov práce, inštitúcií poskytujúcich bývanie a zamestnávateľov,
ako aj so sociálnymi službami a poskytovateľmi pomoci v oblasti duševného zdravia
Máme miestnu databázu príležitostí, podujatí a aktivít, ktoré môžeme propagovať v komunite
Naša organizácia sa delí o poznatky a príležitosti medzi našimi klientmi a podporuje a propaguje ich
plnú účasť (napr. program Erasmus+, projekty, školenia, podujatia, webové semináre)

Ako sa môžem zlepšiť?

This project has been funded with support from the European Commission, under the E+ Programme. This publication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ak bolo vaše skóre nižšie ako 10, nebojte sa! Môžete sa naučiť nové metodológie a spôsoby, ako sa
zlepšiť, ak si prečítate nižšie uvedené „Tipy“ a potom budete môcť znova vyplniť Kontrolný zoznam,
aby ste získali svoju Zlatú vlajku.
Dúfame, že Vám jeho vyplnenie pomohlo pochopiť dôležitosť malých akcií a aktivít na podporu
sociálneho začlenenia a integrácie vo vašich miestnych komunitách.
Ak sa chcete poučiť z osvedčených postupov EÚ a osvojiť si nové metodiky pre prácu s
multikultúrnymi skupinami, pozrite si nasledujúce produkty z projektu Youth Connections:
Školenia pre odborníkov na mládež pracujúcich v multikultúrnom prostredí:
https://www.youth-connection.eu/wp-content/uploads/2021/06/
Training-Modules-for-youth-professionals-working-in-multiculturalsettings-ENG.pdf
Príručka pre odborníkov na mládež pracujúcich v multikultúrnych skupinách.

