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TAVOITE: Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien nuorten integraation ja poliittisen 

osallistumisen edistäminen.  

 
AIHE: Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa emme halua haavoittuvimpien yksiöiden 
syrjäytyvän. Uskomme, että osallistuminen yhteiskuntaan ja politiikkaan on oleellista 
demokratian toiminnan varmistamiseksi. 
 

EHDOTUKSEMME: Mahdollisuus löytää ratkaisuja, jotka perustuvat saavutettaviin 

oppimisympäristöihin, tasa-arvoon, voimaantumiseen ja autonomiaan. Nämä perustuvat 

aktiivisen kansalaisuuden oppimisen käsitykseen. Keskitymme epäedullisessa asemassa 

oleviin nuoriin aikuisiin, arvioimme heidän kohtaamiaan esteitä ja luomme työkaluja, 

joiden avulla he voivat olla voimakkaampia, ammattitaitoisempia ja tuntea 

henkilökohtaisen ja sosiaalisen vastuun demokraattisen yhteiskunnan osallistujina. 
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Konsortio koostuu kuudesta instituutiosta kuudesta Euroopan maasta: KulturLife – Saksa, 
InterAktion – Itävalta, Center for Social Innovation – Kypros, Rightchallenge – Portugali, 
DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO – Slovenia, Learning 
for Integration ry – Suomi. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe (projektitulos 1) on saatu päätökseen. Konsortio on 
suorittanut kussakin maassa tarvittavat pöytä- ja kenttätutkimukset saadakseen oikean 

käsityksen kohderyhmän 
nykytilasta. Tämä tutkimus 
on pohjana hankkeen 
myöhemmille osille, joiden 
tavoitteena on luoda 

koulutusmateriaalia 
tukemaan heikossa 
asemassa olevien nuorten 
aikuisten sosiaalista ja 
poliittista osallistumista 
omissa maissaan. 
Projektituloksen loppuvai-
heessa ensimmäinen 

kansainvälinen 
projektikokous pidettiin 
henkilökohtaisesti Grazissa, 
Itävallassa, Interaktionin 
isännöimänä.

Käymme parhaillaan hankkeen seuraavaa vaihetta (projektitulos 2), jonka aikana 
suunnitellaan koulutusmateriaalia – digitaalisen kansalaisuuden oppimisen 
työkalupakkia. Tavoitteena on, että syrjäytyneet nuoret aikuiset käyttävät tätä 
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työkalupakkia kehittääkseen taitojaan ja osallistumaan kansalaisina. Materiaali on jaettu 
viiteen moduuliin. Kaikki ne sisältävät erilaisia harjoittelumenetelmiä videon, PowerPoint-
tyylisen esityksen, visojen ja infograafien avulla. 
 
Samaan aikaan toinen 
TPM järjestettiin 27. ja 
28. syyskuuta. Tällä 
kertaa isäntänä oli 
RightChallenge 
Portossa, Portugalissa. 
Yhteistyökumppanit 
keskustelivat hankkeen 
edistymisestä, mukaan 
lukien 
koulutusmateriaalin 
kehittämisestä, hankkeen verkkosivujen luomisesta sekä kolmannen projektituloksen 
käynnistämisestä, missä luodaan yhteisön oppimisohjelma.  
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