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SPOTKANIA SOCI@LL  
W marcu 2018 przedstawiciele projektu SOCI@LL udali się do 
Brukseli i uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów 
zorganizowanym przez EACEA. Była to doskonała okazja, aby 
dowiedzieć się więcej o podobnych projektach 
współfinansowanych z program Erasmus+  w ramach Akcji 
Kluczowej 3 (poświęconej wsparciu reform politycznych 
w dziedzinie integracji społecznej oraz poprzez kształcenie, 
szkolenie i młodzież). Również w marcu partnerzy spotkali się po 
raz pierwszy w Matosinhos w Portugalii. To spotkanie 
inauguracyjne było bardzo owocne i pozwoliło partnerom na 
dopracowanie planu pracy na nadchodzące miesiące, wspólne 
zdefiniowanie kluczowych koncepcji i dzielenie się 
doświadczeniami poprzez sesje wzajemnego uczenia się 
z zaproszonymi gośćmi.  

BUDOWANIE FUNDAMENTÓW 
Rozpoczęto pierwszy z pięciu etapów projektu SOCI@LL. 
Partnerzy intensywnie pracują, aby stworzyć solidne podstawy 
do dzielenia się wiedzą o stanie wiedzy i potrzebach grup 
docelowych. Ten krok opiera się na różnych badaniach 
i działaniach w terenie, w tym kwestionariuszach skierowanych 
do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół; wywiady 
z ekspertami w dziedzinie edukacji i integracji społecznej; oraz 
grupy fokusowe z kluczowymi aktorami ze społeczności 
szkolnej i innymi zainteresowanymi stronami. Działania te będą 
realizowane we wszystkich krajach partnerstwa, przy udziale 
sieci partnerów technicznych i naukowych, władz lokalnych 
i szkół, w celu zaangażowania kluczowych zainteresowanych 
stron. 

 

PROGRAM ZDOLNOŚCI DO ANIMACJI 
OTWARTYCH PARTNERSTW 

Wraz z drugim spotkaniem projektu (w październiku 2018 r. 
W Nikozji na Cyprze) zorganizowano szkolenie na temat 
„Strategii, narzędzi i metod tworzenia i utrzymywania 
otwartych partnerstw”. Organizacje konsorcjum 
reprezentujące szkoły i władze lokalne wzięły udział w tym 
kursie mającym na celu wsparcie operacjonalizacji otwartych 
sieci SOCI@LL. Partnerstwa te są skierowane do 
entuzjastów SOCI@LL, w tym szkół, władz lokalnych 
i odpowiednich interesariuszy społeczności, którzy są 
zainteresowani odgrywaniem aktywnej roli w promowaniu 
zmian na rzecz włączenia społecznego poprzez edukację, 
szkolenie i młodzież. 

Soci@ll zatwierdzono w ramach naboru EACEA/07/2017 - Akcja 3: Wsparcie 

w reformowaniu polityk (Integracja społeczna poprzez edukację, szkolenia i młodzież). 

Projekt (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) został zrealizowany przy 

wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko 

autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej 

zawartość merytoryczną. 


