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4. Состанок на проектот, Неапол, Италија
14–15 мај. Фокусот  на состанокот беше: (a) 
воспоставување на извештај преку синтеза  со дискусија  
на политичките препораки на локално, национално 
ниво и на ниво на ЕУ; (б) извештаи на партнерите  за 
имплементација на активностите  во  2018; (в) идеа/ 
предлог за е-платформа и студиски  материјал. Члено-
вите на проектот  учествуваа  на националниот семинар 
на RoMigSc (Италија). Членовите имаа работна вечера 
со партнерите на проектот CiSoTRA – Граѓанско опште-
ство  за социјлна инклузија на децата без придружба  во 
транзиција  до  достигнување  на периодот на зрелост 
– заедници за  учење  за обликување на интерфејси за 
транзиција,  за повеќе на  https://cisotra.eu/.
5тиот состанок на проектот ќе се одржи во Скопје, ПЈРМ 
26–27 ноември.

Настани за дисеминација во Неапол
На конференцијата MakeLearn (https://makelearn.mfdps.si/),  
на сесијата  за социјална инклузија , која се одржа на 16 
мај,  членови на кадарот од Шпанија, Словенија  и Италија  
ги претставија  своите придонеси  кои се однесуваат на 
темата на  проектот.

Aктивности во 2018
Активности за волунтирање за вклучување на децата • 
роми/мигранти и за активирање на младината. 50  
волунтери беа ангажирани за помош (во училишта или 
други организации) од март до јули  во Словенија, ПЈРМ , 
Шпанија и Италија. 
Обука за волунтери. • 139  учесници од Словенија, ПЈРМ, 
Шпанија и Италија.
Обука за наставници.•  185 учесници 2-дневни настани во 
Словенија, ПЈРМ, Шпанија и Италија .
Национални семинари.•  212 учесници во Словенија, 
ПЈРМ, Шпанија и Италија. Семинарот во Турција  ќе биде 
на 22 септември 2018 година.

Објавувања 2019 
Обука за волунтери.•  Jануари/февруари во Словенија, 
Шпанија, ПЈРМ, Италија.
Волунтерски активности – училишни проекти.•  Oд 
февруари до јуни во Словенија, Шпанија, ПЈРМ, Италија.
Обука за наставници.•  Aприл/мај во Словенија, Шпанија, 
ПЈРМ, Италија.
Национални семинари.•  Aприл–јуни во Словенија, 
Шпанија, ПЈРМ, Италија, Турција. 
Семинар за претставници на социјалните организации. • 
мај/јуни  во Германија & Турција.
Семинар за директори,одговорни наставници од • 
училиштата, наставници. Mај/јуни во Германија & 
Турција.
Меѓународна конференција.•  10 октомври во Словенија.

Сите активности се бесплатни. Проверете ги деталите 
https://romigsc.eu



Erasmus+, KA3:  Поддршка на реформата на политиките –  
Социјална инклузија преку образование, обука и млади 
Број на проектот: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3-годишен проект: 31 декември 2016–31 декември 2019
Земји учеснички во проектот: Словенија, Германија, Шпанија, 
Италија, ПЈР Македонија, Турција

Поддршката на Европската комисија за подготовката на оваа публикација 
не претставува прифаќање на содржините, кои ги одразуваат ставовите 
на авторите, и Комисијата не може да биде одговорна за било каква упо-
треба на информациите кои се содржани во нив.

Обуки, отворени дискусии  
и младински волонтерски  
активности

Вклучување на Ромите  
и на мигрантите  
во училиштата


