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2. Haastattelut kasvotusten nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kanssa.

Toiminta

5. 3 Kansainvälinen kokous Keniassa: partneri järjestää sen projektitoiminnan 14. kuukauden 
aikana.

Hankkeessa, joka on suunnattu suoraan nuorisotyöntekijöille, toteutetaan toimiva opetus- ja 
pedagoginen väline eurooppalaisten arvojen edistämiseksi: ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 
demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltion suvaitsevaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen,
mukaan lukien vähemmistöön kuuluvien henkilöiden oikeudet. Hankkeen tarkoituksena on luoda 
työkalu hyödylliseksi nuorisotyölle, kehittää ja välittää viestejä, joiden tarkoituksena on hajottaa 
ääriliikkeiden propaganda rintamallisessa työssä nuorten (uusien maahanmuuttajien, 
maahanmuuttajien ja nuorten alkuperäiskansojen kanssa) kanssa ja edistää integraatiota uskontojen 
välisen vuoropuhelun ja
kulttuurienvälinen tieto, joka perustuu toisen tietoon. Hankkeella edistetään sosiaalisten, kansalais- ja 
kulttuurienvälisten kompetenssien ja kriittisen ajattelun kehittämistä
nuorten ihmisten kanssa sekä kohdata radikalisoitumista, syrjintää, rasismia ja väkivaltaa. auttaa 
täyttämään nämä aukot levittämällä tietoa ja näiden työkalujen rakentaminen tapahtuu kokoamalla 
nuorten kokemuksia, tarpeita ja ehdotuksia
työntekijöitä, jotka työskentelevät eri maissa (Suomessa, Ruotsissa, Italiassa, Espanjassa, Keniassa ja 
Somaliassa) ja eri aloilla, jotka koskevat nuorten maailmaa (koulut, kulttuuriyhdistykset, 
kansalaisjärjestöt, nuorisokeskukset, nuorten maahanmuuttajien vastaanottokeskukset jne.)

1. Aloita kokous Ruotsissa
Ensimmäisen kansainvälisen kokouksen järjestää hankekoordinaattori EU: n diasporan neuvosto 
projektitoiminnan ensimmäisen kuukauden aikana. Kokouksen aikana esityslistalle on suunniteltu 
seuraavat kohdat: -
- Tunnistetut työkalut valmistellaan ja jaetaan kumppanuuden yhteydessä, jotta saadaan yhteinen 
työkalu, joka sisältää tavoitteet, strategiat ja menetelmät kansioasema perustetaan.
- Haastattelujen toiminnan täsmällinen suunnittelu kasvokkain ja kyselylomakkeet verkossa, 
jäsentelemällä haastattelun ja kyselykokouksen muoto.
- Määritellään ensimmäiset vaiheet ”Esite nuorisotyöntekijä radikalisoitumisen estämiseksi”
- Keskitytään ruotsin englannin ja suomen radikalisoitumisen ehkäisemisjärjestelmien 
muuttoliikkeeseen, integrointiin ja analysointiin.
- Levityssuunnitelman määritelmä, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti toimet, jotka kukin 
kumppani toteuttaa hankkeen levittämisen ja hyödyntämisen varmistamiseksi, ja muut pyynnöt / 
tehtävät. 

3. 2 Kansainvälinen tapaaminen Italiassa esittäjä (t): Cooperazione Sud per l'Europa Seuraavat 
kohdat on suunniteltu esityslistalle
- Keskity maahanmuuttoon, integrointiin ja Espanjan ja Italian radikalisoitumisen estävien 
järjestelmien analysointiin
- Parhaiden käytäntöjen kokoelma
- Radikalisoitumisen estävän esitteen nuorisotyöntekijän toteuttaminen
- Tarkasta kaikki rahoitusasiakirjat ja laadi sisäinen seurantaraportti. 

4. Cspe: n järjestämä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuustoiminta Italiassa: Osallistujat 
voivat 5 päivän kuluessa tutkia yhdessä nuorisotyöntekijöiden roolia väkivaltaisen 
radikalisoitumisen estämisessä nuorten keskuudessa ja vaihtaa käytäntöjä ja kokemuksia. 

CoToAYR on kaksivuotinen eurooppalainen projekti, jota yhteisrahoittaa Euroopan komission 
Erasmus + -ohjelma. Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten yhteistyötä ja nuorisovaihto-ohjelmia 
väkivallan, radikalisoitumisen, muukalaisvihan ja rasismin ehkäisemiseksi.

Tietoja CoToAYR: stä
Alku: 15-12-2018 - loppu: 16-08-2020

Paranna nuorisotyön laatua
- Tarjoa nuorisotyöntekijöille virallinen ja räätälöitävä oppimisväline, joka auttaa heitä toimimaan 
virallisen oppimisen tarjoamalla ja joita voidaan myöhemmin hyödyntää eri tavoin eri tilanteissa.
- Antakaa nuorisotyöntekijöille käteviä työkaluija, joita voidaan hyödyntää päivittäisessä työssään

- Annetaan nuorisotyöntekijöille, nuorille ja uusille maahanmuuttajille sekä pakolaisille 
mahdollisuus

- Kehitetään ja helpotetaan nuorten ryhmien kanssa työskentelevien etulinjan operaattoreiden 
koulutusta parantaakseen heidän ymmärrystään radikalisoitumisprosessista

- Tarjoa heille joustavia, päivitettyjä, helppoja työkaluja, joita voidaan käyttää radikalisoitumisen 
estämiseen liittyvässä koulutuskäytännössä.

- Lisätään eurooppalaisten arvojen tuntemusta, jakamista ja kunnioittamista seuraavissa asioissa: 
ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
mukaan lukien vähemmistöön kuuluvien henkilöiden oikeudet
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