Partners

CoToAYR

Cooperation and Tools Against Youth Radicalization

Bredbyplan 4,16371 Spånga,Sweden
Phone:+46 73-993 61 00
Email:eudcouncil@gmail.com
Website: http://eudiasporacouncil.org/

Avanta Saunders House, 52-53 The Mall W5 3TA London
Email: londonplacementacademy@gmail.com
Website:http://www.londonplacementacademy.com/

Puntland Network Forum
Garowe Street 21 Nugal, Garowe, Somalia
Phone: +252 907798992
Email: garoweyouth@gmail.com
Website:http://www.pnetworkforum.org/

Via Episcopio 24 89852 Mileto (VV) Italia
Phone: 0963.339624
Email Address: staff@cspe.it
Website: http://www.cspe.it/

https://www.cotoayrproject.eu/

Cooperation and Tools Against Youth Radicalization

Calle Adelaida Muro, 1B – Bajo A 15002
A Coruña (España) (Timbre 101)
Phone 1: (+34) 981 26 03 65
Phone 2 : (+34) 981 00 51 94
Website: https://www.integracoruna.com/

https://web.facebook.com/CoToAYRproject/
Karlsvagen 5A 2 Oravais 66800

https://twitter.com/CoToAYRproject/
Mirage, Westlands, Nairobi, Kenya

Phone Number: +358 44 0101892

Phone: +254719154782
Email: info@socialviewkenya.org

Website: https://www.somaforeningen.org

Website: http://socialviewkenya.org/

Co-Funded By the
Erasmus+ Programme
of the Eropean Union

CoToAYR

The European Commission support for this publication does not constitute an endorsement
of the contents which 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 herein

Co-Funded By the
Erasmus+ Programme
of the Eropean Union

CoToAYR är ett tvåårigt europeiskt projekt som samﬁnansieras av Europeiska kommissionen
Erasmus +. Syftet med projektet är att stödja ungdomssamarbete och ungdomsutbytesprogram
för att förebygga våld, radikalisering, främlingsﬁentlighet och rasism.

Om CoToAYR
Start: 15-12-2018 - Slut: 16-08-2020
Projektet som riktar sig direkt till ungdomsarbetare, implementerar ett effektivt pedagogiskt verktyg
för att främja demokratiska värderingar såsom mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
respekten för rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter inklusive rättigheter för
personer som tillhör minoriteter. Projektet syftar till att skapa ett verktyg för ungdomsarbetare att
utveckla och sprida åsikter som syftar till att bryta ned extremistisk propaganda i frontlinjearbetet
med ungdomar såsom nya immigranter unga immigranter och främja integration i en interreligiös
dialog och interkulturell kunskap baserad på en annans kunskap.
Projektet bidrar till utvecklingen av sociala, medborgerliga och interkulturella kompetenser och
kritiskt tänkande ungdomar som när de möter radikalisering, diskriminering, rasism eller våld kan ta
hjälp av kunskapen att fylla dessa luckor genom att sprida information och använda dessa verktyg
genom att samla unga människors erfarenheter, behov och förslag
arbetare som arbetar i olika länder (Finland, Sverige, Italien, Spanien, Kenya och Somalia) och i olika
sektorer som är relevanta för ungdomsvärlden (skolor, kulturföreningar, icke-statliga organisationer,
ungdomscentra, mottagningscenter för unga migranter, etc.)

Mål
- Förbättra kvaliteten på ungdomsarbetet
- Ge ungdomsarbetare ett icke-formellt och skräddarsytt inlärningsverktyg som hjälper dem att
arbeta genom att tillhandahålla icke-formellt lärande som sedan kan användas i olika sammanhang.
- Ge ungdomsarbetare praktiska verktyg som kan användas i deras dagliga arbete.
- Stärka ungdomsarbetare, unga och nya invandrare och ﬂyktingar
- Utveckla och underlätta utbildning för frontlineoperatörer som arbetar med ungdomsgrupper för
att förbättra deras förståelse för radikaliseringsprocessen
- Ge dem ﬂexibla, uppdaterade, lättanvända verktyg som kan användas i antiradikaliseringspraxis.
- Öka medvetenheten, dela och respektera europeiska värderingar om värdighet, frihet, demokrati,
jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter, inklusive rättigheterna för
personer som tillhör minoriteter.

Aktiviteter
1. Börja med ett möte i Sverige
Det första internationella mötet anordnas av projektkoordinatorn EU Diaspora Council under
den första månaden av projektaktiviteten. Under mötet kommer följande punkter att ﬁnnas på
dagordningen: - Identiﬁerade verktyg kommer att beredas och delas inom partnerskapet för att tillhandahålla ett
gemensamt verktyg som innehåller mål, strategier och metoder för att fastställa mappstatus.
- Ansikts-till-ansikte intervjuaktivitetsplanering och enkäter online, strukturerar formatet för
intervjun och intervjumötet.
- Att deﬁniera de första stegen i "Broschyren om förebyggande av radikalisering av
ungdomsarbetare"
- Fokus på migration, integration och analys av förebyggande system för radikalisering på
svenska, engelska och ﬁnska.
- Deﬁnition av en spridningsplan som i detalj beskriver de åtgärder som varje partner kommer att
vidta för att säkerställa spridning och utnyttjande av projektet och andra förfrågningar /
uppgifter.
2. Intervjuer ansikte mot ansikte med ungdomsarbetare och ungdomar.
3. 2 Internationellt möte i Italien av Cooperazione Sud per l 'Europa Följande punkter
står på dagordningen.
- Fokus på invandring, integration och analys av antiradikaliseringssystem i Spanien och Italien.
- En samling av bästa metoder.
- Implementering av en ungdomsarbetarbroschyr för att förhindra radikalisering.
- Granska alla ekonomiska dokument och utarbeta en intern uppföljningsrapport.
4. Cspe Youth Workers 'Mobility Action i Italien: Deltagarna kommer att kunna undersöka
ungdomsarbetarnas roll i att förhindra våldsam radikalisering bland ungdomar och utbyta praxis
och erfarenheter inom fem dagar.
5. 3 Internationellt möte i Kenya: Partner kommer att organisera sina projektaktiviteter
under den 14: e månaden.

