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Ob?ianske zdru?enie Qualed v sú?asnosti
participuje na piatich európskych
projektoch spolufinancovaných cez
Erasmus+, z ktorých vä??ina sa zameriava
na pomoc ute?encom ?i migrantom v
rôznych oblastiach.
Projekt Post t r au m at ick á in t egr ácia
u t e?en cov chce zvý?i? povedomie o
mo?nosti posttraumatickej stresovej
poruchy medzi ute?encami a ?iadate?mi o
azyl, o jej symptómoch ?i mo?nostiach
základnej du?evnej intervencie. Cie?om
projektu je pomoc? pracovníkom
pomáhajúcim ute?encom, ktorí nemajú
?peciálne vzdelanie, aby vedeli
identifikova? a poskytnú? základnú
psychosociálnu podporu a základnú
intervenciu v oblasti du?evného zdravia
ute?encom s post-traumatickými
problémami (a PTSD). Projekt chce tak
podpori? profesionálny rozvoj pedagógov
a taktie? pracovníkov s mláde?ou, ktorí sa
?oraz ?astej?ie stretávajú so zvy?ujúcim
sa po?tom ?tudentov s posttraumatickým
symptómom.
www.posttraumatic-integration.eu
Projekt Wor k place Basic Sk ills bude ma?
za cie?pomôc? menej vzdelaným
ute?encom, migrantom ?i ob?anom
jednotlivých partnerských krajín, získa?
základné schopnosti a vedomosti
potrebné pre prácu v oblastiach
stavebníctva, upratovacích slu?ieb,
turistického ruchu a zdravotníctva.
Za?ínajúci európsky projekt M on ey an d
Lif e Sk ills sa chce zamera? na základnú
finan?nú gramotnos? obyvate?ov, vrátane

migrantov. Zlep?enie finan?nej
gramotnosti bude ma? pre v?etkých ve?ký
prínos a nadobudnuté zru?nosti v oblasti
finan?nej gramotnosti spolu s ?al?ími
"?ivotnými zru?nos?ami" jednotlivcov
prispejú k tomu, aby ?o najviac vyu?ívali
príle?itosti na splnenie svojich cie?ov a
zabezpe?enie si finan?nej prosperity.
?a?ké ?ivotné situácie sú ve?mi náro?né
na zvládnutie. Jednou z takýchto situácií
je dlhodobá starostlivos? o mentálne
chorého ?lena rodiny, ?i u? die?a alebo
dospelého. Projekt Fam ily car egiver
su ppor t bude preto zameraný na
podporu tých ?udí, ktorí sa starajú o
chorých príbuzných a cie?om bude
pomôc? im v ich starostilovsti nielen o
?lena rodiny, ale najmä o nich samých.
Posledným projektom, ktorý by mal by?
prínosný pre vä??inu populácie sú
argumenty proti agresii - Ar gu m en t s
Again st Aggr ession . Cie?om projektu je
poskytnú? európskym ob?anom
komunika?né a argumenta?né
schopnosti, ktoré mô?u vyu?íva? na
sociálnych sie?ach alebo v interakciách v
reálnom ?ivote v?dy, ke? sú
konfrontovaní s agresívnymi, rasistickými
alebo xenofóbnymi posolstvami,
nerovnos?ami a násilím. Výstupom tohto
projektu by mal by? aj katalóg s
naj?astej?ími predsudkami a mo?nými
odpove?ami, ktoré mô?u zvý?i?
efektívnos? argumentov.
www.contra-aggression.eu
Viac informácií nájdete na na?ej
webstránke.
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