		
		
		

Áustria:
PERIPHERIE – Instituto para a investigação prática de género,
em Graz. www.peripherie.ac.at

		
		
		

Bulgária:
Center of Women’s Studies and Policies - Centro de Estudos
e Políticas das Mulheres, em Sofia. www.cwsp.bg

		
		
		

França:
Elan Interculturel – Elan Intercultural, em Paris.
www.elaninterculturel.com

		
		
		
		

Portugal:
Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens, em Lisboa.
www.redejovensigualdade.org.pt
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Organizações parceiras do projeto EQUAL SPACE:

Contacto
REDE DE JOVENS PARA A IGUALDADE
Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens
Rua de Moscavide 71, 1998-011, Lisboa, Portugal
Tel: +351917 818 727
marta.lopez.rede@gmail.com
http://redejovensigualdade.org.pt

W W W. E Q U A L S PA C E . E U
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta comunicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa
ser feita.

Duração:

1/09/2017 – 31/08/2019

O nosso objetivo: Promover a participação de mulheres desfavorecidas, migrantes e pertencentes a grupos minoritários, no processo
de aprendizagem ao longo da vida através de estratégias inovadoras.
O projeto Erasmus + EQUAL SPACE visa permitir a participação e o empoderamento das mulheres migrantes e de outras minorias através do desenvolvimento
de formações para facilitadoras e facilitadores de Educação Comunitária, numa
perspectiva de género e diversidade cultural.
A educação de adultos muitas vezes negligencia a integração de pessoas consideradas desfavorecidas. O projeto EQUAL SPACE, uma parceria entre organizações da Áustria, Bulgária, França e Portugal que trabalham no âmbito da
investigação e educação de adultos/as, terá pela frente o desafio de capacitar
as facilitadoras e facilitadores de Educação Comunitária numa perspectiva de
género e diversidade cultural, com o objetivo de permitir que mulheres migrantes
e de outros grupos minoritários, que enfrentam dificuldades a nível educacional,
possam aceder à aprendizagem ao longo da vida e à educação de adultos/as.
Este trabalho de base comunitária está principalmente interessado em envolver
grupos considerados “desfavorecidos” e em motivar as pessoas para que sejam
parte integrante no desenvolvimento das suas comunidades, motivando-as para
participarem de forma ativa.

O público alvo – o qué é um/a facilitador/a
de Educação Comunitária?
No processo da Educação Comunitária existem muitos e diferentes atores envolvidos e estes atores podem variar de país para país, dependendo das estruturas políticas a nível local e regional.

O nosso público alvo:
• trabalhadoras e trabalhadores comunitários;
• organizações de educação de adultos;
• trabalhadoras e trabalhadores sociais;
• atores regionais relevantes e outras partes interessadas;
• instituições que trabalham com as questões de género,
mulheres, migrantes ou minorias.
Estes grupos serão capacitados em formações que acontecerão de forma presencial e online. O objetivo é ampliarem as suas competências em Educação
Comunitária, numa perspetiva de género e diversidade cultural, e desta forma
serem capazes de apoiar as mulheres migrantes e de outros grupos minoritários
a acederem às oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e à educação
de adultos/as.
Produtos:
• Um estudo sobre a situação da migração, diversidade e educação de adultos/
as nos países parceiros.
• Um programa de formação para Facilitadores/as de Educação Comunitária em
género e diversidade cultural.
• Eventos nacionais em todos os países parceiros.
• Material pedagógico para formações presenciais e online de Facilitadores/as
de Educação Comunitária.
• Formação aos Facilitadores e às Facilitadoras de Educação Comunitária em
todos os países parceiros.
• Modelo transnacional para adaptar a outros campos da educação.
• Evento final em Graz, Áustria.

