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CPDM opět vyslalo mladé lidi do Lotyšska na projekt
ERASMUS+ „Inclusion + EVS – Make it possible“
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V minulém týdnu se český tým zúčastnil mezinárodního projektu (tréninkový kurz)
evropského programu ERASMUS+, který se uskutečnil v Lotyšském městě Liepaja.
Spolu s českou skupinou se projektu účastnilo dalších 11 zemí. Tématem projektu
bylo začleňování menšin do společnosti (lidé s handicapem, národnostní či
náboženské menšiny atd.) + Evropská dobrovolnická činnost.
V prvních dnech si účastníci pomocí různých aktivit vyzkoušeli, jaké to je „chodit v
botách druhých“. Prostřednictvím modelových situací si vyzkoušeli například jaké to
je v pozici diskriminovaných. Součástí těchto aktivit byla i exkurze místního centra
pro osoby se zrakovým postižením, kde si účastníci následně sami na sobě
vyzkoušeli jaké to je žít se zrakovým postižením.
Tématem druhé části projektu bylo EVS – Evropská dobrovolnická činnost. Mladí lidé
se dozvěděli, jak se stát dobrovolníkem v zahraničí, mentorem či jak vypsat takový
projekt pro přijímání dobrovolníku do vlastní organizace. Účastníky projektu navštívili
současní dobrovolníci, kteří jim zodpovídali veškeré otázky týkající se dobrovolnictví
v zahraničí. Měli tak šanci poslechnout si, jak začít s přijímáním dobrovolníků, co vše
je k tomu zapotřebí.
Zakončení projektu byla praktická část. Ve čtyřech týmech se účastníci vydali předat
nové vědomosti do čtyřech různých institucí – mateřská škola, internátní škola,
speciální škola pro osoby s mentální poruchou a vyšší ročník střední školy.
Věříme, že tento kurz měl na účastníky pozitivní dopad a že nové dovednosti a
zkušenosti budou moci uplatnit také po návratu do svých domovů.
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