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Uključivanje i raznolikost
uključivanje ili inkluzija podrazumijeva društveno i kulturološko uključivanje različitih

skupina i pojedinaca unutar određene strukture

integracija uključivanje = integracija s

interakcijom

raznolikost = poticaj za učenje i uklanjanje predrasuda



Europski stup

socijalnih prava

Uključivanje i raznolikost u 
europskom kontekstu
Temeljne vrijednosti utkane u europske politike,

dokumente i programe, pogotovo u području obrazovanja

Agenda 2030 za

održivi razvoj

Preporuka Vijeća o

promicanju zajedničkih

vrijednosti, uključivog

obrazovanja i europske

dimenzije poučavanja

„Svaka osoba ima pravo na kvalitetno i

uključivo obrazovanje, osposobljavanje i

cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla

vještine s pomoću kojih može u potpunosti

sudjelovati u društvu i uspješno prelaziti s

jednog radnog mjesta na drugo na tržištu

rada.”

„Osigurati uključivo i pravedno

kvalitetno obrazovanje te

promicati mogućnosti

cjeloživotnog učenja za sve.” „(...) obrazovanje i kultura (su) ključni
za izgradnju uključivih i povezanih

društava (...)”



Programski vodič za Erasmus+

Uključivanje i raznolikost u
kontekstu  programa Erasmus+

Europska strategija za mlade za

razdoblje 2019 - 2027

3. cilj za mlade - Uključiva društva

 -"Stoga je ključno raditi na ostvarenju

prava svih mladih u Europi, uključujući

najmarginaliziranije i najisključenije."

Strategija za uključivanje i

raznolikost - u području mladih



Uključivanje i raznolikost u 
kontekstu programa
Erasmus+
(...) osobe s manje mogućnosti (...) osobe koje nailaze na

prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima

u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih,

kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga,

migrantskog podrijetla ili zbog razloga kao što su

invaliditet i poteškoće u učenju.

Uredba europskog parlamenta i vijeća o

uspostavi programa „Erasmus”

11 - 30%
sudionika osobe s manje 

mogućnosti (2014. – 2017.)



Kategorije sudionika s 
manje mogućnosti

invaliditet

zdravstveni 

problemi

prepreke povezane

sa sustavima

obrazovanja i

osposobljavanja

kulturne 

razlike

društvene 

prepreke

gospodarske 

prepreke

prepreke povezane

 s 

diskriminacijom

geografske 

prepreke



Novo programsko
razdoblje: 
ciljevi u kontekstu
uključivanja i raznolikosti

povećanje broja projekata u kojima 

sudjeluju osobe s manje mogućnosti

povećanje broja projekata koji se

usredotočuju na uključive teme

fokus na uključivanje i raznolikost u 

svim projektnim fazama

 

širenje znanja i jačanje kapaciteta 

o uključivanju i raznolikosti

smanjenje nejednakosti



Elementi uključivanja

Selekcija sudionika
jednostavniji i transparentniji

proces prijave i odabira

sudionika, koji će motivirati i

pružiti jednake šanse za

uključivanje i osobama koje se

suočavaju s preprekama koje im

potencijalno mogu onemogućiti

pristup programu

Priprema i podrška

sudionicima
u svim fazama projektnog

ciklusa (individualizirani pristup

pripremi, uključivanje osoba u

pratnji, suradnja s

mentorima/trenerima, refleksija

sudionika o naučenom,

priznavanje stečenih znanja,

evaluacija, uključivanje

sudionika u promotivne

aktivnosti...)

Financijska podrška
prilikom prijave projekta zatražiti sredstva za

osiguranje sudjelovanja pod jednakim uvjetima

za sve sudionike kroz potporu za uključivanje ili

pokrivanje svih stvarnih troškova



Elementi uključivanja
Potrebno je osigurati jednake uvijete za sudjelovanje i uključivanje svih sudionika.

jednakost pravednost



Uloga nacionalne agencije

informativne 

aktivnosti 

tematske 

aktivnosti
podrška



Primjeri
inkluzivnih
projekata

Aktivnosti sudjelovanja
mladih



Primjer br 1
Nacionalni projekt

Tema: Preporuke za poboljšanje života mladih iz alternativne skrbi

Cilj: Mladi iz alternativne skrbi imaju priliku temeljem vlastitog iskustva

ukazati na potrebe za unapređenje sustava

trening za mlade na kojem uče kako provoditi konzultacije

susreti mladih iz različitih oblika alternativne skrbi i iz različitih područja Hrvatske

konzultacije mladih s donositeljima odluka

konferencija za javnost na temu preporuka proizašlih iz konzultacija

promo kampanja s ciljem osvještavanja javnosti

Aktivnosti unutar projekta:

1.

2.

3.

4.

5.



Primjer br. 2
Nacionalni projekt

Tema: Zapošljavanje mladih s invaliditetom

Cilj: Stvaranje prilika i preporuka za što uspješnije

zapošljavanje mladih s invaliditetom 

susreti organizacija osoba s invaliditetom 

simulacija sastanka nacionalne radne skupine za zapošljavanje osoba

s invaliditetom

sastanak organizacija osoba s invaliditetom s radnom skupinom za

zapošljavanje osoba s invaliditetom

Aktivnosti u projektu:

1.

2.

3.



Primjer br. 3
Međunarodni projekt - sudjeluju 4 programske zemlje

Tema Europska kampanja za bolju mobilnost i prometnu povezanost

u ruralnim područjima

Cilj: Mladi iz ruralnih područja provode kampanju kako bi skrenuli

pozornost na potrebu bolje mobilnost i prometne povezanosti u

rualnom području

provedba kampanje

lokalna događanja s ciljem izrade preporuka za  bolju mobilnost i

prometnu povezanost

međunarodni sastanci namijenjeni razmjeni prakse

rezultate predstaviti "Skupštini EU regija" 

Aktivnosti u projektu:

1.

2.

3.

4.



Pitanja


