
 

 

NET NET-  
NYA VERKTYG FÖR NYA MÅLGRUPPER: EN UTMANING FÖR UNGDOMSLEDARE 

TRANSNATIONELLT MÖTE: 20TH-23RD MARS 2016     
Medlemmar från 4 organisationer möttes i Sverige, Örkelljunga under 3 
intensiva dagar för att påbörja processen och planeringen av Net Net Kittet, 
Innehållande ett brädspel, en tecknad film och andra hjälpmaterial. Allting 
under överenskommelse mellan de involverade organisationerna. 
Involverade organisationer är, IFALL (Sverige), AIJU (Spaien), FAAL 
(Turkiet) och Bluebook (Italien). Parterna tog med 2 representanter var för 
att delta. Varje representant medförde sin kunskap och erfarenhet inom 
t.ex. dator, design, engelska språket och dess kommunikation, samt 
erfarenhet och kontakt med ungdomsarbete, allt sammanfört för ett 
långsiktigt projekt. Detta säkrade att projektet fick bästa möjliga start och 
planerades för framtiden så effektivt som möjligt. 	

SÅ VILKA DISKUSSIONER TOG PLATS? 

Eftersom detta var det första mötet behövdes en sammanfattning av 

projektet och en process göras.  Mötet var ett fantastiskt tillfälle för parterna 

att lära känna varandra på ett personligt plan, se varandras olika 

kompetenser och plocka in dessa i 

processen på bästa tänkvärda sätt.  

VAD SKA NET NET UPPNÅ?  

• Höja kvaliteten av ungdomsledare 

• Erbjuda till ungdomsledare ett 

informellt läroverktyg som hjälper dem i 

deras roll som ledare under icke-formella 

utbildningstillfällen till olika målgrupper. 

• Ge ungdomsledarna ett praktiskt 

redskap att använda i sin dagliga 

verksamhet. Aktivt involvera nya ämnen i 

en debatt gällande de primära uppgifterna vardaglien för en ungdomsledare; 
• Öka ungdomsledares och deras målgrupps kunskap inom kulturarv, 

traditioner och vanor, som skiljer sig från deras egna – främja deltagande och 

aktivt medborgarskap bland nya målgrupper. 
• Förstärka sig själv och sin roll med ett mer flexibelt, uppdaterat och 

användbart verktyg som– tillförskansar speciella färdigheter  –  ger ett “multi-

target” verktyg –  är anpassningsbart för målgrupper med “speciella behov“ och 

som erbjuder ett läromedel för olika målgrupper. 

 

PROJEKETS MÅLSÄTTNING 
ÄR ATT SKAPA, 
IMPLEMENTERA OCH 
SPRIDA ETT 
UTBILDNINGSMATRIAL , 
SOM INNEHÅLLER ETT 
BRÄDSPEL OCH ANDRA 
HJÄLPMEDEL. DET 
KOMMER ATT FOKUSERA 
PÅ EU-MEDLEMSKAP, EU-
MEDVETENHET OCH 
DEMOKRATI (LIKA 
MÖJLIGHETER FÖR ALLA, 
DISKRIMINERING, SOCIALT 
DELTAGANDE, POLITISKA 
RÄTTIGHETER). 
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http://netnet-project.eu/ 



 

 

MER INFORMATION…  

På det första gränsöverskridande mötet, hade partnerna möjlighet att 

upprätta en 2 årig tidsplan. Eftersom projektet skulle löpa över två år 

behövde vi arbeta fram en realistiskt och praktisk tidsplan, så att vi kunde på 

ett effektivt sätt möta våra mål.  NET NET verktyget ska skapas över en 

tvåårsperiod och det inräknar även utvärdering, feedback och kommentarer  

från användare.  

 

 

 

VECKANS HÖJDPUNKTER!  

 

  

 
Hela teamet samlat på den sista dagens- certifikation, 
presentation och farvälbild. 
 
Klicka på länken för  
INSTAGRAM:  
https://www.instagram.com/netnetpro
ject_team/ 
 

Första diskussion och 
presentationerna 

Presentation av 
organisationerna 

Bedöming av en tvåårig Gantt-
schema 

Planering för framtida möten 

4 TRANSITIONELLA MÖTEN KOMMER TA PLATS, I 4 OLIKA 
SKEDEN AV PROJEKTET, I SVERIGE, ITALIEN, TURKIET OCH 
SPANIEN. TVÅ DELTAGARE FRÅN VARJE PARTNERS 
ORGANISATION, KOMMER DELTA PÅ VARJE 
TRANSITIONELLT MÖTE. TVÅ ARBETSDAGAR VID VARJE 
TILLFÄLLE. 

Första middagen och 
kulturella kvällen 


