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LISÄTIETOJA
>  Esikuvat osallistuvat vapaaehtoispohjalta.

>  Erasmus+ -kansalliset toimistot voivat 
mukauttaa aloitetta kansallisiin olosuhteisiin. 

>  Erasmus+ -kansalliset toimistot voivat käyttää 
Erasmus+ -rahoitusta aloitteeseen liittyvien 
tapahtumien matka- ja järjestelykuluihin.

>  Esikuvia voidaan myös hyödyntää Erasmus+-
ohjelmasta tuettujen yhteistyöhankkeiden 
toteuttamisessa. Näihin kuuluvat myös 
Erasmus+ ehdotuspyyntöön lähetetyt 
hakemukset (http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities/calls_fi).

Ota yhteyttä oman maasi Erasmus+ ‑kansalliseen toimistoon ja 
tutustu eri vaihtoehtoihin: ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/contact/national-agencies_fi

>  Olet opettaja tai sosiaalityöntekijä ja haluat 
järjestää yhteisössäsi tapahtuman, johon esikuva 
osallistuu    

> haluat itse osallistua esikuvana tai  

>  olet jo järjestämässä samankaltaista aloitetta.

MITEN VOI OSALLISTUA



?

Kreikassa aloitetta on testattu 
vaikeassa tilanteessa olevilla 
alueilla, ja Komotinissa ja 
Ioanninassa järjestettiin syyskuussa 
2017 ensimmäisen ja toisen asteen 
ja ammattikoulujen opettajille sekä 
tuleville esikuville suunnattuja 
koulutustilaisuuksia.

 Tšekki on 
valinnut 

“Upean seitsikon”, eli 
seitsemän esikuvaa, joiden 
tarinat kerrotaan sosiaalisessa 
mediassa ja eri tapahtumissa. 

Erasmus+ 
‑ohjelmasta 
tuettuja  
hankkeita

Ranskassa Bordeaux’ssa 
vuoden 2017 
lopulla järjestetyssä 
kokeiluluontoisessa 
hankkeessa 
valittiin Erasmus+ 
‑kansalaislähettiläät, 
jotka koulutettiin 
innovatiiviseen ja 
osallistavaan toimintaan  
oppilaiden sekä eri 
yhdistysten jäsenten ja 
urheiluseurojen kanssa.
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>  jota voi katsoa 
ylöspäin

>  joka toimii 
esimerkkinä  

>  jonka tarina voi 
auttaa ohjausta 
kaipaavia nuoria

Esikuva on joku… ESIKUVAT 
tulevat erilaisista sosiaalisista ja ammatillisista 
taustoista. Joskus he ovat päätyneet todelliseen 
kutsumusammattiinsa epätavallista kautta. He 
ovat usein selvinneet isoista vaikeuksista ja sitä 
kautta kasvaneet ihmisinä  
ja tulleet vahvemmiksi. 

Esikuvien tarjoama esimerkki voi auttaa 
nuoria, joilla on vaikeuksia löytää paikkansa 
yhteiskunnassa tai jotka ovat vaarassa sortua 
helppoihin ratkaisuihin.

Kertomalla kokemuksistaan muille esikuvat 

>  kannustavat ihmisiä kasvamaan, ottamaan 
vastuuta elämästään sekä vaikuttamaan 
positiivisesti ympärillä olevien ihmisten 
elämään.

>  kannustavat muita osallistumaan 
aktiivisemmin yhteiskuntaan ja muuttamaan 
omia ajattelutapojaan itsestään ja paikastaan 
yhteisössään.

Euroopassa eriarvoisuus ja väkivaltaisen 
ääriajattelun uhka ovat kasvussa. Siksi on 

ehdottoman tärkeää korostaa sellaisia eurooppalaisia arvoja kuten 
demokratia, solidaarisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Aloitteella 
vahvistetaan yhteiskunnallista osallisuutta, kulttuurienvälistä 
ymmärrystä ja kriittistä ajattelua. Tuomalla esiin inspiroivia 
esikuvia, jotka toteuttavat näitä arvoja omassa elämässään, 
voimme auttaa Eurooppaa luomaan menestyviä, suvaitsevaisia  
ja osallistavia yhteiskuntia.

Miksi esikuva‑ 
aloite?



Italiassa 
huhtikuussa 2017 
käynnistetyllä aloitteella 
“A model to dream” 
pyritään ehkäisemään 
nuorten sosiaalista 
syrjäytymistä ja 
estämään nuorten 
radikalisoituminen. Tässä 
käytettiin apuna esikuvia, 
jotka voivat inspiroida 
nuoria ja tehdä näiden 
toiveista totta. Vuonna 
2017 järjestettiin kaksi 
tapahtumaa, joista 
toinen pidettiin Pugliassa 
pelon voittamisesta, 
ja toinen Milanossa, 
jossa käsiteltiin 
verkkoväkivallalle 
altistumisen ja verkossa 
radikalisoitumisen 
vaaroja.

Vuoden 2017 kesällä esikuvat Itä‑
Liettuassa (Visaginasin ja Šalčininkain 
kaupungeissa) kertoivat nuoruutensa 
haastavimmista hetkistä, 
ammatinvalinnasta sekä siitä, miten 
he valitsivat ammatin, sekä siitä, mitä 
Liettuan ja Euroopan kansalaisuus 
heille merkitsee.

Erasmus+ 
‑ohjelmasta 
tuettuja  
hankkeita

KÄYTÄNNÖSSÄ...
Euroopan komissio on perustanut Erasmus+ 
-ohjelmasta tuetun verkoston, jonka ansiosta 
paikalliset toimijat voivat pyytää esikuvia 
kertomaan kokemuksistaan nuorille ja siten 
motivoida nuoria selviytymään arkisista 
haasteista. 

Erasmus+-kansalliset toimistot ohjelmaan 
osallistuvissa maissa toteuttavat aloitetta joko 
itse tai yhteistyössä paikallisten kumppanien 
kanssa. 

Tavoitteena on saada mukaan enemmän 
esikuvia keskustelemaan kohdeyleisöjen kanssa 
erilaisissa yhteyksissä ilman että osallistuville 
yhteisöille aiheutuu kuluja tai hallinnollista 
taakkaa.
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