SMS:
Sociala medier =
Social kapital

Projektets Mål:
SMS är ett Erasmus+ projekt som syftar
till att främja social sammanhållning och
integration för kvinnliga migranter /
flyktingar i sina värdländer tack
vare utbildning om sociala medier.

Kick-off Möte i Sheffield, UK
Projektets första möte var en framgång och partners från Italien, Portugal,
Sverige och England diskuterade positiva åtgärder för att stödja utrikesfödda
kvinnor att integrera i värdlandet genom att använda sociala medier.
För mer information om projektet i Sverige kontakta IKF på info@ikf.se.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖD FÖR PRODUKTIONEN AV DENNA OFFENTLIGGÖRANDE INGÅR INTE EN
ENDORSERING AV INNEHÅLLET, SOM AVFÖLJER UPPGIFTERNA SOM ÄR ENDANLIGA FÖRSÄLJARE, OCH
KOMMISSIONEN KAN INTE ANSVARAS ANSVARIG FÖR ANVÄNDNING SOM KAN BAS AV DEN INFORMATION
SOM INNEHÅLLS DERIN.

Partnerna

IKF Malmö - Projektkoordinator
IKF Malmö ser en jämlik värld där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig
respekt och har ett tillfredsställande liv. Det är en politiskt och religiöst
oberoende organisation som stödjer kvinnor med integration till det svenska
samhället.

AidLearn
AidLearn är ett litet HR Consulting-företag, med sin bas i Lissabon
(Portugal), som fokuserar på att förbättra den portugisiska befolkningens
kompetens. Företaget är en utbildningsleverantör som arbetar över hela landet och
har stor erfarenhet av europeiska projekt för att skapa utbildningsverktyg att
använda i Portugal.

Inova
I Sheffield, Storbritannien sitter Inova och syftar till att förbättra livet för individer
genom att stödja dem för att uppfylla sin fulla potential. Inova erbjuder
utbildningsprogram som finansieras av Europeiska kommissionen inom
entreprenörskap och karriärutveckling, med fokus på mångfald och jämställdhet.

STePS
STePS pionjärer tillvägagångssätt till formellt och icke-formellt lärande för att
möjliggöra personlig tillväxt samt inkluderande och hållbar förändring i
organisationer och territorier. STePS utvecklar och förvaltar efterfrågestyrda
projekt som syftar till att bemyndiga individer genom personlig, samarbetande
och deltagande lärande.

WITEC Sverige
WITEC (European Association for Women in SET) grundades 1988 och har 30 års
erfarenhet av att främja och stödja flickor och kvinnor i STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics). WITEC har nationella samordnare i
mer än 10 europeiska länder.
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