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Hosszú cím: „Családok jövője az európai vidéki térségekben”
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Program: ERASMUS+ Program
A projekt célja és az INNOVA szerepe a projektben: Európa vidéki területei kockázatos
változásoknak vannak kitéve: gazdasági hanyatlás, munkahelyhiány, fejlődési kilátások hiánya,
valamint a szolgáltatások, az oktatás és a kulturális kínálat visszaesése, illetve stagnálása
folyamatos elvándorláshoz vezet, különösen a fiatal nők esetében.
A demográfiai változások a népesség elöregedéséhez vezetnek, amelyet még mobilitási,
egészségügyi hiányok, valamint társadalmi elszigeteltség is fenyeget. Mindezen tényezők
együttesen régiók teljes elszigetelődéséhez vezethetnek az általános fejlődéstől.
A vidékről történő elvándorlás megállítása, illetve családok vidékre csábításának érdekében, a
projekt célja a család és a munka összeegyeztethetőségének erősítése, a földrajzi akadályok
ellenére esélyegyenlőség kialakítása a vidéki területeken.
A politika, a közigazgatás és az üzleti élet közötti szakadék áthidalása érdekében a projekt
keretében számos európai tapasztalatot kívánunk összegyűjteni: célunk az egyes partnerektől
átvehető jó gyakorlatok azonosítása, új stratégiák kidolgozása az esélyegyenlőség érdekében,
valamint szintén az egyenlőség előmozdítása a szakmai és társadalmi életben.
Helyi döntéshozók bevonásával rugalmas politikai intézkedések és helyi megoldások
azonosítására teszünk kísérletet, a lakosság régióban tartásának céljából. Ezenkívül az üzleti élet
szereplői is bevonásra kerülnek a projektbe. Továbbá az önkormányzatok és vállalatok közötti
együttműködés erősítése is célunk a projekt keretében.
A projekt céljai a következők:
1. Fenntartható családbarát környezet erősítése, mint a jövő központi kihívása és az európai
vidéki régiók fontos letelepedési tényezője.
2. A partner régiók hasonlóságainak és különbségeinek elemzése, dokumentálása, valamint jó
ötletek, módszerek és gyakorlatok cseréje.
3. Regionális hálózatok létrehozása és megerősítése a család és a munka összeegyeztethetősége
érdekében, valamint egy európai hálózat létrehozása.
4. Kompetenciák fejlesztése, bővítése és frissítése a letelepedéshez kapcsolódó családbarát
környezet erősítése érdekében (önkormányzatok, vállalatok stb.)
5. Új impulzusok meghatározása a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében, ill. a
szakképzett munkaerő hiányának és a demográfiai változásoknak az ellensúlyozása érdekében
6. A vállalatok és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása, együttes fellépés és a
fejlesztési potenciál kiaknázása

A célok elérése a következő eredmények és sikertényezők alapján mérhető:
1. Ismeretszerzés egész Európára kiterjedő tapasztalatcsere révén

2. Jó gyakorlatok gyűjteménye a munka és a magánélet egyensúlyához (angol és nemzeti nyelven)
3. Stratégia a család és a munka összeegyeztethetőségének népszerűsítésére (angol és nemzeti
nyelven)
4. Egyéni intézkedések végrehajtása a vállalatoknál / önkormányzatoknál legalább 2
projektpartner részéről a család és a munka összeegyeztethetőségének javítása érdekében
5. Aktív média kapcsolatok (klasszikus média, jelenlét a közösségi médiában)
6. Európai hozzáadott érték: transznacionális problémamegoldás transznacionális szakértői
ismeretek összevonásával, közös európai identitás transznacionális projektmunka révén és
európai hálózat kiépítése
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