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PARTICIPE!
>S
 e é professor ou assistente social e está
interessado em organizar um evento com alguém
que é um modelo inspirador na sua comunidade;
>S
 e quer participar como modelo inspirador;
>O
 u se já estiver a desenvolver uma iniciativa
semelhante...

Contacte a sua Agência Nacional Erasmus+ para conhecer as opções
disponíveis: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/
national-agencies_pt

MAIS INFORMAÇÕES:
> Modelos inspiradores participam a título
voluntário;

?

> A s Agências Nacionais Erasmus+ podem
adaptar esta iniciativa aos contextos nacionais;
> A s Agências Nacionais podem usar o
financiamento Erasmus+ para suportar as
despesas com viagens e de organização dos
eventos relacionados com esta iniciativa;
> Os modelos inspiradores também podem
colaborar na implementação de projetos
de cooperação apoiados pelo Programa
Erasmus+, incluindo propostas apresentadas
no quadro do convite europeu à apresentação
de candidaturas (ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities/calls)

Iniciativas
apoiadas pelo
programa Erasmus+
A República Checa escolheu
«Os Sete Magníficos» - sete
modelos cujas histórias vão
sendo contadas através das
redes sociais e de vários
eventos.
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Em Bordéus, França, foi
levada a cabo, no final
de 2017, uma ação na
qual foram selecionados
e formados embaixadores
da cidadania Erasmus+
para interagirem com
alunos, membros de
associações e de clubes
desportivos, no quadro de
abordagens inovadoras e
participativas.

NC-06-17-236-PT-N

Na Grécia, a iniciativa foi testada
em regiões desfavorecidas e
em eventos locais organizados
em Komotini e em Ioannina em
setembro de 2017, nos quais
professores do ensino básico,
secundário e profissional, assim
como futuros modelos inspiradores,
receberam formação.

Um Modelo
inspirador é...
>a
 lguém a quem se
admira
>a
 lguém que dá o
exemplo
>a
 lguém cuja
história pode
inspirar jovens
que necessitem de
orientação

OS MODELOS
INSPIRADORES
são oriundos de todas as classes sociais
e profissionais. Por vezes enveredaram
por caminhos pouco habituais para
descobrir a sua verdadeira vocação.
Muitas vezes, superaram obstáculos
importantes, o que os ajudou a crescer e
a tornarem-se resilientes.
As suas experiências podem servir de
exemplo para os jovens com dificuldades
em encontrar um lugar na sociedade ou
que são tentados por atalhos fáceis.
Ao testemunhar perante os outros,
estes modelos inspiradores
> inspiram as pessoas a crescer e a
assumir o controlo das suas vidas,
ajudando a moldar as vidas das
pessoas que as rodeiam.
> encorajam os outros a tornarem-se
membros ativos da sociedade e a olhar
de maneira diferente para si próprios
e para o seu lugar nas suas respetivas
comunidades

Porquê uma
iniciativa focada em
modelos inspiradores ?

Numa Europa que enfrenta o
crescimento das desigualdades e
a ameaça do extremismo violento,
é essencial pôr em destaque valores europeus comuns como
a democracia, a solidariedade e o respeito pelos direitos
humanos. Esta iniciativa reforça a inclusão social, a compreensão
intercultural e o pensamento crítico. Apresentar modelos
inspiradores que ajudem a integrar valores comuns na vida
quotidiana pode ajudar a Europa a construir sociedades prósperas,
tolerantes e inclusivas.

Iniciativas
apoiadas pelo
programa
Erasmus+
Uma iniciativa italiana
intitulada «Um modelo
para sonhar», lançada
em abril de 2017, incide
nos modos de prevenção
da exclusão social
entre os jovens, por
forma a impedir a sua
radicalização, através
da apresentação de
modelos exemplares
em que os jovens se
podem inspirar para
realizar os seus sonhos.
Realizaram-se dois
eventos em 2017 na
Apúlia (sobre como
vencer o medo) e em
Milão (sobre o risco de
exposição à violência e à
radicalização online).

NA PRÁTICA...
A Comissão Europeia criou uma rede, apoiada
pelo Programa Erasmus+, que permite aos
intervenientes locais convidar modelos
inspiradores para darem testemunho das suas
experiências junto dos jovens e motivá-los para
superarem as dificuldades da vida quotidiana.
As Agências Nacionais Erasmus+, nos países
participantes no Programa, estão a implementar
a iniciativa por si ou em cooperação com
parceiros locais.
O que se pretende é conseguir mais modelos
inspiradores a colaborarem com públicosalvo em diferentes contextos, sem obstáculos
financeiros e administrativos para as
comunidades participantes.

No verão de 2017, no leste da Lituânia
(em cidades que incluem Visaginas e
Šalčininkai) alguns destes modelos
inspiradores recordaram momentos mais
difíceis da sua juventude, falaram sobre a
forma de escolher uma profissão e sobre o
significado da cidadania lituana e europeia.
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