
J A N U A R  2 0 2 1  |  O T O K  R E U N I O N  ( F R A N C I J A )

Prvi dan
20. 1.  2021

Prvi dan smo se udeleženci srečali na lokaciji v kampusu OI Saint Pierre

na otoku Reunion.

zjutraj so gostitelji ICI & AILLEURS predstavili svojo prakso: Mentorstvo

za mednarodno mobilnost. Za boljše razumevanje okolja in ciljne

skupine so začeli s predstavitvijo zgodovine, kulture in gospodarskega

položaja otoka Reunion.

Popoldne smo imeli delavnico s pripravniki. Potekala je v obliki "hitrih

zmenkov", kjer so tri skupine udeležencev delile svoja pričevanja in

izmenjale svoje izkušnje.

Prvi dan smo imeli tudi dodatno dejavnost, in sicer ekskurzijo s katero

smo doživljali lepote otoka. Obiskali smo Le Grand Bleu, pristanišče

Saint-Gilles, pričakali sončni zahod na morju in večerjali v restavraciji La

Bonne Marmite v Saline les Bains.

M-LEARN
Poročilo prvega LTTA usposabljanja

UDELEŽENCI:
STP CONSULTING, S.L (Španija) 
European Development Foundation
(Bolgaria) 

UPI - ljudska univerza Žalec (Slovenija) 

Asociatia Institutul pentru Parteneriat 
 Social Bucovina (Romunija) 

Confederation of European Firms,
Employment Iniciatives and
Cooperatives (Belgija) 

ICI & AILLEURS (Francija)

LOKACIJA:

Kampus OI Saint Pierre - otok Reunion
(Francija)



Drugi dan smo začeli s predstavitvijo prakse organizacije

MISSION LOCALE SUD: Mentorstvo za mlade iskalce

zaposlitve. Najprej so predstavili svojo mrežo, imenovano

"Mission Locales", da bodo partnerji projekta bolje razumeli

situacijo in svoje ciljne skupine.

Predstavitvi sta sledili dve delavnici za predstavitev dveh

orodij ali projektov; prva delavnica se je imenovala

Navidezna resničnost, druga pa JEME (govorila je o

mladinskem gibanju k zaposlovanju).

Popoldne smo imeli delavnico z imenom "Facebook profili",

kjer smo se osredotočali na izmenjavo naših ciljnih skupin,

njihovih profilov ter njihovih prednosti in slabosti.

Drugi dan
21. 1.  2021

Ta dan smo prav tako izkoristili za nov izlet v Grande Anse,

kjer smo si ogledali sončni zahod, se kopali in uživali v

družbi drug drugega ob punču in samosah.
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Zadnji dan prvega LTTA usposabljanja je bil namenjen

predstavitvi programa bataljona prilagojene vojaške službe.

Svojo predstavitev so razdelili na devet poglavij, ki

povzemajo celoten postopek, in sicer:

1. cilji prilagojene vojaške službe,

2. socialne razmere na otoku La Réunion,

3. organizacija bataljona,

4. potovanje prostovoljca,

5. spodbujanje k prijavi,

6. začetno vojaško usposabljanje,

7. strokovno izobraževanje,

8. socialno-poklicna integracija, in

9. ustvarjanje tečaja usposabljanja.

Tretji dan
22. 1.  2021 | BATALJON PRILAGOJENE VOJAŠKE SLUŽBE

Glavni cilj tega projekta je boj proti brezposelnosti s

pomočjo strokovnega usposabljanja. Osredotočajo se na

ranljivo mladino in s pomočjo prostovoljcev spodbujajo

socialno vključenost. 30% usposabljanja poteka na vojaški

osnovi; spoznajo disciplino, timski duh in pravila življenja v

družbi. Ponudba usposabljanj je raznolika in ponuja

vključitev v poklice, kot so kmetijstvo, kovinarstvo,

vzdrževanje, IT in telekomunikacije, logistični prevoz,

poslovanje, trgovina, hotelirstvo, zdravstvo itd.

Popoldne smo si partnerji izmenjali končne misli o praksah,

ki smo jih opazovali na tem LTTA usposabljanju, dan pa smo

zaključili s prejemom certifikatov.

Nismo želeli oditi domov, ne da bi v celoti raziskali otok

Reunion in njegove naravne znamenitosti. V soboto zjutraj

nam je ostalo nekaj časa za dodatno aktivnost, zato smo se

pred odhodom odpravili na ogled vulkana Piton de le

Fournaise.


