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Világunk egyre összetettebbé válik, ahol 
különösen a fiataloknak gyors és mélyreható 
változásokkal kell megküzdeniük. A mozgással és 
művészetekkel kapcsolatos tevékenységek, 
beleértve a játékot, a táncot és a sportot, 
hozzájárulnak az olyan életvezetési készségek 
fejlesztéséhez, mint például a határidők 
betartása, a kihívásokkal való szembenézés, az 
egyéni és közös célok kitűzése, a siker és a kudarc 
kezelése, a csapatmunka, illetve a konstruktív 
visszajelzés adása és annak elfogadása. Ezek az 
életvezetési készségek életünk több területén 
hasznosíthatók: családunkban, munkánk során, és 
magánéletünkben is. PAClife projektünk célja a 
hátrányos helyzetű fiatalok rezilienciájának 
fejlesztése és egy olyan program kidolgozása és 
tesztelése, ami mozgással művészetekkel 
támogatja őket az alapvető életvezetési készségek 
elsajátításában hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy 
jobban kezeljék a mindennapi életük során 
felmerülő új helyzeteket, és ezáltal nem csak az ő, 
de családjuk, barátaik és közösségük 
életminősége is javuljon.

Hogyan segíti a PAClife projekt a 
hátrányos helyzetű fiatalokat a 

fejlődésben?

A projekt várható legfontosabb eredményei 
egy tréningterv és módszertani útmutató, 
valamint egy, a mozgással és művészetekkel 
kapcsolatos tevékenységek gyűjteménye, 
amelyek biztosítják az oktatók, 
i�úságsegítők számára a szükséges 
forrásokat a fiatalokkal folytatott 
tevékenységek megvalósításához. A projekt 
során sor kerül képzők képzésére is, amely 25 
i�úságsegítőnek biztosít részvételi 
lehetőséget. A képzés befejezése után a 
partnerek minden résztvevő országban 
legalább 50-75 fiatallal próbálják ki a 
tréninget. A fiatalokat ezután támogatni 
fogják abban, hogy önkéntes munkát 
végezzenek a helyi közösségükben, 
hasznosítva ezzel a mozgásos és művészeti 
tevékenységek során megszerzett 
készségeiket.

Ennek érdekében, a PAClife 
projekt céljai a következők:

Mozgásos és művészeti tevékenységekre 
felépített fejlesztő program megalkotása 
a reziliencia fejlesztéséhez;

Az életvezetési készségek értékelésének 
és fejlesztésének elősegítése;

A fiatalok támogatása önkéntes 
munkában helyi közösségükben, ahol 
gyermekekkel foglalkozhatnak;

Együttműködés fejlesztése a 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
önkormányzatok és a fiatalok 
egészségének és jólétének 
támogatásával foglalkozó helyi 
szervezetek között.


