
Projektet Active Citizens Reimagining the Community
(ACRIC) syftar till att upprätta ett vuxenutbildningsprogram
riktat mot att utbilda samhällsmedlare (eng. Community
Champions). Målet är att utbilda utvalda medlemmar av
allmänheten att fungera som medlare mellan samhället och
yrkesfolk inom stadsutveckling.

Om stora tätorter ska klara av ökad
inflyttning och följaktligen mindre städer
och landsbygd en ökad utflyttning så behövs
en omorganisation av tjänsterna.

Detta projekt grundar sig på premissen att
våra samhällen måste omformas med
radikalt nya tillvägagångssätt för sin
framtida utveckling med medborgarna som
delaktiga aktörer i processen.

Projektets Syfte
Att träna, omorganisera
och att tänka om

Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Detta dokument
återspeglar endast författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig
för någon användning som kan göras av informationen i den.



OM

Tätorter och städer expanderar och
utvecklas exponentiellt under 2000-
talet då hälften av världens
befolkning nu lever i en urban
kontext. Trots denna tillväxt
misslyckas många städer med att
tillhandahålla en hög livskvalitet för
de människor som bebor dem.

En nyckelfaktor, som ligger till grund
för dessa negativa indikatorer på
stadslivet, är att medborgarna är
oengagerade i medborgerliga
processer och att det finns obalans
mellan ekonomiska, sociala och
miljömässiga drivkrafter för
förändring.

Sex europeiska länder (Storbritannien,
Sverige, Tyskland, Grekland, Frankrike
och Portugal) utforskar hur bästa
praxis växer fram för att stärka
medborgarna i stadsutvecklingsarbete
både på mikronivå (inom ett
grannskap) och makronivå
(transportsätt, industri och
planeringspolicyer).

Slutligen utforskar den hur
samhällsledare kan hjälpa till att
överbrygga klyftan mellan
institutioner och utvecklingsorgan och
medborgare för att möjliggöra mer
hållbara och medborgarcentrerade

städer.

MÅLGRUPPER

- Medborgarna i de lokala samhällena i
varje land;
- Fältarbetarna inom
samhällstjänsterna;
- Vuxenpedagoger och utbildare;
- Stadsutvecklingsproffs och
beslutsfattare.

FÖRVÄNTAD EFFEKT

- 15 vuxenutbildningsorganisationer
-involverade i projektet
- 150 användare av öppna
utbildningsresurser och
utbildningsmaterial i början av
projektet
- 200 pedagoger/vuxentränare och
-samhällsmedlare involverade under
-projektets gång.

PARTNERS

The Pioneer Group (UK)
www.pioneergroup.org.uk

Elderberry AB (SE)
www.elderberry.nu

Sud Concept (FR)
www.sudconcept.eu

"Generationen gehen gemeinsam" G3
e.V. (DE)
www.gdrei-web.de

Symplexis (EL)
www.symplexis.eu

Cooperativa Operária Portalegrense
(PT)
www.cooportalegrense.pt

Kontakt: info@acric.eu ,  www.acric.eu
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