
 
 
 

LA NOSTRA MISSIÓ 
El projecte “Breakdown or Breakout” ha estat creat per 
trobar i experimentar noves direccions per poder acabar 

amb les situacions difícils amb les que es troben els adults 
aturats de llarga durada. En comptes d’esperar feines, es vol 

crear la capacitat perquè puguin construir la seva pròpia 
vida i economia a través de prendre acció en la comunitat, 

girant els reptes a oportunitats. 
A través de l'assistència de socis i coachs els equips d’aturats 
utilitzaran l’entorn com la seva aula, on hauran d’identificar 

necessitats i oportunitats, i pas a pas desenvolupar la 
capacitat de prendre acció i crear aliances i societats per 

treballar en les seves missions. 
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TREBALLEM AMB TU 
Al projecte “Breakdown or Breakout”  li agradaria compartir 

l'experiència d’iniciatives similars d’arreu d'Europa. 
Treballem per crear una xarxa europea forta al llarg del 

projecte (2014-16) amb la perspectiva d’agafar iniciatives a 
llarg temps a nivell europeu, incloent finançament europeu i 

privat. 
Si estàs treballant en direccions similars que ajuden a 

integrar i no a fer dels aturats de llarga durada un objecte – 
et convidem a treballar i participar amb nosaltres, i unir-te 

a la nostra iniciativa de xarxa europea. 

 

NO ESTEM SOLS  
El projecte “Breakdown or Breakout” és part de diverses 

iniciatives europees que es van dissenyar per ajudar a 
canviar les situacions socials dels milions de persones 

aturades de llarga durada, en particular als majors de 40 
anys.  

La missió inclou utilitzar projectes empresarials i d’altres 
d’innovació social, i interaccionar directament amb la 

comunitat per  proximitat de canvi, tant pels aturats com 
per la comunitat.  

El projecte està inspirat per Directing Life Change project 
www.directlifechange.eu , creant sinergia amb Gamification 

for hard-to-reach adults project, corrent en paral·lel amb 
Break Down or Break Out project. 

 
 

QUÈ CREAREM 
- I COMPARTIREM AMB TU? 

En el pròxim Breakin' News t'introduirem els recursos a la 
web del projecte, oferint diversos materials d’inspiració del 

projecte així com documents europeus importants. 
Entre els resultats dels nostres esforços estan Breaking out 
virtual platform, Breaking out through community action 

guide, Breakin’ on virtual guidance service. This is how we 
did it! Video documentation, i diversos documents de 

política.  
Si vols assegurar-te que reps el nostre *Breakin' News, pots 

contactar el coordinador i unir-te a la llista d’e-mails. 
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