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Μεζοδοιογία θαη εθπαηδεσηηθό πρόγρακκα 20 ωρώλ,
πνπ ζα απνηειείηαη από 5 ελόηεηεο γηα ηνπο εζεινληέο ηεο
Τξίηεο Ηιηθίαο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελζσκάησζε
κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ.



Εθπαηδεσηηθό σιηθό γηα ηελ εθπαίδεσζε ηωλ εζειοληώλ
ηες Τρίηες Ηιηθίας



Κοηλωληθό θαη αζηηθό εργαιείο – οδεγός γηα κεηαλάζηες
θαη πρόζθσγες, κε ηελ κορθή εθαρκογής γηα θηλεηές
ζσζθεσές (App), ποσ

Τη είλαη ηο SVMI;

- ζα ηνπο βνεζά λα απνθηήζνπλ βαζηθή γλώζε θαη
θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο
θηινμελνύζαο Χώξαο,

Το SVMI (Senior Volunteers for Migrant
Integration) - Εζειοληές ηες Τρίηες Ηιηθίας
γηα ηελ Ελζωκάηωζε ηωλ Μεηαλαζηώλ –
είλαη έλα έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην
Γπξσπατθό «Πξόγξακκα Erasmus + / Σηξαηεγηθέο
Σπλεξγαζίεο», ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ηελ
1 Οθησβξίνπ 2017 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ 30
Σεπηεκβξίνπ 2019.

- ζα ζπκπεξηιακβάλεη επηθνηλσληαθή εξγαιεηνζήθε γηα ηελ
επηβίσζή ηνπο, κε εηθνλνγξάθεζε, ζηα Αγγιηθά θαη ζηηο
γιώζζεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ.


αποηειεζκάηωλ

–

επηθοηλωληαθά

ζεκηλάρηα ζε θάζε ζσκκεηέτοσζα Χώρα, γηα:
- ηελ επίδεημε ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο (App)
θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο εζεινληέο
ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο, ζε ελδηαθεξόκελνπο Φνξείο/άηνκα,
- ηελ θαζηέξσζε επαθώλ κεηαμύ ησλ παξόρσλ θνηλσληθώλ

Το SVMI ζηνρεύεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή
ελζσκάησζε κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ ζηηο
θνηλσλίεο πνπ ηνπο θηινμελνύλ, κε ηελ βνήζεηα
αηόκσλ ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ
θνηλσληθό απνθιεηζκό ησλ αηόκσλ ηεο Τξίηεο
Ηιηθίαο κέζσ ηεο εζεινληηθήο ηνπο πξνζθνξάο
πξνο ηνπο κεηαλάζηεο.

Εθκεηάιιεσζε

ππεξεζηώλ, ησλ εθπαηδεπκέλσλ εζεινληώλ ηεο Τξίηεο
Ηιηθίαο,

θαη

ησλ

κεηαλαζηώλ

θαη

πξνζθύγσλ,

θαη

αληηπξνζώπσλ νξγαλώζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
ζηνπο κεηαλάζηεο.


Τειηθό Δηεζλές Σσλέδρηο, ζην νπνίν ζα αληαιιαγνύλ
εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ εζεινληηζκό θαη ηελ ελζσκάησζε
ησλ κεηαλαζηώλ, ζε Γπξσπατθό επίπεδν, ζα πινπνηεζνύλ

Το SVMI – είλαη έλα έξγν πνπ πινπνηνύλ έμη
ζπλεξγαδόκελνη θνξείο ζηελ Γπξώπε:

πξαθηηθά εξγαζηήξηα γηα αληηπξόζσπνπο από εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα θαη πνπ ζα αληαλαθιώληαη νη εκπεηξίεο, ζρεηηθέο
κε ην πώο πξνζεγγίδεη θαλείο κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο.

P1 - Soros International House,
Ληζνπαλία, Σπληνληζηήο

P4 - Anmiro Oy, Finland

P2 - Medardo Čoboto Trečiojo
Amžiaus Universitetas
/ Tertiary University /, Lithuania

P5 - DIAN, Greece

P3 - ifa Akademie, Germany
P6 - GSVO 95, France

Newsletter

Δεθέκβρηος, 2017

SVMI SVMI Επηηεύγκαηα ζε Δηεζλές επίπεδο
Σσλάληεζε ηωλ ζσλεργαδόκελωλ θορέωλ ζηελ Γαιιία


Σηηο
30
Ννεκβξίνπ
–
1
Δεθεκβξίνπ
2017
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Vaureal ηεο Γαιιίαο ε πξώηε
ζπλάληεζε ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ Έξγνπ

Σηελ αξρή ηεο πξώηεο εκέξαο, ε Δήκαξρνο ηνπ Vaureal, θα
Sylvie Couchot, θαη ν πξώελ Δήκαξρνο, θ. Bernard Morin,
θαισζόξηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ζπδεηήζεθαλ ηα
παξαθάησ ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ: ε δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ, νη θύξηεο επζύλεο θαη ηα
θαζήθνληα εθάζηνπ εηαίξνπ, ε αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθώλ
παξαδνηέσλ, ε δηαρείξηζε θηλδύλσλ, ζέκαηα νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη αλαθνξάο, εζσηεξηθή αμηνιόγεζε, ζέκαηα
επηθνηλσλίαο, ε ζηξαηεγηθή θαη ηα εξγαιεία γηα ηε δηάρπζε
ησλ απνηειεζκάησλ, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξώηνπ
ρξόλνπ, ην πξόγξακκα εξγαζηώλ, θιπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηε Γαιιία, νη εηαίξνη είραλ
επίζεο ηελ επθαηξία λα δνπλ ηα θύξηα αμηνζέαηα ηνπ
Παξηζηνύ, πνπ βξίζθεηαη 50 ρικ από ην Vaureal.
Πρόζθαηα θαη προζετή γεγολόηα:


Η ηζηνζειίδα ηνπ Έξγνπ μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 15
Δεθεκβξίνπ 2017.



Η επόκελε ζπλάληεζε
ησλ εηαίξσλ
Έξγνπ
The Project
Teamηνπ
Meets
in
πξνγξακκαηίζηεθε λα ιάβεη ρώξα ζηελ Σηνπηγάξδε ηεο
Γεξκαλίαο, 26-27 Απξηιίνπ 2018

Επιηεύγμαηα SVMI ζε ηοπικό επίπεδο
Ειιάδα
Γηα ηε γλσζηνπνίεζε θαη δηάδνζε ηνπ SVMI Project ε DIAN έρεη ζηείιεη ην Newsletter ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
ζπλεξγαδόκελσλ νξγαληζκώλ:
Α) NGOs ζηελ Γιιάδα πνπ αζρνινύληαη κε κεηαλάζηεο,
Β) Σπλεξγάηεο ηεο DIAN ζην εμσηεξηθό,
Γ) Σε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο.

