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Το πρόγραμμα SVMI - ‘Senior Volunteers for Migrant Integration’ (Εκελοντζσ από τθν Τρίτθ θλικία βοθκοφν ςτθν ενςωμάτωςθ των
Μεταναςτϊν) το οποίο χρθματοδοτείται από τθν Ε.Ε. ςτα πλαίςια του Erasmus+ programme / Strategic Partnerships άρχιςε να
θ
υλοποιείται τθν 1 Οκτωβρίου 2017 και κα εξακολουκεί να υλοποιείται μζχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Το SVMI ςτοχεφει να ςυμβάλλει ςτθν επιτυχθμζνθ ζνταξθ των μεταναςτϊν ςτισ φιλοξενοφςεσ κοινωνίεσ, με τθ βοικεια εκελοντϊν
ατόμων τρίτθσ θλικίασ.

SVMI Έρευνα για τισ ανάγκεσ εκπαίδευςησ των εθελοντών τρίτησ ηλικίασ
Το Φεβρουάριο 2018 οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί ςτο πρόγραμμα υλοποίθςαν ζρευνα μεταξφ ατόμων τρίτθσ θλικίασ, κατοίκων των
χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα.
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να εντοπίςουν τισ ανάγκεσ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ που ζχουν ενδιαφζρον να προςφζρουν εκελοντικζσ
υπθρεςίεσ προκειμζνου να ςυνδράμουν τουσ μετανάςτεσ ςτθ προςπάκεια τουσ να ενταχκοφν ςτισ κοινωνίεσ των χωρϊν Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Λικουανία.
Για τθν ζρευνα χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο που
διατυπϊκθκε (online ι με ζντυπθ μορφι), μεταφράςτθκε και
διανεμικθκε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςε κάκε ςυμμετζχουςα
χϊρα. Συνολικά παρελιφκθςαν 144 απαντιςεισ:
 30 από Γερμανία,
 30 από Φινλανδία,
 32 από Γαλλία,
 22 από Ελλάδα,
 30 από Λικουανία.

Ευρήματα από την Ανάλυςη Αναγκών του SVMI.
Ειδικότερα οι εταίροι ιλπιηαν να πάρουν πλθροφορίεσ που κα
εντοπίηουν τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ τα άτομα τρίτθσ θλικίασ
πιςτεφουν ότι κα ζπρεπε να λάβουν ειδικι προετοιμαςία ϊςτε να
είναι πιο αποτελεςματικοί ςτθν ζνταξθ των μεταναςτϊν. Οι
απαντιςεισ που ελιφκθςαν κατανζμονται ωσ εξισ.

Δραςτθριότθτεσ που ενδιαφζρουν ιδιαίτερα όςουσ απάντθςαν
ςτο ερωτθματολόγιο:
1. Βοήθεια να μάθουν τη γλώςςα τησ χώρασ (1) – 75,7%
2. Κοινωνική βοήθεια για να αποκτήςουν νζουσ φίλουσ (2) –
50%
3. Βοικεια και υποςτιριξθ ςε κζματα που αφοροφν τθ
κακθμερινότθτα τουσ (13) – 46,5%
Οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι εθελοντζσ ςτισ ςυμμετζχουςεσ χώρεσ,
προτιμοφν να εκπαιδευτοφν ή να καθοδηγηθοφν είναι οι εξήσ:
 Εκπαίδευςθ ςε ςυγκεκριμζνα μοντζλα ζνταξησ (94
απαντιςεισ).
 Εκπαίδευςθ ςτθ διαπολιτιςμική επικοινωνία (87
απαντιςεισ).
 Καλφτερθ κατανόθςθ ςε γλωςςικά θζματα (104 απαντιςεισ).
 Γνϊςθ ςτρατθγικϊν απόκτθςθσ γνϊςεων οι οποίεσ
ενθαρρφνουν την γλωςςική ζνταξη ενηλίκων μεταναςτών
(101 απαντιςεισ).
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Από τισ απαντιςεισ γίνεται φανερι η καλή διάθεςη για δημιουργία χρήςιμων πρωτοβουλιών προκειμζνου
να μάθουν κάτι νζο με ευχάριςτο τρόπο, ϊςτε να εξυπθρετιςουν εκελοντζσ, τόςο τουσ πρόςφυγεσ όςο και
τουσ μετανάςτεσ.
Με βάςη την ανάλυςη αναγκών, ολοκληρώνονται τα παραδοτζα του προγράμματοσ τα οποία θα εφαρμοςτοφν πιλοτικά ςε όλεσ τισ
ςυμμετζχουςεσ χώρεσ. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά τη Μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειασ 20 ωρών προσ
τουσ εθελοντζσ τρίτησ ηλικίασ με ςκοπό την υποςτήριξη για ζνταξη μεταναςτών.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επιςκεφτείτε τα νέα του προγράμματοσ ςτον ιςτότοπο: www.seniors4migrants.eu/news

SVMI - Δράςεισ ςε Διεθνζσ Επίπεδο
2ο Meeting των Εταίρων ςτη Γερμανία
Στισ 26 – 27 Απριλίου 2018 οι εταίροι ςυγκεντρϊκθκαν ςτθ
Στουτγάρδθ ςτα πλαίςια του 2ου Project Meeting προκειμζνου να
εξετάςουν τθ πρόοδο του προγράμματοσ και να περιγράψουν τα
επόμενα βιματα.
Στθν αρχι οι εταίροι παρουςίαςαν τα αποτελζςματα των
ςυναντιςεων των εταίρων με οργανϊςεισ ατόμων τρίτθσ θλικίασ,
και τισ αντιδράςεισ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ
αναγκϊν από τουσ εκελοντζσ τρίτθσ θλικίασ και εξζταςαν τθν
άποψθ τουσ ςχετικά με τθν αρχικι μορφι του υλικοφ του
προγράμματοσ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ςφντομα κα
αξιολογθκεί από επιλεγμζνουσ εκπαιδευτζσ ςε κάκε
ςυμμετζχουςα χϊρα. Το πρόγραμμα αυτό κα υλοποιθκεί
πιλοτικά. Στθ ςυνζχεια οι εταίροι αντάλλαξαν απόψεισ ςχετικά με
τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ςυμφϊνθςαν ςτισ
κατευκφνςεισ και ςτισ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν.
Πάνω απ’ όλα πραγματοποιικθκε ςτθ Στουτγάρδθ μία ςθμαντικι
ςυνάντθςθ και ςασ προςκαλοφμε να παρακολουκιςετε τα
επόμενα βιματα του προγράμματοσ.

Δραςτηριότητεσ για το SVMI ςτην Ελλάδα
Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων μθνϊν του 2018 θ DIAN πραγματοποίθςε τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ:
Α. Παρουςίαςε το πρόγραμμα SVMI ςε Διεκνζσ Συνζδριο για τθ μετανάςτευςθ που ζγινε ςτθν Αττάλεια (Τουρκία). Η ςυνάντθςθ ζγινε
από 11 μζχρι 13 Απριλίου 2018.
Β. Οργάνωςε τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ / παρουςίαςθ προσ 13 ςυμμετζχοντεσ από διάφορεσ περιοχζσ. Η ςυνάντθςθ ζγινε ςτο Ξενοδοχείο
Poros Image ςτισ 30 Μαΐου 2018.
Γ. Παρουςίαςε τθ πρόοδο του SVMI κατά τθ διάρκεια Partner’s Meeting για το πρόγραμμα Social Inclusion 4.0 που ζγινε ςτο Helsinki
από 24 μζχρι 25 Μαΐου 2018.
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