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EMBRACIN
Το επίσημο ενημερωτικό δελτίο
του έργου EMBRACIN

ΕΤΑΙΡΟΙ EMBRACIN
Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν από κοντά δύο φορές τους
τελευταίους μήνες. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο στη
Συνάντηση Ανταλλαγών Εμπειριών (Transnational Exchange Meeting) στη
Σεβίλλη της Ισπανίας. Ο καθηγητής Antonio Caló, εμπνευστής του έργου
EMBRACIN, συμμετείχε επίσης στη συνάντηση, μαζί με τα μέλη του
Επιστημονικού Συμβουλίου, Salvatore Petronella και Edileny Tome de Mata. Η
συνάντηση οργανώθηκε από τον εταίρο FAMSI. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2
ημερών, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και τον προγραμματισμό
για τις μελλοντικές εργασίες. Είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με υπηκόους
τρίτων χωρών που ζουν στη Σεβίλλη και συμμετέχουν στο μοντέλο EMBRACIN.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, διοργανώθηκε και ένα συνέδριο για τους
ντόπιους για να μάθουν σχετικά με το έργο, να ακούσουν τον καθηγητή Caló
και την εμπειρία του ως οικοδεσπότη μεταναστών και επίσης να μάθουν για το
βιβλίο του "IT CAN BE DONE". Η FAMSI έκλεισε αυτήν την ενδιαφέρουσα
συνάντηση με μια συναυλία από το μουσικό σχήμα ONE PAC & FELLOWS.

Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών, 6 & 7 Απριλίου, 2022

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την ένταξη μεταναστών, οι
εταίροι προτείνουν να διαβάσετε το άρθρο του OECD «Working Together for
Local Integration of Migrants and Refugees». Βρείτε το άρθρο εδώ.

Σχετικά με το έργο
Το έργο EMBRACIN - «Ενίσχυση της, από
κάτω προς τα πάνω, ανταποκρινόμενης
και υπό την ηγεσία των πολιτών,
ενσωμάτωσης
μεταναστών
στην
Ευρώπη»
προσφέρει
μία
νέα
προσέγγιση για την υποδοχή και την
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ευρώπη. Το έργο στοχεύει στην
ανάπτυξη και δοκιμή ενός μοντέλου το
οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις
Ευρωπαϊκές Χώρες, αρχίζοντας από το
μοντέλο «6+6×6». Οι εταίροι που
προέρχονται από διαφορετικές χώρες
από όλη την Ευρώπη (Ιταλία, Σλοβενία,
Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία,
Σουηδία),
θα
αυξήσουν
την
ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη
ικανοτήτων σε θέματα πολιτικών
ένταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών
τοπικών αρχών, ιδιαίτερα των Δήμων,
με τελικό στόχο την αύξηση του
αριθμού
των
Δήμων
που
θα
υπογράψουν το Μνημόνιο Συνεννόησης
για την προώθηση και υιοθέτηση του
συγκεκριμένου μοντέλου.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο κύκλος εργαστηρίων «Επανεξετάζοντας την ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο» οργανώθηκε από τον εταίρο
του έργου ECCAR κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Τα διαδικτυακά σεμινάρια ήταν
ένα μείγμα από διαλέξεις, κύκλους συζητήσεων, ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις πρακτικών
παραδειγμάτων. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν άτομα που ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών
στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα και να συζητήσουν θέματα που τους
απασχολούσαν. Τα διαδικτυακά σεμινάρια χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: Στοιχεία ολοκλήρωσης, Τοπική πολιτική
και Ευαισθητοποίηση. Συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στα διαδικτυακά σεμινάρια και
εξαιρετικοί ομιλητές προσέφεραν τις γνώσεις τους αναφορικά με θέμα. Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες
ανέδειξαν το ενδιαφέρον τους για το θέμα και την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση. Όλα τα διαδικτυακά
σεμινάρια είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο και τη σελίδα του έργου στο Facebook.

ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ EMBRACIN
Μετά τα διαδικτυακά σεμινάρια, το ECCAR
οργάνωσε ένα ζωντανό εργαστήρι για τους εταίρους
του έργου. Το ζωντανό εργαστήρι "Reflecting Power"
διεξήχθη στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας στις 9 και
10 Ιουνίου 2022. Στόχος ήταν να συνεργαστούν όλοι
οι εταίροι και να μοιραστούν τις σκέψεις τους
σχετικά με την ενσωμάτωση. Με την καθοδήγηση
διαφόρων συντονιστών, οι συμμετέχοντες γνώρισαν
την πόλη, έμαθαν για την αποικιακή ιστορία της
Χαϊδελβέργης και συνέκριναν το παρελθόν με το
παρόν εντοπίζοντας συνέχειες. Οι εταίροι πήραν
πολλά μαζί τους κατά τη διάρκεια εκείνων των
ημερών, αλλά το πιο σημαντικό μάθημα ήταν ότι για
να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις,
είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πού και πώς
ξεκίνησε ο ρατσισμός και να τον αντιμετωπίσουμε
όπου εξακολουθεί να υφίσταται.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΜΟΡΓΕΣ
Σλοβενία: Οι τελευταίοι τρεις μήνες ήταν
πολυάσχολοι
και
ενδιαφέροντες
για
τους
νεοαφιχθέντες του EMBRACIN στο Hoče. Τον
Απρίλιο ξεκίνησαν με την εκπαίδευση σε δεξιότητες
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, την οποία
διευκόλυνε ένας φοιτητής. Οι νεοαφιχθέντες
εξασκούσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα
σλοβενικά και τα αγγλικά με εθελοντές. Αυτή η
χρονική περίοδος ήταν γεμάτη με διάφορες
εκδηλώσεις: ένα εργαστήριο μαγειρικής, Ανθρώπινη
Βιβλιοθήκη στην τοπική αγορά, εκδρομή στον
Βοτανικό Κήπο, ταξίδι στην παράκτια πόλη Izola και
δημόσια παρουσίαση του Ιράν στο τοπικό λύκειο.
Τον Μάιο οι νεοαφιχθέντες έλαβαν 10ωρη
εκπαίδευση
πρώτων
βοηθειών
που
πραγματοποιήθηκε από το SRC - Maribor. Όλοι
έλαβαν πιστοποιητικά γνώσης πρώτων βοηθειών,
το οποίο αποτελεί σπουδαία προσθήκη στο
βιογραφικό τους για την εύρεση εργασίας.
Γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων με
εθελοντική αιμοδοσία, όπως και πέρυσι. Ας
ελπίσουμε ότι αυτό θα καθιερωθεί ως μια
παραδοσιακή εκδήλωση.

Ελλάδα: Παράλληλα με τα μαθήματα Ελληνικής γλώσσας
στο Ινστιτούτο Γλωσσών, οι νεοαφιχθέντες
προσκλήθηκαν να συμμετέχουν μαζί με μια κοινωνική
λειτουργό και Έλληνες εθελοντές, σε μια
κινηματογραφική βραδιά, και συγκεκριμένα την προβολή
του Top Gun Maverick με τον Τομ Κρουζ. Επιπλέον, ένας
από τους νεοαφιχθέντες , εκπαιδεύεται επί του παρόντος
στην τέχνη του τατουάζ σε μια ιδιωτική επαγγελματική
σχολή που προσφέρει αναγνωρισμένα επαγγελματικά
πιστοποιητικά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων
διάρκειας 100 ωρών. Τέλος, κατά τη διάρκεια του
πιλοτικού προγράμματος, μερικοί από τους
νεοαφιχθέντες έδωσαν εξετάσεις επάρκειας της
ελληνικής γλώσσας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν
έως το τέλος Αυγούστου του 2022. Καλή επιτυχία τους
ευχόμαστε!

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Κύπρος: Οι νεοαφιχθέντες από την Κύπρο συμμετείχαν στο
Φιλανθρωπικό Τουρνουά Φούτσαλ που οργάνωσε ο Δήμος
Έγκωμης και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης. Τα
έσοδα του τουρνουά διατέθηκαν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα
"Μικροί Ήρωες", το οποίο στηρίζει παιδιά με καρκίνο και τις
οικογένειές τους. Οι νεοαφιχθέντες έπαιξαν ποδόσφαιρο σε
μικτές ομάδες (μετανάστες με ντόπιους) και είχαν την
ευκαιρία να γυμναστούν και να κοινωνικοποιηθούν.

http://embracin.eu/
@embracin.eu
embracin.eu.project/
Embracin-Amif-Project
@EmbracinEU

