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EMBRACIN
Το επίσημο ενημερωτικό δελτίο του έργου
EMBRACIN

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στην Κύπρο, η πιλοτική εφαρμογή που πραγματοποιείται με τον συντονισμό του
Δήμου Έγκωμης, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 με τη συμμετοχή 7
δικαιούχων. Οι δικαιούχοι συμμετέχουν σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας δύο
φορές την εβδομάδα και συμμετείχαν σε επισκέψεις στη Λάρνακα και τα
Λεύκαρα, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ντόπιο πολιτισμό και
ιστορία.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, επισημάνθηκαν ορισμένα προβλήματα
που αφορούσαν τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων μαθημάτων ελληνικής
γλώσσας και τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία του αρμόδιου
Υπουργείου. Συνολικά, τα σχόλια που ελήφθησαν από τους δικαιούχους
σχετικά με το έργο EMBRACIN ήταν θετικά, καθώς το βρίσκουν χρήσιμο και
πιστεύουν ότι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι
ανέφεραν τα ωφέλη από την κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη και τα
γλωσσικά μαθήματα, αφού μέσω αυτών μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να
μάθουν περισσότερα για τη χώρα υποδοχής και να υπερπηδήσουν τα γλωσσικά
εμπόδια.
Μία ανησυχία την οποία εξέφρασαν, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να
εφαρμοστεί το ίδιο πρόγραμμα σε μεγαλύτερες ομάδες, αφού παρατηρούν ότι
οι μικρότερες ομάδες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Οι δικαιούχοι έδωσαν
έμφαση στις διακρίσεις/ξενοφοβία και στην ανάγκη για παροχή καθοδήγησης
και υποστήριξης όσον αφορά τη στέγαση και την εξεύρεση εργασίας.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Στην Ιταλία, οι πιλοτικές δράσεις που συντονίζονται από τον Δήμο Πάντοβας
και την ALTEREVO, ξεκίνησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2021, υπό τη μορφή
συγκατοίκησης, με τη συμμετοχή 8 δικαιούχων και τη βοήθεια 7 οικογενειών
φιλοξενίας. Η εκπαίδευση ξεκίνησε με το συμμετοχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
που περιλαμβάνει κοινωνιολογική, ψυχολογική και νομική ενότητα και μια
ενότητα αφιερωμένη στις τοπικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, το έργο της
διαμεσολάβησης ήταν συνεχές και η προσφερόμενη υποστήριξη εξασφάλισε
ότι τα καθημερινά ζητήματα δεν κατέστησαν κρίσιμα. Κατά την περίοδο αυτή, η
Διευθύνουσα Επιτροπή που αποτελείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του
Δήμου Πάντοβας (Alessandra Meneghini), τον Συνεταιρισμό Orizzonti (Laura
Abeni, Valentina Baliello, Luca Bertolino και Valentina Zambon) και το Refugees
Welcome (Mackda Ghebremariam Tesfau'), συνεδρίαζε κάθε δύο εβδομάδες, για
συνολικά έξι συναντήσεις των 2,5 ωρών η καθεμία για να συζητηθούν οι
διαδικασίες του έργου και ένα μελλοντικό εργαστήριο για τους δικαιούχους.

Σε αυτό το
τεύχος:
Μάθετε για τις πιλοτικές
δράσεις σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα.
Οι εταίροι του
προγράμματος, με τη
βοήθεια οργανώσεων,
οικογενειών και
εμπειρογνωμόνων,
προσφέρουν ευκαιρίες για
να βοηθήσουν τους
υπηκόους τρίτων χωρών
να ενταχθούν στην τοπική
τους κοινότητα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι πιλοτικές δράσεις της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής
Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν τον Ιανουάριο
του 2021 με 7 δικαιούχους. Μερικές από τις δραστηριότητες
που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι τα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας (δυο φορές την εβδομάδα) που θα τους
βοηθήσουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με την τοπική
κοινότητα και συναντήσεις ομάδων εστίασης που ήταν
σημαντικές ώστε η ομάδα της ΜΑΘ να λάβει σχόλια από τους
συμμετέχοντες. Κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι
στιγμής αφορούν όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση,
καθώς είναι δύσκολο γι' αυτούς να συμμετέχουν στα
προγραμματισμένα μαθήματα ελληνικών και τις μηνιαίες
ομαδικές ψυχοκοινωνικές συναντήσεις. Επιπλέον, οι δικαιούχοι
εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρόβλημα δέσμευσης που
έχει εντοπιστεί, καθώς δεν συμμετέχουν όλοι στην ομάδα του
EMBRACIN στις κοινές δραστηριότητες ή φτάνουν αργά. Τα
σχόλια των δικαιούχων έδειξαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με τις
υπηρεσίες του EMBRACIN και θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε
περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες καθώς και να
προσφέρουν περισσότερη εθελοντική συμμετοχή. Τέλος, η
κοινωνική λειτουργός του προγράμματος θα αρχίσει να αναζητά
εθελοντές για να βοηθήσουν στις πιλοτικές δράσεις. Το επόμενο
βήμα είναι να προσδιοριστεί ένα επαγγελματικό σεμινάριο για
να το παρακολουθήσουν ορισμένοι δικαιούχοι (π.χ. μπαρίστα,
μπάρμαν,
σχεδιαστή
τατουάζ),
ώστε
να
λάβουν
ένα
επαγγελματικό πιστοποιητικό.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το FAMSI ως συντονιστής ξεκίνησε τις πιλοτικές
δράσεις τον Ιούλιο του 2021 με 12 δικαιούχους.
Αυτοί συμμετείχαν σε πρακτική εκπαίδευση, όπου
γνώρισαν νέα άτομα, απέκτησαν εργασιακή εμπειρία
και παρακαλούθησαν ένα εργαστήριο για τις
προσλήψεις στην αγορά εργασίας, τους κανονισμούς
απασχόλησης, την κοινωνική ασφάλιση και τη
μετανάστευση. Αυτές οι εμπειρίες ήταν πολύ
χρήσιμες για τους δικαιούχους, αφού έμαθαν πώς
διέπεται η αγορά εργασίας και πώς λειτουργεί σε
νομοθετικό επίπεδο. Για να έχουν πρόσβαση σε
δραστηριότητες κατάρτισης, εγγραφή και αναζήτηση
εργασίας, όλοι οι δικαιούχοι χρειάζονταν κάποια
τεκμηρίωση εγγραφών, η οποία ήταν η μόνη
δυσκολία που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της
πιλοτικής εφαρμογής. Τα σχόλια που έλαβαν από
τους δικαιούχους ήταν θετικά, αφού δήλωσαν
ευγνώμονες
για
τις
ευκαιρίες
που
τους
προσφέρθηκαν. Για το μέλλον, οι επόμενες
δραστηριότητες
θα
είναι
κυρίως
κοινωνικοεκπαιδευτικές, φροντίδα του εαυτού τους, φροντίδα
του σπιτιού και πολλή συναισθηματική εκπαίδευση.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Οι πιλοτικές δράσεις στη Σλοβενία, που συντονίζονται από τον Δήμο Hoče Slivnica, ξεκίνησαν τον Ιούνιο
του 2021 με 9 δικαιούχους. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν ένα περίπτερο στην τοπική
αγορά Pohorska tržnica, όπου οι δικαιούχοι μπορούσαν να παρουσιάσουν παραδοσιακά τρόφιμα στους
ντόπιους και μια επίσκεψη στον κινηματογράφο όπου παρακολούθησαν μια σλοβενική ταινία κατά τη
διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Λιουμπλιάνας 2021. Οι δραστηριότητες αυτές τους
βοήθησαν να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους, να αλληλεπιδράσουν με τους ντόπιους και να
ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα φέρνοντας κοντά ντόπιους και δικαιούχους. Βελτίωσαν επίσης τη γνώση
τους αναφορικά με τη σλοβενική κουλτούρα και τις γλωσσικές τους δεξιότητες και έγιναν αντιληπτοί στην
τοπική κοινότητα. Η ανατροφοδότηση από τους δικαιούχους ήταν θετική, καθώς χάρηκαν που έμαθαν τη
σλοβενική γλώσσα, χάρηκαν που το φαγητό τους άρεσε στους ντόπιους, έμαθαν κάτι νέο για τη Σλοβενία
και γενικά απόλαυσαν τις δραστηριότητες. Άλλες δραστηριότητες που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του
Φεβρουαρίου περιλάμβαναν 2 παρουσιάσεις. Οι δικαιούχοι παρουσίασαν τον εαυτό τους και τη χώρα
καταγωγής τους στα σλοβενικά. Η εκδήλωση αυτή προσέφερε ευκαιρίες να δοκιμάσουν παραδοσιακά
φαγητά, να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν ο ένας για τον άλλο (ντόπιοι & δικαιούχοι).

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Στη Σουηδία, οι πιλοτικές δράσεις που συντονίζονται από τον Δήμο Σάλα, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του
2021 με 7 δικαιούχους. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
και πρακτικών αναζήτησης εργασίας. Κάθε δραστηριότητα αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση των
συμμετεχόντων και στη διασφάλιση ότι αισθάνονται περισσότερο ενταγμένοι στην κοινωνία. Κατά τη
διάρκεια όλων των συνεδριών, οι συμμετέχοντες εξασκούσαν επίσης τις προφορικές τους δεξιότητες
χρησιμοποιώντας τη σουηδική γλώσσα. Μία από τις δυσκολίες ήταν να διατηρηθούν κατά καιρούς μερικά
από τα κίνητρα των συμμετεχόντων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην πανδημία και στην αβεβαιότητα που
αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ανατροφοδότηση από τους
συμμετέχοντες ήταν θετική, ενώ εξέφρασαν ότι τώρα κατανοούν καλύτερα την κοινωνία και φαίνονται
ενθουσιασμένοι με όσα έμαθαν μέχρι στιγμής. Κατάφεραν επίσης να οικοδομήσουν ένα αίσθημα
εμπιστοσύνης μεταξύ τους, γεγονός που τους διευκολύνει να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα, όπως η
ισότητα των φύλων. Τα επόμενα βήματα του πιλοτικού προγράμματος είναι να επισκεφθούν χώρους
εργασίας και να υλοποιήσουν περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες, κάτι που ήταν αδύνατο να γίνει
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EMBRACIN
Βρείτε τη δημοσίευση μιας τοπικής ιταλικής
εφημερίδας που περιγράφει το έργο EMBRACIN
και την ιδέα πίσω από το έργο.
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