
Πρώτη συνάντηση με τα μέλη του
Επιστημονικού Συμβουλίου

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι η ομάδα EMBRACIN
μεγαλώνει!!
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εβδομαδιαίας συνάντησης
στις 25 Μαΐου 2021, οι εταίροι και τα μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής καλωσόρισαν τα μέλη του Επιστημονικού μας
Συμβουλίου. Ο Salvatore Petronella, ο Edileny Tome da Mata
και η Verena Schmid είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον
εαυτό τους και την εμπειρία τους στη μετανάστευση και την
ένταξη, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το έργο και να
συζητήσουν με τους εταίρους πώς μπορούν να υποστηρίξουν
την υλοποίηση και την αξιολόγηση του έργου. Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να μάθουμε από αυτά τα εξειδικευμένα μέλη
και να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί τους.
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Διαδικτυακή διακρατική συνάντηση που διοργάνωσε ο
Δήμος Sala

Η πρώτη διακρατική συνάντηση EMBRACIN πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το Sala της
Σουηδίας. Λόγω των περιορισμών COVID-19 σε όλη την Ευρώπη, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά. Αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους εταίρους να μάθουν για τις ενέργειες και τα
σχέδια των άλλων ώστε να βοηθήσουν τους μετανάστες στις χώρες τους να γίνουν μέρος της
κοινότητας. Οι εταίροι που συμμετείχαν στον πειραματικό πειραματισμό πραγματοποίησαν μια
παρουσίαση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή τους με τους συμμετέχοντες στο έργο. Πολλά
σημαντικά και αξιοσημείωτα σημεία τέθηκαν και συζητήθηκαν. Τα μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου EMBRACIN ήταν παρόντα και έδωσαν τα σχόλιά τους σχετικά με τα σχέδια μεταφοράς
καθώς και τις δραστηριότητες με τους δικαιούχους. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές συζητήσεις και
ζητήματα που αφορούν την πορεία του έργου. 

Η νέα έκδοση του έργου EMBRACIN είναι διαθέσιμη τώρα!!

Προς το μοντέλο EMBRACIN περιλαμβάνει τις ιστορίες και
τα πλάνα των πόλεων που θα ελέγξουν το νέο μοντέλο
υποδοχής και ένταξης EMBRACIN.  

Βρείτε τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του έργου εδώ.

Πιλοτικές Συνεδρίες

Δήμος Sala: οι δραστηριότητες με τους δικαιούχους έχουν ήδη
ξεκινήσει και ένας από τους κύριους στόχους είναι να τους
προσφέρουμε ευκαιρίες για να διευκολύνουν την ένταξή τους στην
κοινωνία και να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα από τα μεγάλα
επιτεύγματα ενός δικαιούχου ήταν να μάθει πώς να οδηγεί ένα
ποδήλατο.

Η MDAT (Θεσσαλονίκη) συνεργάζεται με τους δικαιούχους στο
πιλοτικό πρόγραμμα EMBRACIN σε καθημερινό επίπεδο. Η
επερχόμενη δραστηριότητα είναι η συμμετοχή σε ένα φεστιβάλ
μουσικής υπαίθρου. Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες μας να
αποκτήσουν μια κοινωνική, πολιτιστική εμπειρία, Νιώστε μέρος μιας
κοινότητας και διασκεδάστε τους.

https://embracin.eu/wp-content/uploads/2021/05/Embracin-transferability-plans.pdf

