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Hankkeen tulokset


Hankkeen kotisivu: www.seniors4migrants.eu



Vapaaehtoisille

senioreille

järjestetään

20

tunnin

koulutusohjelma huhti-toukokuussa 2018.
Se sisältää 5 osiota maahanmuuttajien ja pakolaisten
kotoutumisen opastamiseen.


Laaditaan koulutusmateriaalia senioreille.



Rakennetaan

kotoutumisopas

maahanmuuttajille

ja

pakolaisille. Se toteutetaan mobiilisovelluksena:
- Opas auttaa heitä saamaan perustietoja vastaanottomaan

Mikä SVMI ?
SVMI
Vapaaehtoiset seniorit maahanmuuttajien
kotoutumisen tukena
(Senior Volunteers for Migrant Integration)

kulttuurista ja arjen käytännöistä..
- Se sisältää ’selviytymispakkauksen’ sekä kohdemaan kielellä
että englanniksi.



P1 - Soros International House,
Liettua, koordinattori

P2 - Medardo Čoboto Trečiojo
Amžiaus Universitetas
/ Tertiary University /, Liettua
P3 - ifa Akademie, Saksa

järjestetään

jokaisessa

hankkeen

maassa, Suomessa huhtikuussa 2019:
-

Hanke rahoitetaan EU:n ”Erasmus+” -ohjelmasta.
Hanke alkoi 1. lokakuuta 2017 ja päättyy 30.
syyskuuta, 2019.
Hanke pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajien ja
pakolaisten menestykselliseen kotouttamiseen
seniorien vapaaehtoisen maahanmuuttajatyön
avulla.
SVMI – hankkeen tekevät kuusi kumppania
viidestä EU-maasta.

Kontaktiseminaari

seminaarissa

esitellään

mobiilisovelluksen

käyttöä

käytännössä ja senioreille suunnattua koulutusohjelmaa.
Tilaisuudessa pääsevät ‘samaan pöytään’ vapaaehtoiset
koulutetut seniorit ja

maahanmuuttajat/pakolaiset sekä

yhteisöt, jotka toimivat maahanmuuttajien kotouttumiseksi.



Kansainvälinen päätöskonferenssi pidetään elokuussa
2019 Liettuassa.
Siellä tiedotetaan hankkeen tuloksista EU:n tasolla ja jaetaan
vapaaehtoisten

ja

kokemuksia kotouttamisesta.

P4 - Anmiro Oy, Suomi

P5 - DIAN, Kreikka

P6 - GSVO 95, Ranska

maahanmuuttajien/pakolaisten
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SVMI eurooppalaisen yhteistyön tulokset
Aloituskokous Ranskassa


Hankkeen aloituskokous
Vauréalissa, Ranskassa.

pidettiin 20.11

–

1.12.2017

Vauréalin pormestari Sylvie Couchot ja hänen edeltäjänsä
Bernard Morin avasivat tämän kokouksen juhlallisesti.
Kokouksessa käsiteltiin hankkeen toteuttamisen kannalta
keskeisiä asioita: projektin johto, kumppanien tehtävät ja
velvollisuudet, hankkeen tuotokset, riskien johtamien,
talousasiat ja -raportointi, sisäinen arviointi, hankkeen levitys- ja
hyödyntämisstrategia, työsuunnitelma jne.
Työntäyteisten kokouspäivien lisäksi kumppaneilla oli tilaisuus
vierailla Pariisissa, joka sijaitsee n. 50 km:n päässä Vauréalista.
Ajankohtaisia tapahtumia:




Hankkeen kotisivut avattiin virallisesti 15.12.2017.
Ole hyvä ja vieraile sivustollamme:
http://www.seniors4migrants.eu/fi/
Seuraava partnerikokous pidetään Stuttgartissa Saksassa
26 -27.4. 2018.

The Project Team Meets in

Suomen edustajina aloituskokoukseen osallistuivat
Jukka Kallio Anmiro Oystä (oikealla) sekä raisiolainen
Oili Niittynen (takarivi, 3. oikealla).

SVMI Paikalliset tapahtumat
Suomessa
Hanke esitellään mukaan toimintaan tulevalle Raision Seudun Eläkeläiset ry:lle sen kokouksessa 9.1.2018.

Contacts in Lithuania: info@sih.lt

Yhteystiedot Suomessa:
kallio@phpoint.fi
oili.niittynen@gmail.com

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

