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Το πρόγραμμα SVMI - ‘Senior Volunteers for Migrant Integration’ (Εθελοντές από την Τρίτη ηλικία βοηθούν στην ενσωμάτωση των
Μεταναστών) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Erasmus+ programme / Strategic Partnerships άρχισε να
υλοποιείται την 1η Οκτωβρίου 2017 και θα εξακολουθεί να υλοποιείται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Το SVMI στοχεύει να συμβάλλει στην επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών στις φιλοξενούσες κοινωνίες, με τη βοήθεια εθελοντών
ατόμων τρίτης ηλικίας.

SVMI Έρευνα για τις ανάγκες εκπαίδευσης των εθελοντών τρίτης ηλικίας
Το Φεβρουάριο 2018 οι συμμετέχοντες οργανισμοί στο πρόγραμμα υλοποίησαν έρευνα μεταξύ ατόμων τρίτης ηλικίας, κατοίκων των
χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπίσουν τις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον να προσφέρουν εθελοντικές
υπηρεσίες προκειμένου να συνδράμουν τους μετανάστες στη προσπάθεια τους να ενταχθούν στις κοινωνίες των χωρών Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Λιθουανία.
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που
διατυπώθηκε (online ή με έντυπη μορφή), μεταφράστηκε και
διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους σε κάθε συμμετέχουσα
χώρα. Συνολικά παρελήφθησαν 144 απαντήσεις:
 30 από Γερμανία,
 30 από Φινλανδία,
 32 από Γαλλία,
 22 από Ελλάδα,
 30 από Λιθουανία.

Ευρήματα από την Ανάλυση Αναγκών του SVMI.
Ειδικότερα οι εταίροι ήλπιζαν να πάρουν πληροφορίες που θα
εντοπίζουν τις περιοχές στις οποίες τα άτομα τρίτης ηλικίας
πιστεύουν ότι θα έπρεπε να λάβουν ειδική προετοιμασία ώστε να
είναι πιο αποτελεσματικοί στην ένταξη των μεταναστών. Οι
απαντήσεις που ελήφθησαν κατανέμονται ως εξής.

Δραστηριότητες που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όσους απάντησαν
στο ερωτηματολόγιο:
1. Βοήθεια να μάθουν τη γλώσσα της χώρας (1) – 75,7%
2. Κοινωνική βοήθεια για να αποκτήσουν νέους φίλους (2) –
50%
3. Βοήθεια και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τη
καθημερινότητα τους (13) – 46,5%
Οι περιοχές στις οποίες οι εθελοντές στις συμμετέχουσες χώρες,
προτιμούν να εκπαιδευτούν ή να καθοδηγηθούν είναι οι εξής:
 Εκπαίδευση σε συγκεκριμένα μοντέλα ένταξης (94
απαντήσεις).
 Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική επικοινωνία (87
απαντήσεις).
 Καλύτερη κατανόηση σε γλωσσικά θέματα (104 απαντήσεις).
 Γνώση στρατηγικών απόκτησης γνώσεων οι οποίες
ενθαρρύνουν την γλωσσική ένταξη ενηλίκων μεταναστών
(101 απαντήσεις).
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Από τις απαντήσεις γίνεται φανερή η καλή διάθεση για δημιουργία χρήσιμων πρωτοβουλιών προκειμένου
να μάθουν κάτι νέο με ευχάριστο τρόπο, ώστε να εξυπηρετήσουν εθελοντές, τόσο τους πρόσφυγες όσο και
τους μετανάστες.
Με βάση την ανάλυση αναγκών, ολοκληρώνονται τα παραδοτέα του προγράμματος τα οποία θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά τη Μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών προς
τους εθελοντές τρίτης ηλικίας με σκοπό την υποστήριξη για ένταξη μεταναστών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τα νέα του προγράμματος στον ιστότοπο: www.seniors4migrants.eu/news

SVMI - Δράσεις σε Διεθνές Επίπεδο
2ο Meeting των Εταίρων στη Γερμανία
Στις 26 – 27 Απριλίου 2018 οι εταίροι συγκεντρώθηκαν στη
Στουτγάρδη στα πλαίσια του 2ου Project Meeting προκειμένου να
εξετάσουν τη πρόοδο του προγράμματος και να περιγράψουν τα
επόμενα βήματα.
Στην αρχή οι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα των
συναντήσεων των εταίρων με οργανώσεις ατόμων τρίτης ηλικίας,
και τις αντιδράσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης
αναγκών από τους εθελοντές τρίτης ηλικίας και εξέτασαν την
άποψη τους σχετικά με την αρχική μορφή του υλικού του
προγράμματος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο σύντομα θα
αξιολογηθεί από επιλεγμένους εκπαιδευτές σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί
πιλοτικά. Στη συνέχεια οι εταίροι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με
τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και συμφώνησαν στις
κατευθύνσεις και στις δραστηριότητες που ακολουθούν.
Πάνω απ’ όλα πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη μία σημαντική
συνάντηση και σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα
επόμενα βήματα του προγράμματος.

Δραστηριότητες για το SVMI στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2018 η DIAN πραγματοποίησε τις παρακάτω δραστηριότητες:
Α. Παρουσίασε το πρόγραμμα SVMI σε Διεθνές Συνέδριο για τη μετανάστευση που έγινε στην Αττάλεια (Τουρκία). Η συνάντηση έγινε
από 11 μέχρι 13 Απριλίου 2018.
Β. Οργάνωσε την πρώτη συνάντηση / παρουσίαση προς 13 συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές. Η συνάντηση έγινε στο Ξενοδοχείο
Poros Image στις 30 Μαΐου 2018.
Γ. Παρουσίασε τη πρόοδο του SVMI κατά τη διάρκεια Partner’s Meeting για το πρόγραμμα Social Inclusion 4.0 που έγινε στο Helsinki
από 24 μέχρι 25 Μαΐου 2018.
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