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www.seniors4migrants.eu
Vapaaehtoiset seniorit maahanmuutajien kotoutumisen tukena
(SVMI - ‘Senior Volunteers for Migrant Integrationn’
Hankkeemme rahoitetaan EU:n “Erasmus+ Strateginen kumppanuus” -ohjelmasta.
Hanke alkoi 1.10.2017 ja päättt 0.9.2019.
SVMI ptrkii vaikutamaan maahanmuutajien kotoutumiseen senioreiden vapaaehtoisttön avulla.

Ensimmäisen vuoden tuloksia
Tämä uutskirjeemme ilmesttt hankkeen puolivälissä. Kuluneen 15 kuukauden aikana olemme kehitäneet senioreille
koulutusohjelman ja -materiaalia, jotka tukevat maahanmuutajien kotoutamisessa.

Projektin 1.nvaihe:nSVMI-meeieteleänjan-mkoulutusohjelea
Suositelemme koulutustamme aikuiskoulutajille ja ohjaajille
heidän valmentaessaan senioreita toimimaan vapaaehtoisina
kotoutumisen tukijoina maahanmuutajille ja pakolaisille
Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa ja Lietuassa.
Ohjelma on käännett tllä mainitujen kumppanimaiden kielille
ja testatu näissä maissa.
Koulutusohjelman
sisältö
perustuu
suoritamaamme
koulutustarveanalttsiin. Se oli suunnatu senioreille, jotka
olivat
kiinnostuneita
tukemaan
maahanmuutajien
kotoutumista.

Moduuli 1:

Aikuisen oppimisen teoriaa

Moduuli 2:

Kultuurien välisestä viestnnästä

Moduuli :

Maahanmuutajien
kotoutuminen/kotoutaminen -mitä se sisältää?

Moduuli 4:

Aktivinen kansalaisuus ja sen linkittminen
maahanmuutajien kotoutumiseen?

Moduuli 5:

Vapaaehtoisttö ja maahanmuuto Suomessa

SVMI-koulutusohjelma sisältää viisi eri moduulia. Suositeltava
opetustuntmäärä kullekin osiolle on 2-4 tunta.

Projektin21.nvaihe:nSVMI-mkoulutuseateriaali
Kehitmme koulutusohjelman tueksi koulutusmateriaalia senioreiden perehdttämiseksi. Materiaali noudataa koulutusohjelman
moduuleita ja sisältää opetajille ja oppijoille kättännöllisiä ja kehitäviä harjoteita ja linkkejä. Materiaalia testatin
pilotkoulutusten thtetdessä marraskuussa partnerimaissa 2018.

Hankkeen rahoitaaa Euroopan komissio ei vastaa tämän aulkaisun sisällöstä.
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SVMI Kansainvälisiä taphtumia
Kolmas kumppanuuskokous Glyfadassa Ateenan lähellä Kreikassa
Marraskuun loppupäivinä 2018 kumppanit kokoontuivat
Gltfadaan, Ateenaan, keskustelemaan projektn etenemisestä.
Tärkeänä kohtana keskusteluissa oli koulutusohjelman
pilotoinnit eri maissa ja niistä saadut palauteet.

Ttöpajoissa ttöstetin hankkeen seuraavaa vaiheta eli
mobiilisovellusta, joka opastaa pakolaisia ja maahanmuutajia.
Mitä sen pitäisi sisältää ja millaisessa muodossa?

SVMI-mkoulutusohjeleainpilotoiitn aisiossa
Pilotoimme koulutusohjelmaa Raisiossa Tasalan Kamarissa 25.10-22.11.2018. Olemme kiitollisia Raision seurakunnan diakoniattölle,
joka luovut Tasalan Kamarin tlat kättöömme viitenä päivänä. Samoin kiitämme Turun NMKY:n maahanmuutajattön asiantuntjaa
Olavi Katoa ja SPR:n edustajia heidän panoksestaan perehdttämisessä. Suurin kiitos menee vapaaehtoisille senioreille, jotka
osallistuivat tlaisuuksiimme.

Hankkeen rahoitaaa Euroopan komissio ei vastaa tämän aulkaisun sisällöstä.

