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Μεθοδολογία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ωρών,
που θα αποτελείται από 5 ενότητες για τους εθελοντές της
Τρίτης Ηλικίας που θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση
μεταναστών και προσφύγων.



Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των εθελοντών
της Τρίτης Ηλικίας



Κοινωνικό και αστικό εργαλείο – οδηγός για μετανάστες
και πρόσφυγες, με την μορφή εφαρμογής για κινητές
συσκευές (App), που

Τι είναι το SVMI;

- θα τους βοηθά να αποκτήσουν βασική γνώση και
κατανόηση της κοινωνικής και της πολιτιστικής ζωής της
φιλοξενούσας Χώρας,

Το SVMI (Senior Volunteers for Migrant
Integration) - Εθελοντές της Τρίτης Ηλικίας
για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών –
είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό «Πρόγραμμα Erasmus + / Στρατηγικές
Συνεργασίες», η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε την
1 Οκτωβρίου 2017 και θα συνεχιστεί μέχρι την 30
Σεπτεμβρίου 2019.

- θα συμπεριλαμβάνει επικοινωνιακή εργαλειοθήκη για την
επιβίωσή τους, με εικονογράφηση, στα Αγγλικά και στις
γλώσσες των συνεργαζόμενων φορέων.


αποτελεσμάτων

–

επικοινωνιακά

σεμινάρια σε κάθε συμμετέχουσα Χώρα, για:
- την επίδειξη της πρακτικής χρήσης της εφαρμογής (App)
και του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εθελοντές
της Τρίτης Ηλικίας, σε ενδιαφερόμενους Φορείς/άτομα,
- την καθιέρωση επαφών μεταξύ των παρόχων κοινωνικών

Το SVMI στοχεύει να συμβάλλει στην επιτυχή
ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις
κοινωνίες που τους φιλοξενούν, με την βοήθεια
ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και να αντιμετωπίσει τον
κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων της Τρίτης
Ηλικίας μέσω της εθελοντικής τους προσφοράς
προς τους μετανάστες.

Εκμετάλλευση

υπηρεσιών, των εκπαιδευμένων εθελοντών της Τρίτης
Ηλικίας,

και

των

μεταναστών

και

προσφύγων,

και

αντιπροσώπων οργανώσεων που προσφέρουν υπηρεσίες
στους μετανάστες.


Τελικό Διεθνές Συνέδριο, στο οποίο θα ανταλλαγούν
εμπειρίες σχετικές με τον εθελοντισμό και την ενσωμάτωση
των μεταναστών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα υλοποιηθούν

Το SVMI – είναι ένα έργο που υλοποιούν έξι
συνεργαζόμενοι φορείς στην Ευρώπη:

πρακτικά εργαστήρια για αντιπρόσωπους από εκπαιδευτικά
ιδρύματα και που θα αντανακλώνται οι εμπειρίες, σχετικές
με το πώς προσεγγίζει κανείς μετανάστες και πρόσφυγες.

P1 - Soros International House,
Λιθουανία, Συντονιστής, Lithuania

P4 - Anmiro Oy, Finland

P2 - Medardo Čoboto Trečiojo
Amžiaus Universitetas
/ Tertiary University /, Lithuania

P5 - DIAN, Greece

P3 - ifa Akademie, Germany
P6 - GSVO 95, France
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Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στην Γαλλία


Στις
30
Νοεμβρίου
–
1
Δεκεμβρίου
2017
πραγματοποιήθηκε στο Vaureal της Γαλλίας η πρώτη
συνάντηση της κοινοπραξίας του Έργου

Στην αρχή της πρώτης ημέρας, η Δήμαρχος του Vaureal, κα
Sylvie Couchot, και ο πρώην Δήμαρχος, κ. Bernard Morin,
καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα
παρακάτω θέματα, που σχετίζονται με την υλοποίηση του
Έργου: η διοίκηση του Έργου, οι κύριες ευθύνες και τα
καθήκοντα εκάστου εταίρου, η ανάπτυξη των πνευματικών
παραδοτέων, η διαχείριση κινδύνων, θέματα οικονομικής
διαχείρισης και αναφοράς, εσωτερική αξιολόγηση, θέματα
επικοινωνίας, η στρατηγική και τα εργαλεία για τη διάχυση
των αποτελεσμάτων, οι δραστηριότητες του πρώτου
χρόνου, το πρόγραμμα εργασιών, κλπ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Γαλλία, οι εταίροι είχαν
επίσης την ευκαιρία να δουν τα κύρια αξιοθέατα του
Παρισιού, που βρίσκεται 50 χλμ από το Vaureal.
Πρόσφατα και προσεχή γεγονότα:


Η ιστοσελίδα του Έργου ξεκίνησε επίσημα στις 15
Δεκεμβρίου 2017.



Η επόμενη συνάντηση
των εταίρων
Έργου
The Project
Teamτου
Meets
in
προγραμματίστηκε να λάβει χώρα στην Στουτγάρδη της
Γερμανίας, 26-27 Απριλίου 2018

Επιτεύγματα SVMI σε τοπικό επίπεδο
Ελλάδα
Για τη γνωστοποίηση και διάδοση του SVMI Project η DIAN έχει στείλει το Newsletter στις παρακάτω κατηγορίες
συνεργαζόμενων οργανισμών:
Α) NGOs στην Ελλάδα που ασχολούνται με μετανάστες,
Β) Συνεργάτες της DIAN στο εξωτερικό,
Γ) Σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

