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Στισ 12 Σεπτεμβρίου, ςτο Βίλνιουσ πραγματοποιικθκε το τελικό διεκνζσ ςυνζδριο του προγράμματοσ SVMI - Senior Volunteers
for Migrant Integration, το οποίο χρθματοδοτικθκε από το πρόγραμμα Erasmus + EU / Στρατθγικζσ Συμπράξεισ. Το ςυνζδριο
ολοκλιρωςε το διετζσ πρόγραμμα, το οποίο υλοποιικθκε από εταίρουσ από τθ Λικουανία, τθ Φινλανδία, τθ Γαλλία, τθ
Γερμανία και τθν Ελλάδα, και οδιγθςε ςε δφο βαςικά αποτελζςματα:





SVMI training programme and material Πρόγραμμα κατάρτιςθσ και υλικό για τθ διδαςκαλία εκελοντών που παρζχουν
υποςτιριξθ για τθν ζνταξθ των μεταναςτών και των προςφφγων.
Social and civic integration tool Κοινωνικό και πολιτικό εργαλείο ενςωμάτωςθσ - οδθγόσ για τουσ μετανάςτεσ και τουσ
πρόςφυγεσ που αποτελείται από το κιτ επιβίωςθσ ςε γλώςςεσ των εταίρων και τα αγγλικά κακώσ και τισ πιο ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαβίωςθ ςτισ χώρεσ των εταίρων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ελεφκερα από όλουσ τουσ
εκπαιδευτζσ ενθλίκων, τουσ κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων και άλλουσ εκπαιδευτζσ που επικυμοφν να διδάξουν, να
προςαρμόςουν ι να ςυμπλθρώςουν το εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιοφν. Ο οδθγόσ κοινωνικισ και αςτικισ
ενςωμάτωςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όχι μόνο από τουσ μετανάςτεσ που φκάνουν ςτισ χώρεσ των εταίρων του
προγράμματοσ αλλά και από τουσ εκπροςώπουσ των κεςμικών οργάνων που εργάηονται με μετανάςτεσ και προςπακοφν
να διευκολφνουν τθν ζνταξι τουσ.

Το Τελικό Συνζδριο
‘Άνκρωποι για τουσ Ανκρώπουσ – Προώκθςθ τθσ
Διαφορετικότθτασ και του Εκελοντιςμοφ’
Το ςυνζδριο ξεκίνθςε με ομιλία τθσ Daiva Malinauskienė,
διευκφντριασ τθσ SIH και τθσ ςυντονίςτριασ του ζργου Edita
Trečiokienė, θ οποία είναι εκπρόςωποσ του Ιδρφματοσ Υποςτιριξθσ
Ανταλλαγισ Εκπαιδευτικών και τθσ Zita Žebrauskienė, πρφτανθ του
MCTAU.

Ο κφριοσ ομιλθτισ Martin Kilgus κακώσ και θ Gisela
Kullmer παρουςίαςαν τθν ιςτορία του εκελοντιςμοφ
ςτθν Ευρώπθ, παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά
με τον εκελοντιςμό και μοιράςτθκαν καλζσ πρακτικζσ
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Οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερώκθκαν για τα κφρια πνευματικά προϊόντα του ζργου - Κοινωνικό και πολιτικό εργαλείο
ενςωμάτωςθσ - οδθγόσ για τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τουσ εκελοντζσ κακώσ
και άλλα ςθμαντικά αποτελζςματα του ζργου από τθν Gileta Kierienė (Presentation of SVMI Project Results).
Κατά τθ διάρκεια δφο παράλλθλων πρακτικών εργαςτθρίων, που ςυντονίςτθκαν από τουσ Arūnė Taunytė και Arūnas Bėkšta,
δόκθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ θ ευκαιρία να μάκουν περιςςότερα για τον εκελοντιςμό και τθν ενεργό ιδιότθτα του πολίτθ.
Κατά τθ διάρκεια των διαλλειμάτων, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνζδριο είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν ςχετικά με τισ
πιλοτικζσ και πολλαπλαςιαςτικζσ εκδθλώςεισ ςε διάφορεσ χώρεσ εταίρουσ, προβάλλοντασ αφίςεσ και μιλώντασ με
εκπροςώπουσ των ςυνεργαηόμενων ιδρυμάτων.
Είμαςτε υπεριφανοι για τα αποτελζςματα που επετεφχκθςαν και ελπίηουμε ότι οι εκπαιδευτικοί κα αξιοποιιςουν τα
προϊόντα και κα τα εφαρμόςουν ςτθν κακθμερινι τουσ εργαςία. Ελπίηουμε επίςθσ ότι ο οδθγόσ μασ για τουσ μετανάςτεσ
κα λειτουργιςει ωσ ζνασ πραγματικόσ οδθγόσ ενςωμάτωςθσ για τουσ μετανάςτεσ και κα τουσ βοθκιςει ςτα πρώτα τουσ
βιματα ςτισ νζεσ χώρεσ καταγωγισ.

Ακολουκιςτε μασ ςτο Facebook και ςτθν ιςτοςελίδα μασ:
www.seniors4migrants.eu
www.facebook.com/Senior-Volunteers-for-Migrant-Integration-198109627404569/

This project has been funded with support from the European Commission. This newsletter reflects the views only of the author
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

