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Preface

This ebook is the output of research on good practice at national level on refugees’ integration. LWRMI partners, after the scouting of several good practice, have evaluate the best 5 for country, to be inserted into the eBook and translate into each language. This final eBook in all languages is published
on the project website and disseminated to 200 contacts per partner.
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Ενδεδειγμένες Μέθοδοι - Βουλγαρία
The Refugee Project
http://refugeeproject.eu/en

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Τι συμβαίνει όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση ασύλου στη Βουλγαρία;
Εάν κάποιος θέλει να υποβάλει αίτηση ασύλου όταν εισέλθει στη Βουλγαρία (και πληροί
τα κριτήρια να το κάνει), πρέπει να υποβάλει αίτημα στην Κρατική Υπηρεσία για τους
Πρόσφυγες. Μετά την καταχώριση της αίτησης, ο αιτών άσυλο τοποθετείται σε ένα από τα
έξι κέντρα υποδοχής στη Βουλγαρία ή, εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν να
νοικιάσουν μία κατοικία και να ζήσουν εκτός των κέντρων υποδοχής. Η Κρατική Υπηρεσία
για τους Πρόσφυγες αποφασίζει εάν θα αναγνωρίσει τον αιτούντα άσυλο ως πρόσφυγα
μετά από αρκετές συνεντεύξεις και μία έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
διαδικασίες και τα σημερινά στατιστικά δεδομένα βρίσκονται στον ιστότοπο της Κρατικής
Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες.
Πώς Βοηθά το The Refugee Project;
Το Refugee Project συσπειρώνει εθελοντές, ώστε να οργανώσουν ένα ευρεία σειρά μαθημάτων
και δραστηριοτήτων για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στα κέντρα υποδοχής (επίσης
ευρέως γνωστά στρατόπεδα προσφύγων) στη Σόφια. Το διάστημα που περνούν σε αυτά
τα στρατόπεδα είναι μια εποχή που κάνει πολλές οικογένειες προσφύγων να αισθάνονται
ευάλωτες προσπαθούμε να βοηθήσουμε ενήλικες και παιδιά να ενσωματωθούν στο νέο
περιβάλλον τους διδάσκοντάς τους γλωσσικές δεξιότητες και παρέχοντάς τους νέες εμπειρίες
και θετικές αλληλεπιδράσεις.
Το έργο συνεχίζει να επεκτείνεται. Οι εθελοντές παραδίδουν τώρα, όχι μόνο μαθήματα
βουλγαρικών και αγγλικών, αλλά και εργαστήρια τέχνης, μουσικές δραστηριότητες,
αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια, μαθήματα πληροφορικής, ακόμη και μαθήματα
μαγειρικής σε εβδομαδιαία βάση. Έχουμε τώρα δραστηριότητες και στα τρία στρατόπεδα
προσφύγων στη Σόφια: στην Ovcha Kupel, στην Voenna Rampa και στην Vrazhdebna.
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Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες επωφελούνται από το έργο ερχόμενοι σ’ επαφή
με Βούλγαρους, έχοντας ευκαιρίες βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων τους και την
δυνατότητα συμμετοχής σε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, ενόσω μένουν στα κέντρα.
Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν από πρώτο χέρι τις εμπειρίες των προσφύγων
που καταφθάνουν στη Βουλγαρία και να έχουν ενεργό ρόλο στην προσαρμογή τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ένταξη τους στη Βουλγαρία.Αποκτούν εμπειρία
στην διαπολιτισμική επικοινωνία, γνώσεις για διαφορετικούς πολιτισμούς, εμπειρία εργασίας
με ανθρώπους όλων των ηλικιών, καθώς και στην διεύθυνση και συμμετοχή σε εργαστηριακές
δραστηριότητες.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αποκτήθηκαν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Από το
Since 2011, περισσότεροι από 200 εθελοντές έχουν συμμετάσχει στο project.
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Μία κοινή πρωτοβουλία των CVS Bulgaria και Caritas Sofia
CVS - Η Βουλγαρία συμμετέχει σε διεθνείς ανταλλαγές εθελοντών από το 1998 και έχει
παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού Service Civil International. Οι στόχοι της CVS Βουλγαρία είναι:
- Να προωθήσει την ιδέα της εθελοντικής εργασίας με την οργάνωση εθελοντικών
πρωτοβουλιών
- Να παρακινήσει τους νέους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και εθελοντικές
πρωτοβουλίες
- Να προώθησει και να υποστηρίξει την διεθνή κατανόηση και αλληλεγγύη, την κοινωνική
δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος
Μία από τις κύριες δραστηριότητες του συλλόγου είναι η οργάνωση διεθνών κατασκηνώσεων
εθελοντών στη Βουλγαρία και η αποστολή εθελοντών στο εξωτερικό. Οι κατασκηνώσεις
έχουν διαφορετική θεματολογία και οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλο τον κόσμο και
μπορούν να είναι 18 έως 99 ετών. Εκτός του ότι είναι μια θαυμάσια εναλλακτική λύση για
τις καλοκαιρινές διακοπές, οι διεθνείς κατασκηνώσεις εθελοντών είναι μια ευκαιρία για
όλους να συνεισφέρουν στο να κάνουν τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος! Όλα αυτά ενώ
εργάζεστε, διασκεδάζετε, μαθαίνετε και επικοινωνείτε!
Η Caritas Sofia είναι μέλος της Caritas Bulgaria και αποτελεί κομμάτι ενός παγκόσμιου δικτύου
περισσότερων από 160 μελών που εργάζονται σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Το δίκτυο
Caritas Internationalis λειτουργεί διεθνώς για να διασφαλίσει ότι τα πιο ευάλωτα άτομα
στην κοινωνία εξυπηρετούνται μέσω της άμεσης επέμβασης, της βιώσιμης ανάπτυξης και
ειρηνευτικής διαδικασίας.
Η Caritas Sofia ιδρύθηκε το 1992 και είναι εγγεγραμμένος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
(αριθ. 2003416009). Στην Caritas Sofia, οι εθελοντές και το αμειβόμενο προσωπικό εργάζεται
καθημερινά για να υποστηρίξει τις πνευματικές και υλικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων και
ατόμων στην περιοχή της Σόφιας και να βοηθήσει στην εξάλειψη συναισθημάτων μίσους και
κατανόησης στην κοινωνία. Εκτός από το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες, προσφέρει μια
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ποικιλία έργων και κοινωνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
- Ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για νέους με αναπηρία
- Κέντρο κοινωνικής αποκατάστασης και ένταξης ατόμων με αναπηρία
- Γεροντολόγους
- Υποστήριξη για εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών
- Ποικίλα προγράμματα που υποστηρίζουν ανύπαντρες μητέρες, παιδιά από μειονοτήτες,
πληττόμενους από καταστροφές και πρόσφυγες και μετανάστες
Humans in the loop
https://humansintheloop.org
Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Το HITL είναι μια κοινωνική επιχείρηση που εδρεύει στη Βουλγαρία και απασχολεί και
εκπαιδεύει πρόσφυγες, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες δεδομένων σε εταιρείες για να
εκπαιδεύονται και να δοκιμάζουν τους αλγορίθμους ML.
Το εργατικό δυναμικό τους ειδικεύεται στην επισήμανση δεδομένων για τη βιομηχανία ML
και έχει συνεργαστεί με τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες διαμοιρασμού ιδεών και εργαλεία. Οι
διαχειριστές τους επιβλέπουν τη διαδικασία και επανελέγχουν το 100% των παραγόμενων
ετικετών.
Όλοι οι σχολιαστές τους απασχολούνται σε πλήρη ή μερική απασχόληση στην εταιρεία
μας και έχουν προσωπικά ελέγξει και εκπαιδεύσει τον καθένα. Για κάθε έργο, επιλέγουν
μια αφοσιωμένη ομάδα, επειδή γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να
διασφαλιστεί συνέπεια και ποιότητα.
Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες crowdsourcing, προσφέρουν μια αξιόλογη αμοιβή και
προστασία των εργαζομένων τους, οι οποίοι λαμβάνουν έναν σταθερό μηνιαίο μισθό, ένα
γραφείο, έναν υπολογιστή και επιμόρφωση. Προσφέρουν εργασία σε πρόσφυγες και άλλες
ευάλωτες ομάδες.
Αποτελέσματα
Πολλοί άνθρωποι με νέες δουλειές που προσφέρουν έναν ικανοποιητικό μισθό.
Μήνας Προσφύγων
https://www.facebook.com/events/120220922028633/
Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Μία μεγάλη πρωτοβουλία που οργανώνεται με την υποστήριξη όλων των ΜΚΟ στη
Βουλγαρία. Με πολλά διαφορετικά θέματα
Κάθε οργανισμός διοργάνωσε μία εκδήλωση καθ ‘όλη τη διάρκεια του μήνα, η οποία
περιελάμβανε:
- Διαπολιτισμική βραδιά: Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν,
- Εργαστήριο τέχνης για γυναίκες και παιδιά
- Εργαστήριο για μητέρες και παιδιά όπου μπορείτε να μοιραστείτε δημιουργικές τεχνικές
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και ιστορίες
- Ιδέες για design και καινοτομία
- Hackathon για ψηφιακούς νομάδες
- Η Ευρώπη Φρούριο; Μετανάστευση και ασφάλεια στην ΕΕ
- Έναν διάλογο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Μετανάστευση Δημήτρη Αβραμόπουλο,
στον οποίο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή
πολιτική για τους πρόσφυγες.
- Ανατολικοί χοροί από γυναίκες για γυναίκες
- Κοκτέιλ
Ο διοργανωτής ήταν η CVS Bulgaria. CVS - Η Βουλγαρία εργάζεται σε διεθνείς ανταλλαγές
εθελοντών από το 1998 και είναι υποκατάστημα του διεθνούς οργανισμού Service Civil International. Οι στόχοι της CVS - Βουλγαρία είναι:
- Να προωθήσει την ιδέα της εθελοντικής εργασίας με την οργάνωση εθελοντικών
πρωτοβουλιών
- Να παρακινήσει τους νέους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και εθελοντικές
πρωτοβουλίες
- Να προώθησει και να υποστηρίξει την διεθνή κατανόηση και αλληλεγγύη, την κοινωνική
δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος
Μία από τις κύριες δραστηριότητες του συλλόγου είναι η οργάνωση διεθνών κατασκηνώσεων
εθελοντών στη Βουλγαρία και η αποστολή εθελοντών στο εξωτερικό. Οι κατασκηνώσεις
έχουν διαφορετική θεματολογία και οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλο τον κόσμο και
μπορούν να είναι 18 έως 99 ετών. Εκτός του ότι είναι μια θαυμάσια εναλλακτική λύση για
τις καλοκαιρινές διακοπές, οι διεθνείς κατασκηνώσεις εθελοντών είναι μια ευκαιρία για
όλους να συνεισφέρουν στο να κάνουν τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος! Όλα αυτά ενώ
εργάζεστε, διασκεδάζετε, μαθαίνετε και επικοινωνείτε!
Οργανώθηκε από:
Европейската комисия в България / Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Βουλγαρία
Ένας κόμβος
Καρίτας Σόφια
Βουλγαρικός Ερυθρός Σταυρός
IOM Βουλγαρία
Συμβούλιο Γυναικών Προσφύγων στη Βουλγαρία
Όμορφα πρόσωπα της Συρίας
CVS-Βουλγαρία
HITL: Human in the Loop Υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσφυγες
«Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό σύνολο ανθρώπων: έχουμε
σχεδιάσει εκδηλώσεις για ΜΚΟ, οικογένειες, προγραμματιστές και επιχειρηματίες, ώστε να
βρουν καινοτόμες λύσεις σε θέματα προσφύγων».
Έχουν περισσότερες από 10 χώρες σε κάθε εκδήλωση. Πολλοί άνθρωποι συναντούν τους
άλλους∙ εξερευνούν τις ιστορίες τους, την κουζίνα τους, το χορό τους. Επίσης, περισσότερα
από 60 άτομα συμμετέχουν στα εργαστήρια για την οργάνωση σκέψης και στο hackaton.
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Ελλάδα
The Language Project
http://thelanguageproject.eu/

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Το Language Project (2016) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει βοήθεια σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, όπως πρόσφυγες και μετανάστες, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας καινοτόμα
εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και εργαστήρια που εστιάζουν
κυρίως σε ξένες γλώσσες, μετάφραση, διερμηνεία και πολιτιστική επικοινωνία. Η ΜΚΟ εδρεύει στην
Αθήνα.
Σκοπός της ΜΚΟ είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η παροχή μεταφρασμένου
υλικού στη σωστή γλώσσα και η εκπαίδευση τρίτων με στόχο τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω
του οράματός μας.
Μεταξύ των στόχων τους είναι:
Σεβασμός στην ποικιλομορφία.
Αμοιβαία και άμεση κατανόηση μεταξύ των δικαιούχων / πελατών μας που επιθυμούν να
επικοινωνήσουν σε άλλες γλώσσες ή με άλλους πολιτισμούς
Ίσες ευκαιρίες σε όσους έχουν πρόσβαση σε υλικό που δεν είναι μεταφρασμένο στη γλώσσα τους.
Συνεργασίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Αποτελέσματα
Έχουν διοργανώσει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις με 700 συμμετέχοντες, εστιάζοντας στη
γλώσσα, τη μετάφραση και τη διερμηνεία. Επίσης, έχουν συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς όπως
η UNHCR, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, το Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας, οι Μεταφραστές
Χωρίς Σύνορα και σε περιφερειακό επίπεδο με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το SCG-Scientific College of
Greece κ.λπ.
Education Matters
https://www.solidaritynow.org/en/education-matters/
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Περιγραφή, σκοποί και στόχοι
Το SolidarityNow ιδρύθηκε το 2013. Μέσω των δράσεών του παρέχει υποστήριξη σε Έλληνες,
μετανάστες και πρόσφυγες. Λειτουργεί δύο «Κέντρα Αλληλεγγύης» στη Θεσσαλονίκη και στην
Αθήνα, το Blue Refugee Center στη Θεσσαλονίκη. Από τον Δεκέμβριο του 2017, το SolidarityNow
εφαρμόζει ένα πρόγραμμα με τίτλο “Education Matters”. Στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής
ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και η ενίσχυση των δεξιοτήτων
τους. Μερικές από τις δραστηριότητες του προγράμματος:
Ελληνικά για ενήλικες, όλα τα επίπεδα
Αγγλικά και γαλλικά για ενήλικες, όλα τα επίπεδα
Αραβικά ως μητρική γλώσσα για παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών
Μαθήματα υπολογιστών για ενήλικες
Μαθήματα θεάτρου (παιχνίδι ρόλων, θεατροθεραπεία)
Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
Ενημερωτικές εκδηλώσεις με στόχο την ενδυνάμωση της κοινότητας, καθώς και την παροχή
πληροφοριών για υπαλλήλους ανθρωπιστικού τομέα
Δραστηριότητες κοινοτικής ενδυνάμωσης που προωθούν και ενισχύουν τη διαπολιτισμική
αλληλεπίδραση
Υπεράσπιση και προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αποτελέσματα
Από το 2017, περισσότερα από 3.000 άτομα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στο
πρόγραμμα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμαθε Ελληνικά και Αγγλικά.

“Integration into employment”
http://soffa.gr/

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
SOFFA - Το Social Fashion Factory προσφέρει δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας και στον
τομέα της επιχειρηματικότητας της αειφόρου και βιώσιμης μόδας σε πρόσφυγες και θύματα
εμπορίας ανθρώπων (σύγχρονη δουλεία). Η παραγωγή ρούχων και αξεσουάρ γίνεται μόνο από
βιώσιμες, ανακυκλώσιμες ή οργανικές φυσικές πρώτες ύλες. Πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα
εμπορίας ανθρώπων και άνεργοι Έλληνες σχεδιαστές συνεργάζονται σε διάφορα έργα. Η SOFFA
προσφέρει στα μέλη της πρόσβαση σε εξοπλισμό και εκπαίδευση και ευαισθητοποιεί την κοινωνία
μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων ως ιδρυτικό μέλος της Επανάστασης της Μόδας για την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα «Ένταξη στην απασχόληση» της SOFFA στοχεύει στο να προσδώσει στους πρόσφυγες
και στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων την δυνατότητα να ενταχθούν στην βιομηχανία της
αειφόρου / ηθικής μόδας. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια προσέγγιση αυτοβοήθειας που αξιοποιεί
τα υπάρχοντα ταλέντα των νέων προσφύγων και μεταναστών. Οι συμμετέχοντες προσλαμβάνονται
μέσω ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, η πλατφόρμα
refergon.com χρησιμοποιείται για την πρόσληψη προσφύγων.
Το πρόγραμμα έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, το SOFFA παρέχει εκπαίδευση σε συγκεκριμένες
τεχνικές δεξιότητες μόδας. Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο,
απασχολούνται στη γραμμή παραγωγής SOFFA.
Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα δεδομένα στον ιστότοπό τους, έχουν αποκαταστήσει εργασιακά επτά θύματα εμπορίας
ανθρώπων και βρίσκονται στη διαδικασία εργασιακής αποκατάστασης δύο ακόμη προσφύγων.
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Ενδεδειγμένες Μέθοδοι - Ιταλία
Arte migrante

http://www.artemigrante.eu
Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
and a non-denominational group”
Το Arte Migrante αποτελείται από ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη του να μένουν
μαζί και της αλληλεγγύης ως εργαλεία ειρήνης και κοινωνικής ένταξης. Ως εκ τούτου, οι
ομάδες οργανώνουν εβδομαδιαίες συναντήσεις που είναι ανοιχτές σε όλους. Οι στόχοι είναι:
προώθηση της ένταξης μέσω της τέχνης και ενίσχυση των δεξιοτήτων όλων.
Μερικά παραδείγματα εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την ομάδα:
- Ανοιχτές συναντήσεις, με γευμάτα, τραγούδια, χορούς και ποίηση
- Δραστηριότητες για μετανάστες, δηλαδή εργαστήρια ζωγραφικής, γλώσσας, χορού,
μουσικής, θεάτρου, συνεργατικού κήπου, υπολογιστή
- Βραδιές σε παμπ και σε Κέντρα Υποδοχής για αιτούντες άσυλο
Τον Ιούνιο του 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατασκήνωση μεταναστών - μια πανεθνική
συνάντηση όλων των ιταλικών ομάδων.
Ο Arte Migrante ξεκίνησε στην Μπολόνια τον Οκτώβριο του 2012 από μια ιδέα ενός νεαρού
μαθητή της Ανθρωπολογίας και άλλων φίλων. Αναφέρονται στον οργανισμό τους ως «μία
μη κομματική οργάνωση και μη ονομαστική ομάδα»
Σήμερα υπάρχουν ομάδες σε διάφορες ιταλικές πόλεις: Μπολόνια, Μόντενα, Πάρμα, Ρέτζιο
Εμίλια, Ίμολα, Ρίμινι, Πίζα, Τορίνο, Κουνέο, Settimo Τορίνες, Αλεξάνδρεια, Άλμπα, Κόμο,
Τρέντο, Πάδοβα, Νάπολη, Λατίνα και Παλέρμο.
Αποτελέσματα
Οι διάφορες ομάδες που εδρεύουν στις ιταλικές πόλεις και συμμετέχουν σε αυτό το έργο
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έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να δίνεις στους ανθρώπους την ευκαιρία να συναντηθούν
με άλλα άτομα με εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο έχει δημιουργήσει μια καλύτερη στάση
απέναντι στην διαφορετικότητα και το ενδιαφέρον για διαφορετικούς πολιτισμούς,
θρησκείες, γεύσεις, τέχνη κ.λπ.
Επιπλέον, το έργο είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, γι ‘αυτό έχει διαδοθεί σε αρκετές
ιταλικές πόλεις και ακόμη και στο εξωτερικό (Σαραγόσα στην Ισπανία και στην Κύπρο).

SPRAR Project Municipality of Riace
www.riacecittafutura.org

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Το έργο της ένταξης των μεταναστών της Riace γεννήθηκε το 2001, όταν ο μεγαλοπρεπής
της Riace, ο Domenico Lucano, εφάρμοσε μια πολύ απλή αρχή: επιτρέψτε στους μετανάστες
να αντικαταστήσουν τους πρώην Ιταλούς κατοίκους του χωριού. Ως αποτέλεσμα, η Riace
μπόρεσε να διατηρήσει τη λειτουργία των βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών
και η τοπική οικονομία άκμασε.
Από το 2001, το έργο ενεργοποίησε διάφορες δράσεις για την πολυπολιτισμική ένταξη,
μέσω μαθημάτων γλωσσών, εκπαίδευσης, ένταξης στο σχολείο και ένταξης των μεταναστών
- δικαιούχων του έργου - στο διαγωνισμό εργασίας. Εκτός από αυτές τις συνήθεις
δραστηριότητες και εργαλεία, που συνήθως αποτελούν μέρος όλων των έργων SPRAR, τα
έργα Riace είχαν κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή:
- τα λεγόμενα «μπόνους» ένα είδος νομισματικού συστήματος που ενίσχυσε την αγοραστική
δύναμη των οικογενειών μεταναστών και βασίστηκε στην «αμοιβαία εμπιστοσύνη» μεταξύ
των τοπικών οικονομικών παραγόντων. Χάρη σε αυτά τα «μπόνους» ήταν δυνατόν να
αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις συνεχείς καθυστερήσεις της
δημόσιας διοίκησης στην παροχή των χρημάτων από το έργο.
- την ανάπτυξη εργαστηρίων χειροτεχνίας Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν, έχοντας
κατά νου τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να ασχοληθούν με την κεραμική, τις
υαλουργία, την ξυλουργική, την μαγειρική, την ύφανση ή το ράψιμο. Τα προϊόντα πωλούνται
σε καταστήματα αμοιβαίου εμπορίου ή αγορές ή καταναλώνονται στα τοπικά εστιατόρια
Αποτελέσματα
Το έργο Riace έχει γίνει ένα παράδειγμα κοινωνικής ενσωμάτωσης, του οποίου τα μαθήμαατα
έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές στην Καλαβρία και σε όλη την Ιταλία. Η προσπάθεια
φτάνει σε σημείο που διαφέρει από το δίπτυχο «κέντρο / περιφέρεια». Η εικόνα στα μέσα
ενημέρωσης της μικρής χώρας που κατοικείται εκ νέου. “Riace το χωριό καλωσορίσματος”
Μερικά από τα αποτελέσματα που προέκυψαν:
-η ένταξη της Riace σε καμπάνιες βιώσιμου τουρισμού •
-την καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν σ΄έναν τόπο
-τον αποδόμηση του θεσμικού ρατσισμού
-την ανάδειξη της δημόσιας εικόνας της Περιφέρειας της Καλαβρίας και της Ιταλίας στο
σύνολό της
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“RECORD”, within the FAMI Program (FAMI stays for Asylum, Migration and Integration Fund)
www.unive.it/labcom
https://www.facebook.com/LabComCaFoscari

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Every Unit is referred to a context in which discrimination happens and the whole course is accessible
at the link
Το έργο RECORD στοχεύει στη βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής κατά των διακρίσεων,
μέσω της δημιουργίας ενός σταθερού δικτύου οργανώσεων που εργάζονται σε αυτόν τον
τομέα και ορισμένων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού που απευθύνονται στον τοπικό
πληθυσμό και τους μετανάστες.
Το RECORD είναι επίσης μια καλή πρακτική στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών. Στην
πραγματικότητα, η γνώση της γλώσσας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την κοινωνική όσο
και για την εργασιακή ένταξη στο νέο πολιτισμικό πλαίσιο.
Το Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ca ’Foscari, χάρη στα κονδύλια FAMI, έχει
ιδρύσει δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης που βασίζονται σε 12 Μονάδες για το επίπεδο
Α1 και 13 μονάδες για το επίπεδο Α2 του CERF
Κάθε γλωσσική ενότητα σχετίζεται με περιπτώσεις διακρίσεων και ολόκληρο το μάθημα
είναι προσβάσιμο στο http://www.venetoimmigrazione.it/record-l2
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
Παροχή βοήθειας για την την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μεταναστών
Παροχή βοήθειας στην ανάδειξη ζητημάτων σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις
Ενημέρωση των μεταναστών για τρόπους καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων
Το περιοχή του Βένετο είναι ο κύριος εταίρος αυτού του έργου, στο οποίο συμμετέχει και το
Πανεπιστήμιο Ca ’Foscari της Βενετίας - Τμήμα Γλωσσολογίας και Συγκριτικών Πολιτιστικών
Σπουδών. Σχετικά με τοο Ca ’Foscari, το Πανεπιστήμιο έχει 500 καθηγητές και ερευνητές
και υπάρχουν περισσότεροι από 20.000 φοιτητές. Το Τμήμα Γλωσσολογίας προσφέρει δύο
προγράμματα Bachelor και τρία Master Program.
Αποτελέσματα
Μέσω του έργου έχει δημιουργηθεί ένα δωρεάν μάθημα ιταλικής γλώσσας, προσβάσιμο στο
Διαδίκτυο. Δημιουργήθηκαν συνδέσεις με άλλους δημόσιους φορείς, κυρίως σε περιφερειακό
επίπεδο (Περιφέρεια Βένετο), μέσω ενός δικτύου κατά των διακρίσεων.
Μέσω πιλοτικών δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και διάδοσης γνώσεων που
έλαβαν χώρα σε ορισμένα σχολεία της περιοχής του Βένετο, οργανώθηκε μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης.
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Ενδεδειγμένες Μέθοδοι – Τουρκία
The Charity House
http://www.kirsehir.bel.tr/

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Το Charity House από τον δήμο Ksrsehir, συνεχίζει να δίνει ψωμί, τρόφιμα, ρούχα και επίδομα
σε περίπου 2000 οικογένειες. Διανέμει κατά μέσο όρο 4000 φραντζόλες ψωμί καθημερινά.
Εκτός από αυτά, μέσω ραντεβού, ικανοποιεί τις ανάγκες περίπου 20 οικογενειών. Προιόντα,
όπως έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, λευκά είδη λαμβάνονται από τους πλούσιους
και παραδίδονται σε άπορους. Οι γειτονιές καθορίζονται αλφαβητικά και τα αγαθά
διανέμονται σε άπορους που ζουν εκεί. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
σχολικές στολές διανέμονται στα παιδιά. Και, προκειμένου να μειωθούν κάπως τα εμπόδια,
αναπηρικά αμαξίδια διανέμονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον νέο
κανονισμό που αλλάζει από 50 σε 80 μηνιαίως, τα άτομα σε ανάγκη εντάσσονται σε λίστες
βάσει επανεξέτασης που κάνει η επιτροπή. Όσο για τους πρόσφυγες καταγράφονται στο
Γραφείο Μετανάστευσης και τους δίνεται μια κάρτα, ώστε να μπορούν να επισκέπτονται
περιοδικά την περιοχή για να υποστηρίζουν τις οικογένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες
που λαμβάνουν είναι δωρεάν και υποστηρίζονται από τον δήμο. Δεν ήταν δυνατόν να
πείστούν τα περισσότερα άτομα, ώστε να εγγραφούν στο σύστημα, καθώς δεν επιθυμούν
να αποκαλύψουν την οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, ο Δήμος εξυπηρετεί τώρα τόσο
τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους πρόσφυγες. Το δεύτερο ήταν να βρεθούν αρκετοί
εθελοντές για να συνεργαστούν στη χρηματοδότηση του σπιτιού. Ο δήμος χρηματοδότησε
όλη την διαδικασία έναρξης του προγράμματος και ενημέρωσε τους κατοίκους για τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν. Τώρα το Charity House υποστηρίζεται από
περισσότερους από 1000 εθελοντές σε διάφορους τομείς. To Charity House εξυπηρετεί πλέον
περισσότερους από 2000 εγγεγραμμένους ντόπιους και πρόσφυγες. Υποστηρίζονται μηνιαία
και σε περίπτωση ανάγκης οι περίοδοι παράδοσης των ειδών φιλανθρωπίας γίνονται πιο
ευέλικτες.
Αποτελέσματα
Ο δήμος χρηματοδότησε όλη την διαδικασία έναρξης του προγράμματος και ενημέρωσε
τους κατοίκους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν. Τώρα το Charity Hou-
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se υποστηρίζεται από περισσότερους από 1000 εθελοντές σε διάφορους τομείς. To Charity
House εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 2000 εγγεγραμμένους ντόπιους και πρόσφυγες.
Υποστηρίζονται μηνιαία και σε περίπτωση ανάγκης οι περίοδοι παράδοσης των ειδών
φιλανθρωπίας γίνονται πιο ευέλικτες.

Family Activity Center

https://tr-tr.facebook.com/groups/713552422046222/
Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι

Το Κέντρο Οικογενειακής Δραστηριότητας του Δήμου Κιρσεχίρ είναι ένας μοντέρνος και ειδικά
διαμορφωμένος χώρος που άνοιξε το 2012. Αυτό το σύγχρονο κέντρο προσφέρει ορισμένα μαθήματα
όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες για γυναίκες. Στο
πλαίσιο του Κέντρου Οικογενειακής Δραστηριότητας, το «Κέντρο Νεότητας (BEGEM) ) και το “
Street Mansions “τέθηκαν σε λειτουργία το 2013. Από την έναρξή τους, το Κέντρο Νεότητας (BEGEM) προσελκύει το ενδιαφέρον νέων ηλικίας 14-30 ετών. Το BEGEM είναι ένα κέντρο κοινωνικής
υπηρεσίας που δίνει τη δυνατότητα στους νέους να οργανώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους,
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, τις επιθυμίες και τις ικανότητές τους στο πλαίσιο κοινωνικών,
καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντάς τους
από κακές συνήθειες και προετοιμάζοντας τους να ενταχθούν ενεργά στην κοινωνία.
Ο στόχος του κέντρου είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Υπάρχουν
πολλές αθλητικές δραστηριότητες όπως σκάκι, ποδόσφαιρο, πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο και μέσα στον
χώρο του κέντρου υπάρχει βιβλιοθήκη και καφέ-βιβλιοθήκη. Επίσης, υπάρχουν λέσχες. Αυτές οι
λέσχες ειτουργούν πάντα. Ο Δήμος του Kırşehir πρόσθεσε μία νέα στις υπηρεσίες του που εστιάζει
στον τομέα κοινωνικής εργασίας. Τα Street Mansions, Kervansaray Street Mansion Course Center και
Bahçelievler Street Nene Hatun Mansion Course Center τέθηκαν σε λειτουργία από τον Δήμο Κιρσεχίρ
το 2013.
To Κέντρο για Γυναίκες υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή τους σε
κοινωνικές δραστηριότητες και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παρέχει την ευκαιρία
απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων για την εύρεση νέων θέσεων εργασίας και την δημιουργία
επιχειρήσεων με σκοπό την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των γυναικών και της ασφάλειας
τους. Το Kirrehir φιλοξενεί περίπου 14.000 πρόσφυγες από διάφορες χώρες, κυρίως από το Αφγανιστάν
και το Ιράκ. Σε αυτήν την έκθεση έχουμε θέσει τις αντίστοιχες ερωτήσεις στους εκπροσώπους κάθε
οργανισμού, για να έχουν μια ακριβή ιδέα σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην επαρχία
μας. Η επαρχία Κιρσεχίρ φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες που στάλθηκαν από την κυβέρνηση και οι
περισσότεροι από αυτούς που ζουν εδώ είναι Ιρακινοί.
Η δεύτερη ομάδα είναι οι Αφγανοί και είναι το μεγαλύτερο σύνολο μετά τους Ιρακινούς. Δεν
έχουμε τόσους Σύριους, καθώς αυτοί στέλνονται σε άλλες επαρχίες. Ο αριθμός των Σύρων είναι
περίπου 2000 στο Κίρσεχίρ. Οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να λάβουν πληροφορίες και
υπηρεσίες σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία, τα δικαιώματα των γυναικών, την έμφυλη βία και
την ισότητα των φύλων, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και
να κοινωνικοποιήθούν και να δικτυωθούν στο αποκλειστικό και δυναμικό περιβάλλον αυτών των
κέντρων. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με τις τοπικές Διευθύνσεις Υγείας. Η επαρχία
Κιρσεχίρ φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες που στάλθηκαν από την κυβέρνηση και οι περισσότεροι από
αυτούς που ζουν εδώ είναι Ιρακινοί. Η δεύτερη ομάδα είναι οι Αφγανοί και είναι το μεγαλύτερο
σύνολο μετά τους Ιρακινούς. Δεν έχουμε τόσους Σύριους, καθώς αυτοί στέλνονται σε άλλες επαρχίες

Αποτελέσματα
Ο συνολικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει το περιβάλλον προστασίας
για τα παιδιά τουρκικής και μη καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής έκτακτης
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βοήθειας σε παιδιά πρόσφυγες και παιδιά που μετακινούνται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα πιο ευάλωτα παιδιά. Η ψυχοκοινωνική συμβουλευτική υποστήριξη, οι κοινωνικές
δραστηριότητες, η οικοδόμηση της ειρήνης και οι κοινωνικές δραστηριότητες, μαθήματα
(γλώσσα, μουσική, ζωγραφική κ.λπ.), η επιμόρφωση σχετικά με τη γονική μέριμνα και τη
διατροφή είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται.

“The project of supporting Syrian children in Turkey”
Child Friendly Spaces
http://www.rcrcmediterraneanconference.org/detail.asp?c=2&p=0&id=1115
Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Το πρόγραμμα είναι μία συνεργατική προσπάθεια με την UNICEF
Στόχος του Έργου είναι η εφαρμογή προγραμμάτων για παιδιά ηλικίας 4-18 ετών στα κέντρα
για Σύρους πρόσφυγες. Στόχος των προγραμμάτων είναι:
• Ασφαλής πρόσβαση
• Δραστηριότητες ψυχικής ανάτασης
• Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
• Χώροι που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της αίσθησης της σταθερότητας και της συνέχειας
Το έργο υλοποιείται τώρα σε 23 χώρους φιλικούς για παιδιά σε 22 κέντρα προσφύγων και σε 1
κοινοτικό κέντρο στην Şanlıurfa.
Το έργο υλοποιείται από κοινού με τη UNICEF
Αποτελέσματα
- Το έργο ωφέλησε συνολικά 73.928 παιδιά από την ημερομηνία έναρξης του Έργου - Μάιος
2013, έως τα τέλη Μαρτίου 2015.
- 800 νέοι εθελοντές έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα ηγεσίας και με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν
ενεργά τις δραστηριότητές μας.
- Με την υποστήριξη των νέων εθελοντών μας μπορούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά ευκολότερα
και να ευαισθητοποιήσουμε τις οικογένειες τους σχετικά με τα CFS.
Το πρόγραμμα οργάνωση εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα εκπαίδευσης, επικοινωνίας
και ηγεσίας στο CFS.
- Οι νέοι εθελοντές ωφελούνται με το:
• να μειώσουν τις αρνητικές αντιλήψεις και να αυξήσουν τις θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό
τους
• να γίνουν πιο ευτυχισμένοι
• να αποκτούν αίσθηση κοινωνικής ευθύνης
• να έχουν γνώση των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους
• να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
• να λαμβάνουν αποφάσεις και να συμμετέχουν σε διαδικασίες σχετικά με δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται σε CFS
• να αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση
• να είναι σε θέση να βρουν λύση στα προβλήματά τους
• να γίνουν ενεργά πολίτες
• να γίνουν ενεργά μέλη της κοινότητας
• να ευαισθητοποιηθούν για κοινοτικά ζητήματα

15

Ενδεδειγμένες Μέθοδοι – Ηνωμένο Βασίλειο
Υποστηρικτής όλων των οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το Dacorum CVS (όνομα
εργασίας Community Action Dacorum), μια ΜΚΟ που εδρεύει στο Hemel Hempstead, το οποίο
βρίσκεται 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Σε τοπικό επίπεδο, ο οργανισμός
παρέχει συμβουλές σε άλλες ΜΚΟ και παρέχει μια σειρά κοινοτικών υπηρεσιών στους τομείς
της εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας τα άτομα στην αγορά εργασίας, τις κοινοτικές
μεταφορές, την αντιμετώπιση της μοναξιάς / σωματικής κινητικότητας, τον κοινοτικό
ραδιοφωνικό σταθμό και την προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ

Bringing Communities Together
http://www.communityactiondacorum.org/

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Η Bringing Communities Together χρηματοδοτήθηκε μέσω ενός προγράμματος της κεντρικής
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση των γλωσσικών
δεξιοτήτων και της κοινοτικής ολοκλήρωσης. Το έργο διευθύνεται από το τμήμα Hertfordshire County Council Adult and Family Learning Service και έχει τέσσερις κοινοτικούς οργανισμούς
με εξειδικευμένες γνώσεις θεμάτων και τέσσερα περιφερειακά συμβούλια ως εταίρους.
Η Dacorum CVS ως συνεργάτης εργάζεται στην περιοχή Welwyn Hatfield District Council,
που είναι δήμος 120.000 κατοίκων. Ο στόχος του έργου είναι να παρέχει 70 ώρες ESOL σε
μαθητές από την ομάδα-στόχο και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες εντός της περιοχής που ζουν αυτήν την στιγμή.
Οι πόροι του έργου περιλαμβάνουν την απασχόληση ενός εκπαιδευτή ESOL και ενός
εργαζομένου στην Κοινοτική Ανάπτυξη, ο οποίος εργάζεται ομαδικά, προσλαμβάνει,
εκπαιδεύει και παρέχει πρακτική υποστήριξη και συμβουλές για να επιτρέψει στα άτομα να
ασχοληθούν με την τοπική κοινωνία, να είναι πιο σίγουροι στον χώρο εργασίας, όπου είναι
γονείς έχουν περισσότερα εμπιστοσύνη που εμπλέκεται στα σχολεία και να λάβει μέτρα για
να είναι ενεργός πολίτης. Οι παρουσιάσεις που οργανώνουμε στα μαθήματα περιλαμβάνουν
από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Βιβλιοθήκη, την Εκπαίδευση και το
Τοπικό Μουσείο.
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Αποτελέσματα
Η χρηματοδότηση του έργου είναι για περίοδο δύο ετών από τον Νοέμβριο του 2017 και
με επτά μήνες να απομένουν, το έργο στοχεύει στην επίτευξη των προγραμματισμένων
αποτελεσμάτων. Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι οι μαθητές ολοκληρώνουν
το μάθημα, αναφέρουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και γνώση, εκτιμούν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις τοπικής κοινότητας / συγκέντρωση χρημάτων και ότι κατά τη
διάρκεια του μαθήματος έχουν πραγματοποιήσει νέες κοινωνικές επαφές.

Creative Learning

http://creative-learning.org.uk/
Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Το έργο Creative Learning χρηματοδοτείται ετησίως από το Hertfordshire County Council, το
οποίο με τη σειρά του χρηματοδοτείται από το Skills Funding Agency, το οποίο είναι μέρος της
Κεντρικής Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο στόχος του Cultural Learning είναι να αυξήσει τον αριθμό των ενηλίκων που συμμετέχουν σε
ευκαιρίες διά βίου μάθησης. Αυτό γίνεται μέσω της παροχής μιας σειράς μαθημάτων στους
τομείς της ESOL, της Υγείας και της Ευεξίας, της Άσκησης και της Απασχολησιμότητας. Στο
τακαδημαϊκό έτος 2018/19, η σύμβαση διδασκαλίας παρέχει μαθήματα για 395 ενήλικες. Τα
περισσότερα από αυτά τα μαθήματα δεν παρέχουν διδακτικές μονάδες και διαρκούν 12 έως
20 ώρες.
Ο στόχος είναι το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό σε όλους τους ενήλικες, όσον αφορά
την παροχή ευκαιριών, αν και ο χοργηγός επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα μαθήματα
προσελκύουν μαθητές που υποεκπροσωπούνται. Οι συγκεκριμένοι μαθητές επιλέγουν να
αποκτήσουν πρόσβαση στη μάθηση και το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες όλων των
ηλικιών και εθνικοτήτων, γυναίκες από κοινότητες μεταναστών και άτομα με αναπηρία. Τα
κριτήρια ποιότητας της παροχής μάθησης πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα OFSTED, που είναι η απαίτηση της Κεντρικής Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για όλους
τους παρόχους εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα.
Στην ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, παρείχαμε μαθήματα ESOL σε πάνω από 100 άτομα. Τα μαθήματα
κατανέμονται για 20 ώρες σε 10 εβδομάδες και οργανώνουμε μαθήματα για αρχάριους έως ανώτερους
μεσάζοντες. Τα μαθήματα απευθύνονται σε έως και 10 μαθητές για να διασφαλίσουν ότι έχουμε παροχή
εστιασμένη στη βελτίωση των δεξιοτήτων κάθε εκπαιδευόμενου σε ένα άτυπο περιβάλλον.
Στον ετήσιο κύκλο μαθημάτων, παρείχαμε επίσης μαθήματα Know Your Town, διάρκειας 20 ωρών. Αυτά
απευθύνονταν σε άτομα που ήταν καινούργια στην περιοχή και ο στόχος ήταν να αυξήσουν τις γνώσεις
τους για την τοπική κοινωνία, τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και τον τρόπο πρόσβασης στις δημόσιες
υπηρεσίες. Εκτός από τον δάσκαλο της τάξης που εισάγει την τοπική περιοχή του δήμου, φροντίζαμε
για μια σειρά προσκεκλημένων ομιλητών που μίλησαν για τη δουλειά τους και για την υπηρεσία στην
οποία απασχολούνται. Οι ομιλητές περιλάμβαναν την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την
Εκπαίδευση, τη Βιβλιοθήκη, το Γραφείο Συμβουλών για τους Πολίτες, την Υπηρεσία Στέγασης, το
Κέντρο Παρακολούθησης (CCTV), το Κέντρο Εθελοντισμού και την Κοινοτική Εκμάθηση.
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Αποτελέσματα
Η Dacorum CVS λειτουργεί το Creative Learning (παλαιότερα γνωστή ως Cultural Learning) από το 2004 και καθ ‘όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου η ESOL υπήρξε μία από
τις κύριες συνεισφορές μας. Όπως περιγράφεται παραπάνω κάθε χρόνο, υποστηρίζουμε
περισσότερους από 100 μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα,
τα επίπεδα εμπιστοσύνης, τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και να τους παρέχουμε την
πλατφόρμα για να προχωρήσουν σε περαιτέρω μάθηση.
Με το Know Your Town επιτρέπουμε στους συμμετέχοντες να έχουν καλύτερη κατανόηση της
πόλης στην οποία ζουν και μέσω αυτής μια αυξημένη αίσθηση κατανόησης και ένταξης στην
κοινότητα όπου ζουν.

Herts Interpreting and Translation Service
http://www.hertsinterpreting.org/

Περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι
Η γλώσσα είναι ένα εμπόδιο στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες για ένα άτομο που ζει στο
Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς δεξιότητες αγγλικής γλώσσας ή με γλωσσικές δεξιότητες χαμηλού
επιπέδου. Ως οργανισμός παραδίδουμε ένα πρόγραμμα μαθημάτων ESOL σε άτομα, αν και
αναγνωρίζουμε ότι μέχρι να φθάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο επάρκειας θα δυσκολευτούν
να συνεργαστούν με δημόσιες υπηρεσίες.
Ο δημόσιος τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζει την αρχή της ισότητας της
πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και κατανοεί ότι η γλώσσα μπορεί, για παράδειγμα, σε
ένα περιβάλλον υγείας να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση, σε λανθασμένη θεραπεία και
να επιδεινώσει παρά να βελτιώσει την προσωπική υγεία ενός ατόμου.
Το 2001, ο Δήμος μας ξεκίνησε έρευνα για τη διαθεσιμότητα διερμηνέων και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι οι διαθέσιμες γλώσσες δεν ήταν επαρκείς και ότι δεν υπήρχε μέτρο
ποιότητας. Ως συνέχεια του Dacorum, η CVS απέκτησε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη
και την παράδοση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου για να επιτρέψει στους κατοίκους της
περιοχής που πληρούσαν τις απαιτούμενες γλωσσικές προϋποθέσεις να εκπαιδευτούν και να
γίνουν διερμηνείς.
Το 2006 μας ανατέθηκε το πρώτο συμβόλαιο στον δημόσιου τομέα για την παροχή υπηρεσιών
διερμηνείας (πρόσωπο με πρόσωπο, τηλέφωνο, βρετανική νοηματική γλώσσα και γραπτή
μετάφραση) και έκτοτε καταφέραμε να διευρύνουμε περαιτέρω τις συνεργασίες μας. Το
2019 είχουμε υπογράψει συμβάσεις σε όλη τη νότια και ανατολική Αγγλία, οργανώνοντας
ετησίως 35.000 μεταφράσεις σε περισσότερες από 70 γλώσσες / διαλέκτους.
Από την ίδρυση μας, η Υπηρεσία Διερμηνείας και Μετάφρασης Herts έχει εξελιχθεί σε μια
επιτυχημένη Κοινωνική Επιχείρηση που βασίζεται σε μια ΜΚΟ που υποστηρίζει μέσω
εκπαιδευμένων διερμηνέων μεταναστών την πρόσβαση και την γλωσσική υποστήριξη
σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως η Υγεία, οι Δήμοι και οι Υπηρεσίες Ποινικής
Δικαιοσύνης.
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Αποτελέσματα
Η Dacorum CVS λειτουργεί την υπηρεσία HITS από το 2001. Ξεκίνησε αρχικά ως εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, παρέχοντας μαθήματα σε επίπεδο Διπλώματος και υποστήριξη σε φοιτητές που
συμμετείχαν στις εξετάσεις Διερμηνείας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Με την υποστήριξη
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
κατά την περίοδο έως το 2007 και συνεχίστηκε έκτοτε υποχρεώνοντας τους μαθητές να
παρακολουθούν μαθήματα.
Τα τελευταία 18 χρόνια έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 100 μαθητές σε σύντομα μαθήματα
(κατά μέσο όρο 36 ώρες) και περίπου 15 μαθητές έχουν συνεχίσει να παρακολουθούν
μαθήματα για το Δίπλωμα Διερμηνείας. Η συμβολή μας στην επαγγελματική διασφάλιση
του κλάδου της διερμηνείας ήταν σημαντική και αξιόλογη και περίπου 600 από τους μαθητές
μας είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διερμηνέων, ώστε να αναλάβουν εργασίες διερμηνείας
στην τοπική κοινότητα.

Αποποίηση ευθυνών
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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