NEWSLETTER # 2
Αγαπητοί συνεργάτες, συνάδελφοι και φίλοι… Με χαρά σας παρουσιάζουμε το δεύτερο δελτίο τύπου του
προγράμματός μας «COREGUIDANCE: Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εγκατεστημένους Πρόσφυγες»!
Μέσω των δελτίων τύπου θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο του έργου και
θα χαιρόμασταν να μας ακολουθείτε.

COREGUIDANCE: Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εγκατεστημένους Πρόσφυγες
Το Coreguidence είναι ένα διετές πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από οργανισμούς με
έδρα την Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ - Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των χαρακτηριστικών των προσφύγων όσον
αφορά τις ικανότητές τους για επιβίωση και την προσαρμογή τους στις περιοχές εγκατάστασής
τους, μέσω της ανάπτυξης μιας βιώσιμης «Διαδραστικής Πλατφόρμας Πληροφοριών» καθώς και η
δημιουργία αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών για κοινή χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με
τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι
εταίροι του προγράμματος CORE - Ankara
ASPIM (Τουρκία, συντονιστής έργου), APECEducation Consultancy Limited Firm (Τουρκία),
ANILDER-Anadolu Iletisim ve Eğitim Derneği
(Τουρκία), CO.P.E. -CooperazionePaesi
Emergenti (Ιταλία), Kerigma-Instituto De
Inovacao E Desenvolvimento Social De Barcelos
(Πορτογαλία), Civis Plus (Ελλάδα) – διεξήγαγαν
έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων με
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σχετικά με την
κατάσταση και τις ανάγκες των τελευταίων σε
κάθε χώρα-εταίρο αντιστοίχως.

Αυτή η διαδικασία ανάλυσης αναγκών, αποτελούμενη
από μια πρώτη φάση ερωτηματολογίων και μια
δεύτερη φάση σύνταξης αναφορών, αποτέλεσε την
προπαρασκευαστική εργασία για την προσεχή
ηλεκτρονική πλατφόρμα που πρόκειται να
δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου COREGUIDANCE.
Η ανάλυση συνίστατο σε ένα «Ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης για τους πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο»
και ένα «Ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών για τη
διαδραστική πλατφόρμα για πρόσφυγες και αιτούντες
άσυλο». Τα ερωτηματολόγια απευθύνονταν σε όλους
τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και οι
συμμετέχοντες ελεύθερα επέλεξαν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις.
Στη συνέχεια, κάθε εταίρος συνέταξε μια έκθεση
σχετικά με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.
Μια τελική έκθεση ανάλυσης αναγκών για το σύνολο
των συνεργαζόμενων εταίρων παρήχθη στο τέλος.
Τα δεδομένα που συλλέγησαν μας έδωσαν μια γενική
εικόνα των αναγκών των προσφύγων / αιτούντων
άσυλο και μας διευκόλυναν να προσδιορίσουμε ποιες
πληροφορίες χρειάζεται να γνωρίζουν οι πρόσφυγες /
αιτούντες άσυλο σχετικά με τις χώρες προορισμού και
τις βασικές υπηρεσίες τους.
Τα ερωτηματολόγια εξέτασαν κυρίως τις ακόλουθες
πτυχές, στις οποίες θα επικεντρωθεί ο τελικός οδηγός
και η διαδραστική πλατφόρμα:
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Υπό συζήτηση τέθηκε η ανάγκη πρόσβασης στις παρακάτω
πληροφορίες:

Ιθαγένεια: απόκτηση αριθμού ταυτότητας και διαβατηρίου,
η εγγραφή ως πρόσφυγας, πληροφορίες σχετικά με τις
προϋποθέσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, νόμιμα
δικαιώματα, πρόσβαση σε αστυνομικά τμήματα και νομική
υποστήριξη.
Υγεία: εύκολη πρόσβαση σε διευθύνσεις, αριθμούς
τηλεφώνων και ιστοσελίδες νοσοκομείων της
πόλης/περιοχής, να πηγαίνει κανείς στο νοσοκομείο χωρίς
βοήθεια, να επωφελείται ευκολότερα από τις υπηρεσίες
υγείας, να κλείνει ραντεβού με γιατρό καθώς και η
αποτελεσματική αλληλεπίδραση με υπαλλήλους υγείας.
Εκπαίδευση: πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες
εκπαίδευσης, εύκολη πρόσβαση σε διευθύνσεις, αριθμούς
τηλεφώνων και ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να
εγγράφεται κανείς στο σχολείο χωρίς βοήθεια.
Οικονομική κατάσταση: πληροφορίες σχετικά με τρόπους
οικονομικής ενίσχυσης και συνθήκες εργασίας, σύναψη
σύμβασης εργασίας, περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις
προϋποθέσεις ασφάλισης.
Κοινωνικο-πολιτιστικός τομέας: πληροφορίες σχετικά με κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικές
υπηρεσίες για γυναίκες, για παιδιά που χρειάζονται προστασία, κέντρα απεξάρτησης, υπηρεσίες για
άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, οικογενειακή συμβουλευτική, πολιτιστικές
δραστηριότητες, πολιτιστικοί/θρησκευτικοί σύλλογοι, χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).
Γλώσσα: απόκτηση γλωσσικής επάρκειας, μαθήματα γλωσσών, εγγραφή σε γλωσσικό πρόγραμμα
χωρίς βοήθεια, επικοινωνία με τον κοινωνικό περίγυρο, έκφραση αναγκών, σκέψεων και
συναισθημάτων στη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας.
Οι πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο ενδιαφέρθηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με
εύκολο και προσιτό τρόπο, κάτι που αποτελεί στόχο του προγράμματος CORE.
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