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INCREASING THE QUALITY OF MIGRANTS AND REFUGEES' LIFE
THROUGH SOCIAL INCLUSION

Νέα του Έργου!
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΤΟ E-BOOK ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ!
Συλλέξαμε μερικές καλές πρακτικές που
χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
προκειμένου να διευκολύνουμε την κοινωνική
ένταξη και την ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων στη χώρα υποδοχής τους.
Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο είναι διαθέσιμο στη
σελίδα μας στο Facebook καθώς και στα websites
των συνεργατών μας!

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
Η πρώτη διαπολιτισμική εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σουηδό
εταίρο μας, Mobilizing Expertise και πραγματοποιήθηκε στο
Örkelljunga στις 23 Νοεμβρίου του 2019. Ήταν μια καλή ευκαιρία
για διασκέδαση, παιχνίδι και νόστιμα σνακ. Επόμενη
εκδήλωση παρακαλώ!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η φυσική μας συνάντηση στις 20 Απριλίου 2020 στην πόλη Lund
ακυρώθηκε λόγω του Covid-19 και αντικαταστάθηκε με μια online
συνάντηση από το σπίτι, στις 28 Απριλίου. Συζητήσαμε για την
πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε εταίρος και μελετήσαμε τι θα συμβεί
στη συνέχεια.
Τι ακολουθεί λοιπόν; Τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης και ένα
Comic Strip βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ η επόμενη διαδικτυακή
συνάντηση
προγραμματίστηκε
για
τον
Ιούνιο.
Μείνετε
συντονισμένοι!

Looma Agency , Kiev

Χάρη στη μείωση του ποσοστού μόλυνσης, ορισμένες χώρες σε ολόκληρη την
Ευρώπη υιοθετούν μια χαλάρωση των κανόνων παραμονής στο σπίτι. Ας ρίξουμε μια
ματιά στις χώρες των εταίρων και στον τρόπο διαχείρισης της κοινωνικής ζωής.
Η Ιταλία και ορισμένα μέρη της Ισπανίας άρχισαν να χαλαρώνουν τα μέτρα περί
απαγόρευσης της κυκλοφορίας τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020. Στην Ισπανία, τα αστικά
σημεία πρόσβασης παραμένουν σε απαγόρευση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν
ορισμένα μέρη όπου οι άνθρωποι συναντούν φίλους και οικογένεια σε εξωτερικούς
χώρους. Στην Ιταλία, τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα καταστήματα ανοίγουν ξανά για
τους πελάτες, αρκεί να τηρούν τις επιβεβλημένες κοινωνικές αποστάσεις. Η
Πορτογαλία είχε ήδη αρχίσει να ανοίγει πάρκα, εργοστάσια και εργοτάξια, αλλά και
μπαρ και εστιατόρια για υπηρεσίες takeaway. Στη Γερμανία, πολλά καταστήματα,
παιδικές χαρές και δημόσιοι χώροι είναι ήδη ανοιχτά και επιτρέπεται η άσκηση
αθλητικών δραστηριοτήτων ενώ όσον αφορά τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, η
απόφαση αφήνεται στα κράτη. Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η τρίτη φάση της
επιστροφής στην κανονικότητα με το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, καθώς και
εμπορικά κέντρα, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να
διατηρούν κοινωνικές αποστάσεις καθώς και να φορούν μάσκες. Η Σουηδία αποτελεί
εξαίρεση, καθώς δεν επέβαλε ποτέ μέτρα περιορισμού, ενώ υπήρχε απαγόρευση για
συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων και θεσπίστηκαν κανόνες κοινωνικής
απόστασης σε γυμναστήρια, εστιατόρια και μπαρ.
Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook (Future Target) για περισσότερα!
Μείνετε ασφαλείς!
Εταίροι του έργου: IYDA (Γερμανία),
Geoclube (Πορτογαλία), Sharing Europe
and YES- Youth Europe and Solidarity
(Ιταλία), Kainotomia (Ελλάδα), Postal 3
(Ισπανία) and Mobilizing Expertise
(Σουηδία)
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