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Καθώς η μετανάστευση αυξάνεται στην Ευρώπη, η ενσωμάτωση και η ένταξη είναι ιδιόμορφες στις 
ευρωπαϊκές κοινότητες για να κάνουν τη ζωή των μεταναστών και των προσφύγων βιώσιμη. Για να 
γίνει αυτό, η βοήθεια ΜΚΟ και συλλόγων είναι απαραίτητη ώστε να συνεργαστούν παράλληλα με τις 
δημόσιες αρχές. Το Future Target θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν, να κατανοηθούν και να 
κοινοποιηθούν θέματα για τη βελτίωση της κατάστασης. 
 

 

 

Συνάντηση μέσω Skype  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω 
Skype λόγω των κανονισμών για τον covid 

και των ταξιδιωτικών περιορισμών. Στις 12 
Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση για να συζητηθεί η πρόοδος του 
έργου, όπου όλοι οι εταίροι ενημέρωσαν εκ 
νέου τις δραστηριότητές τους. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της συνάντησης, το πρώτο 
ενημερωτικό φυλλάδιο οριστικοποιήθηκε και 
ήταν διαθέσιμο για μετάφραση. Επίσης, η 
Κοινή Εκδήλωση Κατάρτισης Προσωπικού 
(JSTE) συζητήθηκε στη συνάντηση Skype 

ώστε να ολοκληρωθεί σε πενθήμερη 
εκπαίδευση. 

Ελλάδα, Λάρισα - JSTE 

 
Τον Δεκέμβριο του 2020, διοργανώθηκε στη 
Λάρισα μια διαδικτυακή εκδήλωση κοινής 
κατάρτισης προσωπικού με σκοπό την απόκτηση 
μιας γενικής εικόνας της τοπικής κατάστασης των 
μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες 
εταίρους. Ήταν ένα πενθήμερο εργαστήριο. Εν τω 
μεταξύ, το προσωπικό έμαθε κάποιες εθελοντικές 
δραστηριότητες για τους πρόσφυγες και τις καλές 
πρακτικές που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα για την 
υποστήριξη των προσφύγων και των οικογενειών 
τους. Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι ήταν: 

1. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο 
χρήσης μεθοδολογιών για την ανάλυση των 
προβλημάτων των προσφύγων/μεταναστών 
και την ανάπτυξη στοχευμένων λύσεων. 

2. Παροχή ευκαιρίας για ανταλλαγή εμπειριών 
και τεχνογνωσίας στον τομέα των 
μεταναστών και των προσφύγων. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι 
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μάθουν 
πώς λειτουργεί ένα hotspot και ποιες είναι οι 
προγραμματισμένες δραστηριότητες για την 

πρώτη διαμονή.
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TPM στην Ιταλία, Potenza 

 

Η Διακρατική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στην Ιταλία, Potenza, στις 24 και 25 Ιουλίου 
2021 για να συζητηθούν οι εκκρεμείς 
δραστηριότητες που πρέπει να 
οριστικοποιηθούν/αναπτυχθούν. Αυτή η 

Διακρατική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 
υβριδικό τρόπο, καθώς ορισμένοι από τους 
συμμετέχοντες εταίρους δεν μπορούσαν να 
ταξιδέψουν λόγω περιορισμών για τον 
COVID. Εν τω μεταξύ, ο συντονιστής 
ανέφερε κύρια θέματα όπως η τρέχουσα 
κατάσταση του έργου, οι δραστηριότητες 
διάδοσης και οι αλλαγές στον προϋπολογισμό 
για να μπορέσουν όλοι οι εταίροι να 
καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση.

TPM στο Lund, Σουηδία 

 
Η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων 

διοργανώθηκε στο Lund στις 12 Οκτωβρίου 
2021, για να συζητηθούν οι εκπαιδεύσεις στη 
Βόννη και την Πορτογαλία και να ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς εργασίες. 
Συζητήθηκαν όλες οι δραστηριότητες και 
κοινοποιήθηκαν περαιτέρω σχέδια. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι 
συζήτησαν τις εκκρεμείς και μελλοντικές 
κινητικότητες για να αναλύσουν τον 
προϋπολογισμό και να τον 
αναπροσαρμόσουν όπου χρειάζεται. 
 

 

 


