MIVA – Integracja migrantów
poprzez działania wolontariackie
Newsletter IV – kwiecień 2021
Projekt MIVA powstał, aby przyczynić się do
wzrostu poziomu integracji obywateli państw
trzecich w europejskich społeczeństwach
przyjmujących. Projekt zapewnia grupom
docelowym większe możliwości udziału
w wielokulturowych działaniach społecznych,
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.
Działania te są organizowane w celu
tworzenia
powiązań
i
bezpośrednich
kontaktów międzykulturowych, zwiększania
porozumienia
międzykulturowego
oraz
promowania
aktywnego
uczestnictwa
w sektorze
obywatelskim,
w
tym
zaangażowania w działania wolontariackie.
Kraje uczestniczące: Grecja, Cypr, Francja,
Finlandia, Włochy i Polska
Cele projektu to w szczególności:
1) Promowanie rozwoju i wdrażania
innowacyjnych działań w celu zwiększenia
zaangażowania obywateli państw trzecich
w sektorze wolontariatu, jako aktywnych
członków społeczności lokalnej;
2) Wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń,
a także wdrażanie programu budowania
potencjału w zakresie integracji obywateli
państw trzecich;
3)
Wspieranie
wzmocnienia
pozycji
uchodźców i zwiększenie ich udziału w życiu
społeczności lokalnej;
4) Rozwijanie partnerstwa i współpracy
między
wszystkimi
podmiotami
zaangażowanymi w promowanie integracji na
poziomie wspólnotowym.
Relacja z działań zrealizowanych w II fazie
projektu:

Municipality of Piraeus – Grecja
Konsorcjum projektu MIVA zorganizowało swoje
czwarte Międzynarodowe Spotkanie w wersji
online
w
związku
z
ograniczeniami
wprowadzonymi
we
wszystkich
krajach
partnerskich. Spotkanie, które pierwotnie miało
odbyć się w Paryżu we Francji, odbyło się 10
marca 2021 r. i rozpoczęło się od omówienia
dotychczasowych postępów projektowych przez
Municipality of Pireus (Grecja), koordynatora
projektu.
Przedyskutowano
także
kwestie
zarządzania i finansów, a wszyscy partnerzy
podzielili się swoimi przemyśleniami na temat
obecnych wyzwań i przyszłych kroków.
Ponieważ projekt MIVA wkroczył w swój ostatni
rok realizacji, wszyscy partnerzy robią wszystko,
co w ich mocy, aby uporać się z obecnym
kryzysem
COVID-19,
który
jest
bezprecedensowym wyzwaniem dla całego
świata. Municipality of Pireus podejmie się
zorganizowania festiwalu międzykulturowego, gdy
tylko pozwoli na to sytuacja. Jeśli działania
w formie stacjonarnej nie będą mogły być
realizowane, alternatywą pozostanie organizacja
w formie zdalnej.
Ponadto po zakończeniu kwarantanny w kraju
zaplanowano 3 kolejne warsztaty skierowane do
edukatorów, trenerów i nauczycieli. MoP
koncentruje się na tej grupie docelowej, ponieważ
osoby te mogą rozpowszechniać dobre praktyki
i wyniki MIVA oraz zapewniać ich dalsze
wykorzystanie! Przewiduje się udział 60 osób.
Jeśli warunki nie pozwolą na fizyczną obecność,
warsztaty te będą odbywać się również online.

Organization Earth – Grecja
Organization Earth zorganizowała jedną lekcję
gotowania. Podczas zajęć zebrano przepisy,
w tym listę składników i opis procesu gotowania.
Do Pyrgos Vasilissis – Wieży Królowej, symbolu
współczesnej historii Grecji, odbyła się
natomiast wycieczka piesza z przewodnikiem.
Queen’s Tower Estate narodziło się z wizji
królowej
Amalii,
zakładającej
stworzenie
modelowego obiektu rolniczego, w którym
miałyby zostać zastosowane innowacyjne
metody produkcji mające na celu modernizację
greckiej agronomii. Wycieczka obejmowała
również spacer po ogrodach posiadłości
i stajniach. Ponadto na stadionie miejskim Renti
odbył się jeden mecz futsalu.
Uczestnicy przekazali pozytywne opinie na
temat wszystkich działań, które służyły
zwiększeniu
wiedzy
o
projekcie
i międzykulturowych
aktywnościach
MIVA,
umożliwiających włączenie społeczne.
Organization
Earth
zrealizowała
również
szkolenia o platformie INDIGO. Zorganizowano
pięć warsztatów dla obywateli państw trzecich
w celu przeszkolenia w zakresie poszukiwania
działań, w których mogą uczestniczyć w swoich
lokalnych społecznościach.

PRISM Impresa Sociale s.r.l. – Włochy
Po udanej realizacji działań w okresie letnim,
niestety ograniczenia COVID-19 spowodowały
utrudnienia w okresie zimowym. PRISM
zareagował na ograniczenia w optymistyczny
sposób, planując działania online od listopada
2020 r. do marca 2021 r., ale wiele innych, np.
mecze piłki nożnej, zostało odwołanych
z powodu pandemii. Aplikacja INDIGO była
promowana nie tylko na Sycylii, ale także
w innych regionach, takich jak Piemont.
Zorganizowano warsztaty stacjonarne i online na
Zoomie w okresie od października 2020 do
stycznia 2021 z udziałem trenerów, pracowników
socjalnych, obywateli państw trzecich i innych
beneficjentów. W lutym ruszyła internetowa
kampania na naszych kanałach FB, promująca
nową
misję
#SolidarityByTechnology,
wyjaśniającą kontekst, w którym powstała
aplikacja INDIGO, a także udostępniono kilka
publikacji we Włoszech, aby zachęcić do jej
używania.

W kwestii działań międzykulturowych, w październiku
2020 r. byliśmy gotowi do organizacji turnieju
piłkarskiego w Trapani na Sycylii, który niestety został
odwołany i przełożony na czas, gdy ograniczenia
COVID-19 zostaną zniesione.
Warsztaty budowania potencjału odbędą się w czerwcu
2021 r. w formie hybrydowej, w ramach której
połączona zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna.
Bądźcie na to gotowi!
Strona MIVA została zaktualizowana we wszystkich
językach partnerów, a w zakładce Aktualności można
sprawdzić również nasze posty na FB. Zerknijcie na
naszą zaktualizowaną stronę internetową MIVA!
10 marca 2021 r. PRISM poprowadził sesję
internetową dotyczącą działań C&D podczas IV
Międzynarodowego
Spotkania
Projektowego
konsorcjum MIVA.

W dniach 21–27 marca 2021 r. PRISM we
współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
uczestniczył
niczył w organizacji „Tygodnia Antyrasizmu
Antyrasizmu”
promowanego
ego przez RazzismoBruttaStoria.
24 marca PRISM zorganizował
anizował warsztaty, podczas
których migranci
ci i osoby lokalnie p
pracujące
z migrantami wymieniali
eniali się dobrymi praktykami
i omówili trudności napotkane od początku pandemii
oraz proponowane rozwiązania (np. wykorzystanie
aplikacji INDIGO jako dobrej praktyki).
#ALL UNIQUE, ALL EQUAL, ALL TOGETHER

ENOROS CONSULTING ltd – Cypr
Enoros Consulting Ltd w dn. 21 października
2020 r. zorganizował w domu kultury pierwszą
serię warsztatów szkoleniowych z zakresu
budowania potencjału
ncjału z udziałem wolontariuszy
i przedstawicieli organizacji pozarządowych
zajmujących
się
integracją
społeczną
migrantów.
Interakcja
między
uczestnikami
oraz
wolontariuszami pozwoliła im uczyć się od
siebie
nawzajem.
Zapewniła
apewniła
krajowym
i ponadnarodowym
decydentom
oraz
kluczowym partnerom d.s. lokalnych polityk
lepsze
narzędzia
pozwalające
sprostać
głównym wyzwaniom w tej dziedzinie i prz
przyjąć
odpowiednie systemy integracji.
W warsztatach budowania potencjału wzięło
udział 15 uczestników. Mając na uwadze
zaangażowanie
owanie uczestników i maksymalne
wykorzystanie ich obecności, 4-godzinne
warsztaty obejmowały
jmowały część teoretyczną, tj.
prezentację
rezentację Kursu Szkoleniowego Budowania
Potencjału, który został opracowany w ramach
MIVA oraz uzupełnienie o część interaktywną.

Wydarzenie było skierowane do starannie
wyselekcjonowanych
interesariuszy.
Wśród
uczestników
znaleźli
się:
przedstawiciele
organizacji charytatywnych, np. Cypryjskiego
Czerwonego Krzyża,
ża, uniwersytetów, instytucji
i organizacji pozarządowych, ośrodków
ośrodk
pomocy
społecznej i azylu, wolontariusze indywidualni
zajmujący
się
integracją
migrantów,
przedstawiciele
stawiciele organizacji migranckich
migranckich, którzy
zajmują się integracją społeczną m
migrantów
i uchodźców. Beneficjenci mieli okazję do dyskusji,
zadawania pytań i uzyskania dodatkowych
informacji o całym
łym projekcie i działania
innowacyjnej aplikacji INDIGO. W trakcie całego
warsztatu nie napotkano żadnych wyzwań ani
trudności.
Wręcz
przeciwnie,
ie,
większość
uczestników
była
zadowolona
z
tego
doświadczenia i otrzymanej wiedzy.

Fundacja dla Somalii – Polska
Warsztaty budowania potencjału
Od 16 grudnia 2020 r. do 25 marca 2021 r.
zorganizowano
organizowano serię warsztatów budowania
potencjału w zakresie
akresie integracji społecznej
i kwestii związanych z życiem zawodowym.
Poruszana problematyka obejmowała różne
obszary tematyczne, takie jak: włączenie
społeczne, poprawa percepcji społecznej
migrantów,
zapobieganie
dyskryminacji,
zapewnianie równego dostępu
u migrantom,
migrantom
integracja
i
mediacja
międzykulturowa,
mapowanie umiejętności itp.
Szkolenia INDIGO
Fundacja dla Somalii zaplanowała również cykl
szkoleń w wersji online dla obywateli państw
trzecich
i
pracowników
acowników
organizacji
pozarządowych na temat platformy INDIGO.
Szkolenia te będą organizowane od kwietnia do
czerwca 2021 r.

INDIGO – France
9 października 2020 r. INDIGO uruchomiło
nową wersję swojej aplikacji: INDIGO V2.
W zaktualizowanej wersji, w celu zwiększania
wzajemnej pomocy i wymiany, pojawiło się
kilka nowych funkcji, które upraszczają
korzystanie i sprawiają, że aplikacja jest
bardziej intuicyjna. Od tego czasu liczba
użytkowników znacznie wzrosła i obecnie sięga
150 000.
Chociaż wprowadzenie drugiej kwarantanny
we Francji wstrzymało organizację działań,
rozwinięta
sieć
solidarności
została
wzmocniona. INDIGO regularnie publikowało
wiadomości
w
swoich
mediach
społecznościowych, zachęcając do wzajemnej
pomocy, np. robienia zakupów dla sąsiadów.
Ponadto wsparcie w społecznościowych
mediach otrzymały stowarzyszenia partnerskie
zaangażowane w projekt MIVA i promujące
integrację
migrantów,
w
tym
RefugeeFoodFestival, który ma na celu
profesjonalizację kucharzy ze środowiska
uchodźczego.

Działania wznowiono od stycznia! Najpierw
online, 30 stycznia, zorganizowano cyfrową,
sudańską lekcję gotowania we współpracy ze
stowarzyszeniami CASP i Singa. 20 uczestników
na Zoomie, a także setki widzów oglądających
transmisję na żywo na Facebooku, mogło odkryć
przepisy na mahchi i kunafa w swoich domach.
Kolejne warsztaty kulinarne odbyły się w lutym,
tym razem stacjonarnie w Ground Control, we
współpracy z Refugee Food Festival. Grupa
małoletnich bez opieki z Droit à l'École miała
okazję wziąć udział w kursie gotowania w duchu
anti-waste, prowadzonym przez mauretańskiego
szefa kuchni Harounę Sow, w towarzystwie
pięciu wolontariuszy z regionu Ile-de-France.
Wspaniały moment wymiany doświadczeń
pozwolił uczestnikom naprawdę uświadomić
sobie konsekwencje marnowania żywności.
W tym samym tygodniu również rodziny z CASP
i lokalni mieszkańcy poznali syryjskie przepisy
dzięki szefowi kuchni Doha Elkhaldy.

ASDA RY – Finlandia
ASDA ry zorganizowała w Finlandii trzy kursy
gotowania w dn. 27-29 listopada 2020 r.,
prezentując trzy różne przepisy kulinarne.
Zrobiliśmy słynne indyjskie biryani z kurczaka i
ryżu oraz arabskie słodycze basbusa.
Każdorazowo udział wzięło 10 uczestników,
którzy przyszli wraz z przyjaciółmi i dziećmi,
aby nauczyć się z nowych przepisów i cieszyć
się wspólnie przygotowanym posiłkiem!
W dn. 22 października i 21 grudnia 2020 r.
ASAD ry zorganizowała w Meripihkatie
1 iPuhos (ostoskeskus) w Helsinkach szóste
i siódme warsztaty szkoleniowe INDIGO dla
obywateli państw trzecich. Celem warsztatu
była prezentacja korzystania z aplikacji #Indigo
i promocja działań organizacji pozarządowych
używających tej platformy. W związku
z sytuacją
wywołaną
przez
COVID-19
w zakresie
ograniczenia
zgromadzeń,
podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności,
aby na szkolenie zaprosić maksymalnie 10–15
osób.

22 listopada 2020 r. ASDA ry zorganizowała
trzecią
wycieczkę
pieszą
do
Puhos
(ostoskeskus) w Helsinkach, gdzie większość
migrantów prowadzi swoje przedsięwzięcia
biznesowe. Celem wycieczki było poznanie
punktu widzenia migrantów i obywateli państw
trzecich, a także wymiana informacji na temat
ich tamtejszej działalności kulturalnej. ASDA
ry zaprosiła uczestników do odkrycia
potencjału miejsc,
takich
jak
Puhos
(ostoskeskus), Itis Mall, Stoa Center
i Biblioteka East Center.
26 lutego 2021 r., ASDA ry zorganizowała
czwartą
wieczorną
pieszą
wycieczkę,
podczas której 15 migrantów i obywateli
państw trzecich miało okazję zwiedzenia
ratusza w Helsinkach i jego pięknych okolic,
np. domu prezydenta, targu rybnego, portu,
skąd zwykle odpływają łodzie wycieczkowe.

Facebook: MIVA project
Instagram: mivaamif
Email: mivaamif@gmail.com
Strona internetowa: http://www.mivaproject.eu
Project ID AMIF-2017-AG-INTE/
INTE/ 821644

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji
Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla jedynie
poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialnoś
odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

