MIVA – Integracja migrantów
poprzez działania wolontariackie
Newsletter V – czerwiec 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.
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.
Kraje uczestniczące: Grecja, Cypr, Francja,
Finlandia, Włochy i Polska

Municipality of Piraeus – Grecja
W związku z tym, ze projekt MIVA wszedł
w końcową fazę realizacji, wszyscy partnerzy
dokładają wszelkich starań, aby wznowić swoje
wydarzenia i działania, które zostały przełożone z
powodu ograniczeń stosowanych we wszystkich
krajach na skutek pandemii COVID-19. W maju
i początkiem czerwca Municipality of Piraeus,
koordynator
projektu,
odbył
indywidualne
spotkania online ze wszystkimi partnerami,
z którymi omówiono kolejne kroki zaplanowane
do realizacji latem.
Ponadto konsorcjum MIVA przygotowuje się do
Ponadnarodowego Spotkania Projektowego,
które zostanie zorganizowane w Finlandii przez
Aar Social Development Association Ry pod
koniec lipca.
Przypominamy również, iż na naszej stronie
internetowej można bezpłatnie pobrać materiały
dydaktyczne,
które
zostały
opracowane
i przetłumaczone przez wszystkich partnerów
projektu. Materiały mają na celu rozwijanie
kompetencji
międzykulturowych
członków
społeczności przyjmujących w celu lepszego
wspierania obywateli państw trzecich w procesie
integracji społecznej.

W publikacji omówiono następujące tematy:
1: Wyjaśnienie pojęć: świadomość kulturowa,
międzykulturowość,
tożsamość,
wartości,
tradycje.
2: Praktyczne przykłady (studia przypadków,
odgrywanie ról) sytuacji międzykulturowych,
konfliktów i rozwiązań.
3: Doświadczenia, podejścia, narzędzia i praktyki
w pracy z obywatelami państw trzecich na rzecz
integracji (politycznej, obywatelskiej, społecznej
itp.).
4: Zapobieganie dyskryminacji, zapewnienie
równego dostępu i poprawa publicznego
postrzegania migracji.
5: Umiejętności zarządzania różnorodnością
i mediacja międzykulturowa.
6: Mapowanie umiejętności i kompetencji
obywateli państw trzecich.

Organization Earth – Grecja
W piątek 28 maja Organization Earth
zorganizowała zajęcia kulinarne w swojej
przestrzeni „Centre of the Earth”. Uczestnicy z
ANKAA Project udali się do ekologicznego
ogrodu, w którym zbierali świeży groszek
i nauczyli się przygotowywać z niego danie!
Podczas zajęć zanotowano przepis, w tym listę
składników i opis przygotowań. Uczestnicy
wyrazili pozytywne opinie na temat przebiegu
warsztatu, który zwiększył ich świadomość
i wiedzę na temat projektu MIVA oraz działań
międzykulturowych umożliwiających włączenie
społeczne.

PRISM Impresa Sociale s.r.l. – Włochy
W kwietniu 2021 r., na początku Ramadanu, ruszyła
kampania internetowa zachęcająca społeczność do
przekazywania
darowizn
żywnościowych
za
pomocą aplikacji INDIGO. Była to bardzo udana
inicjatywa służąca wzajemnej pomocy oraz
zapewnieniu jedzenia wszystkim potrzebującym.
Wśród działań międzykulturowych, w okresie letnim,
odbędzie się 15 meczów piłkarskich, a rejestracja
jest już zakończona! 29 maja odbyła się w gminie
Marineo sesja otwarcia cyklu imprez „Wspólne
uprawianie sportu”, w ramach których lokalne
instytucje i zespół z ośrodka recepcyjnego udzieliły
wywiadu na temat działań międzykulturowych.
Od czasu rozegrania pierwszego meczu piłki
nożnej, lokalna społeczność wraz z obywatelami
państw
trzecich
różnych
narodowości
i mieszkająca w ośrodku recepcyjnym, zbiera się
co tydzień, grając razem w piłkę nożną i poznając
się
nawzajem.
Przeprowadzono
wstępne
rozeznanie w zakresie wymiany oczekiwań, a pod
koniec każdego meczu piłkarskiego zbierane są
opinie uczestników. Do tej pory uzyskano
pozytywne i satysfakcjonujące informacje zwrotne
dotyczące działań, celów, kompetencji facylitatorów
itp.
Pozostałe terminy, w których odbywały się mecze
piłki nożnej to: 31 maja, 7 czerwca, 10 czerwca, 14
czerwca.
Z kolei ostatnia piesza wycieczka zostanie
zrealizowana w Marineo w okresie letnim i jest już w
przygotowaniu.

W maju 2021 r. ogłoszono również nabór uczestników
do rejestracji na warsztaty budowania potencjału,
organizowane dzięki współpracy PRISM i innych
podmiotów lokalnych, takich jak Fondazione
Comunitaria Agrigento i Trapani, Fondazione
Mondoaltro, Centro Mediterraneo Giorgio La Pira,
Solima, Solidalia. Każdy potencjalny interesariusz
został zaproszony do rejestracji poprzez formularz.
31 maja nabór został zamknięty, a uczestnicy zostali
wyłonieni. Warsztaty potrwają 3 dni (23-25 czerwca
2021 r.) i odbędą się w formie stacjonarnej.
Moduły stworzone w ramach projektu MIVA zostaną
przy tej okazji przetestowane, a dodatkowo warsztaty
zostaną wzbogacone o transfer umiejętności
związanych z teorią metody zmiany w zarządzaniu
projektami, programy dofinansowania UE, a także
dzielenie się istniejącymi praktykami zapobiegającymi
dyskryminacji i rasizmowi oraz wzmacniającymi
integrację
obywateli
państw
trzecich
w społecznościach przyjmujących.
#ALL UNIQUE, ALL EQUAL, ALL TOGETHER

INDIGO – Francja
W kwietniu 2021 r. INDIGO napotkało
trudności w organizacji działań z powodu
lockdown’u. Jednakże od 3 maja do 30
czerwca rząd francuski wprowadzał krok po
kroku poluzowania obostrzeń, co pozwoliło na
stopniowe wznowienie planowania niektórych
działań. W tym okresie INDIGO zorganizowało
3 szkolenia na platformie INDIGO dla
organizacji
pozarządowych
Caracol,
Esperance Football Team (EFT) i Équipe Sans
Frontières (ESF). Ze względu na obecne
ograniczenia warsztaty te prowadzone były
zdalnie. 27 maja INDIGO wzięło udział w 4godzinnej wędrówce „Les Cotes de la Juine” z
CASP, SINGA, LTF i ich beneficjentami. To był
wspaniały moment wymiany międzykulturowej
dla członków organizacji pozarządowych, ale
także dla migrantów, którzy byli bardzo
szczęśliwi,
mogąc pospacerować poza
miastem, wśród natury.
13 czerwca INDIGO wzięło również udział
w Esperance Football Cup EFT w kompleksie
sportowym Chatou. Był to duży turniej, w
ramach którego rozegrano 15 meczów piłki
nożnej, w tym 4 dla projektu MIVA
z
migrantami
z
HUDA
(Awaryjne
Zakwaterowanie dla Migrantów) w Sartrouville.
Była to również okazja do przeszkolenia
migrantów na temat platformy INDIGO.

23 czerwca odbędzie się drugi dzień informacyjny
projektu MIVA. Z tej okazji, aby uczcić Narodowy
Dzień Uchodźcy (20 czerwca), wszyscy partnerzy
organizacji pozarządowych spotkają się w Sist'her
(trzecia, paryska przestrzeń Empow'her), a ich
beneficjenci będą mieli wspaniałą okazję do
wymiany
informacji
o
postępach
projektu
i zaplanowanych działaniach. Będzie to szansa, by
zainicjować
warsztaty
budowania
potencjału
i zaoferować szkolenie z funkcjonowania aplikacji
INDIGO tym, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Fundacja dla Somalii – Polska
29 maja 2021 r. Fundacja dla Somalii z
sukcesem zorganizowała swoje drugie
warsztaty kulinarne w ramach działań
międzykulturowych w projekcie MIVA
MIVA.
W warsztatach kulinarnych
h wzięło udział
dziesięciu uczestników, zarówno z lokalnej
społeczności z Polski, jakk i ze społeczności
migrantów.
Przygotowali
wspólnie
tradycyjne polskie danie, czyli pierogi, a
warsztaty gotowania koordynował pan
Andrzej Stefańczyk z Polski.
Warsztat odbył się w Parku Kultury
w Powsinie, czyli ul. Maślaków 1
w południowej części Warszawy.
29 maja 2021 r. Fundacja dla Somalii
zorganizowała również kolejny mecz piłki
nożnej. Mecz rozgrywany był w mieszanej
grupie zawodników, czyli sześciu Polaków i
sześciu migrantów,, zarówno mężczyzn, jak i
kobiet, którzy mieli okazję promować
integrację międzykulturową.
Mecz również odbył się w Parku Kultury
w warszawskim Powsinie.
Zawodnicy otrzymali darmową koszulkę
MIVA do zabrania do domu po meczu oraz
sportowy poczęstunek.
29 maja 2021 r. zrealizowano także pieszą
wycieczkę w celu poznania naturalnego
otoczenia Parku Kultury w Powsinie ((m.in.
Ogrodu
Botanicznego)
oraz
innych
przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się
na terenie parku.

10 maja 2021 r. Fundacja dla Somalii
zorganizowała swoje piąte warsztaty
budowania potencjału MIVA w zakresie
integracji
racji w społeczeństwie i życia
zawodowego.
Poruszana
Poruszan
tematyka
obejmowała
zagadnienia
takie
jak:
integracja, poprawa percepcji społecznej
migrantów, zapobieganie
nie dyskryminacji,
równy dostęp, mediacja międzykulturowa,
mapowanie umiejętności itp.
21 maja 2021 r. odbyło się natomiast
internetowe
szkolenie
INDIGO
dla
organizacji
pozarządowych.
Podczas
szkolenia poznano funkcje aplikacji
aplikacji, która
ułatwia łączenie się stowarzyszeń i
wolontariuszy, gdy chcą oni aktywnie
uczestniczyć w działaniach charytatywnych.
Na platformie tej stowarzyszenia mogą
mo
tworzyć wydarzenia (zbiórka, spotkania
wolontariuszy itp.), do których można
następnie dołączać.

17 maja 2021 r. Fundacja dla Somalii
zorganizowała także szkolenie na temat
platformy internetowej INDIGO dla obywateli
państw
trzecich.
Podczas
szkolenia
uczestnicy zdobyli wiedzę na temat funkcji
aplikacji,
ułatwiającej
łączenie
się
stowarzyszeń i wolontariuszy, chcących
chcą
uczestniczyć w działaniach charytatywnych.
Zarówno obywatele państw trzecich, jak
i stowarzyszenia będą mogły współpracować
współpracow
poprzez INDIGO z innymi organizacjami na
bieżąco lub długoterminowo.

ENOROS – Cypr
Enoros Consulting zorganizował wirtualne
warsztaty budowania potencjału
otencjału w dn. 23
kwietnia 2021 r., przeznaczone dla
wolontariuszy, przedstawicieli orga
organizacji
pozarządowych, specjalistów
listów zajmujących
się integracją społeczną migrantów.

Podczas
wirtualnych
warsztatów
pracownicy
naukowi
Enoros
zaprezentowali
materiały
edukacyjne opracowane przez partnerstwo MIVA
MIVA.
Warsztat budowania potencjału, dotyczący integracji
w społeczeństwie i życia zawodowego, obejmował
tematy takie jak: integracja,
cja, poprawa percepcji
społecznej migrantów,, zapobieganie dyskryminacji,
równy
dostęp,
mediacja
międzykulturowa,
mapowanie umiejętności itp. Uczestnicy warsztatu
mieli okazję wymienić się pomysłami z ró
rówieśnikami
na temat głównych wyzwań integracji społecznej
obywateli państw
aństw trzecich oraz otrzymać pełny
pakiet praktycznych materiałów, które będą
wykorzystywane
e w ich codziennych zadaniach.

ASDA RY – Finlandia
13 czerwca 2021 r. w Turku ASDA we
współpracy z VS Galmudug zorganizowała
warsztaty na temat aplikacji INDIGO, których
celem było wsparcie integracji obywateli
państw trzecich i ich zaangażowania
w wolontariat.
Uczestnikami byli mieszkańcy miasta Turku,
którym przedstawiono ogólne cele projektu
MIVA oraz działanie aplikacji. Zostali oni
przeszkoleni z obsługi platformy.
Uczestnicy przekazali pozytywne opinie na
temat platformy INDIGO i wszystkich działań
MIVA, które zwiększyły ich świadomość
i
wiedzę
odnośnie
projektu
MIVA
i integracyjnych działań międzykulturowych.
W ramach realizacji projektu MIVA, ASDA ry
w dn. 10-12 czerwca 2021 r. przeprowadziła
trzydniowy Kurs Budowania Potencjału z
udziałem wolontariuszy i przedstawicieli
organizacji pozarządowych zajmujących się
integracją społeczną migrantów.
Warsztaty MIVA miały na celu integrację w
społeczeństwie przyjmującym
i podjęcie
zagadnień związanych z życiem zawodowym,
w
tym:
integracji,
poprawy
percepcji
społecznej,
zapobiegania
dyskryminacji,
równego dostępu, mediacji międzykulturowej,
mapowania umiejętności itp.
Interakcja
uczestników
i
wolontariuszy
pozwoliła im uczyć się od siebie nawzajem .
Zapewniono
także
międzynarodowym
i krajowym decydentom oraz kluczowym
partnerom lokalnych polityk lepsze dane,
pozwalające sprostać głównym wyzwaniom w
tej dziedzinie i przyjąć odpowiednie systemy
motywacyjne.

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 odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

