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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
i
zaangażowania
w działania wolontariackie.

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)
Projekt MIVA, przedłużony o dwa
miesiące,
zmierza
ku
końcowi,
a wszyscy partnerzy z wielkim
entuzjazmem
pracują
nad
sfinalizowaniem
wydarzeń
i działań, które zostały przełożone z
powodu ograniczeń wprowadzonych
we wszystkich krajach w związku z
COVID-19.
W tym kontekście Municipality of
Pireus, koordynator projektu, planuje
ostatnie spotkanie projektowe, które
odbędzie się w Pireusie w Grecji pod
koniec stycznia.

Konsorcjum MIVA miało szansę
spotkać się ponownie – osobiście i
online
–
na
hybrydowym
Międzynarodowym
Spotkaniu
Partnerów,
zorganizowanym
w
Finlandii
przez
Aar
Social
Development Association Ry pod
koniec lipca 2021 r.
W międzyczasie pracowano nad
ukończeniem
książki
kucharskiej
„Eating Together”, która zawiera
wielokulturowe przepisy opracowane
w ramach zajęć kulinarnych MIVA, a
wkrótce zostanie opublikowana na
stronie internetowej projektu.
Ponadto
niebawem
zostaną
opublikowane także krótkie filmy
dokumentalne MIVA, zawierające
relacje i doświadczenia z festiwali,
meczów futsalu i piłki nożnej,
warsztatów kulinarnych oraz pieszych
wycieczek.

Organization Earth (Grecja)
We wtorek 14 września 2021 r.
Organizacja Earth zorganizowała we
współpracy
z
Akademią
Przedsiębiorczości szóste warsztaty
budowania
potencjału
dla
mieszkańców Aten.
Specjaliści pracujący z migrantami,
wolontariuszami i reprezentanci
zainteresowanych stron wzięli udział
w
interaktywnych
warsztatach,
dzięki którym dowiedzieli się o roli
zwiększania świadomości i ekspresji
kulturowej,
zapobiegania
dyskryminacji,
włączenia
społecznego i równego dostępu, a
także międzykulturowej mediacji.

ASDA ry (Finlandia)
W dniach 21-22 sierpnia 2021 r. ASDA
ry
zorganizowała
swoje
ósme
i
dziewiąte
warsztaty
kulinarne
projektu w siedzibie stowarzyszonej
lokalnej organizacji partnerskiej w
Espoo w Finlandii.
Uczestnicy
zostali
zapoznani
z
przygotowywaniem
rozmaitych
potraw, w tym Halwy, Coconot
(Qumbe) i Shushumow, czyli trzech
przysmaków jedzonych podczas świąt
i wesel w wybranych kulturach Afryki
Wschodniej.
Następnie 3 września ASDA ry
zorganizowała
dziesiąty
warsztat W dniach 3-17 września 2021 r.
w Helsinkach w Finlandii, ASDA ry
kulinarny MIVA w Helsinkach.
zorganizowała 2 warsztaty online na
Uczestnicy mieli okazję ugotować temat aplikacji INDIGO, które miały
fińską zupę z łososia (Lohikeitto) oraz na celu wsparcie trenerów, organizacji
fiński gulasz mięsny (Karjalan Paisti), pozarządowych
oraz
integrację
czyli dania, które są podstawą obywateli państw trzecich i ich
zaangażowanie w wolontariat.
tradycyjnej kuchni fińskiej.

W dniach 26 – 27 lipca 2021 r. ASDA ry
z powodzeniem gościła partnerów
projektu
podczas
V
Spotkania
Transnarodowego
w
Helsinkach.
Spotkanie odbyło się
w trybie
hybrydowym,
część
konsorcjum
uczestniczyła w spotkaniu fizycznie, a
inni dołączyli wirtualnie.
Konsorcjum
MIVA
skorzystało
z
okazji,
aby
porozmawiać
o postępach projektu, osiągniętych
rezultatach, wyzwaniach związanych z
COVID-19. Podjęto decyzje w sprawie
kolejnych ważnych kroków, w tym
aktualizacji
zarządzania
oraz
koordynacji, komunikacji, procedur
Warsztaty INDIGO miały również
finansowych, raportów, dokumentacji,
miejsce w dniach 16 i 24 października rozpowszechniania oraz oceny i
2021 r. odpowiednio w Helsinkach i wykorzystania wyników projektu.
Kaarinie w Finlandii. Uczestnikami byli
mieszkańcy wschodnich Helsinek i
Kaariny,
którym
przedstawiono
ogólne cele projektu MIVA oraz
zasady działania aplikacji, a także
przeszkolono w zakresie obsługi
platformy.

Enoros Consulting Ltd (Cypr)
W dniach 9 września i 6 listopada 2021
r. Enoros Consulting Ltd zorganizował
z
powodzeniem
dwa
cykle
Międzykulturowych Festiwali – „MIVA
LA VIDA” w Nikozji.
Oba Festiwale miały na celu ukazanie,
że wszyscy tworzymy kulturę i
powinniśmy ją celebrować.
Głównym założeniem Festiwali było
dotarcie do osób z różnych środowisk
oraz zwiększenie świadomości na
temat projektu MIVA. Organizatorzy
starali się zaangażować i zachęcić
lokalną społeczność do udziału w
wysiłkach na rzecz zapewnienia
integracyjnego
środowiska
dla
migrantów mieszkających na Cyprze i
zaoferowania im szansy na zdobycie
nowych umiejętności i poznania
nowych przyjaciół.

Piesze Wycieczki

Mecze piłkarskie/futsalu

2 wycieczki piesze zorganizowane
przez Enoros Consulting w Pafos w
dniach 28 sierpnia i 23 października
stanowiły część projektu MIVA, który
ma
na
celu
wzbogacenie
doświadczenia wspólnego spotkania
migrantów, obywateli państw trzecich
i społeczności lokalnych.

W
dziesięciu
meczach
futsalu,
zorganizowanych od sierpnia do
października 2021 r., wzięło udział
ponad 150 graczy.

Gra
w
mieszanych
kulturowo
zespołach umożliwiła zbudowanie
pomostu
między
lokalną
społecznością a obywatelami państw
Uczestnicy
eksplorowali
okolice trzecich,
łamiąc
stereotypy
i
Starego Miasta Pafos, a celem było wzmacniając
umiejętności
podniesienie rangi poszczególnych międzykulturowe uczestników.
części miasta, w tym mniej znanych
dzielnic i atrakcji.

Foundation for Somalia (Polska)
W czerwcu 2021 r. Fundacja dla
Somalii z sukcesem zorganizowała
Wielokulturowy Festiwal MIVA na
Praskiej Plaży Miejskiej w Warszawie.
To wyjątkowe wydarzenie odbyło się
27 czerwca i było okazją do
międzykulturowych
spotkań
i
wymiany doświadczeń.
Uczestnicy
mieli
możliwość
spróbowania kuchni z Tadżykistanu i
Nigerii, wzięcia udziału w warsztatach
kulinarnych, rozegrania meczu piłki
nożnej na plaży oraz zatańczenia do
muzyki kolumbijskiego zespołu.
11
lipca
Fundacja
dla
Somalii
zorganizowała
swoje
kolejne
warsztaty kulinarne, tym razem
odbyły się one w słynnej irańskiej
restauracji w centrum Warszawy.

Nasi uczestnicy, zarówno migranci,
jak i obywatele polscy, mieli okazję
poznać kuchnię irańską. Przygotowali
znany i lubiany deser – Tar Chalwa.

W połowie lipca odbyły się również
kolejne mecze piłkarskie MIVA. We
współpracy
ze
Stowarzyszeniem
Studentów Nigeryjskich w Polsce i
Nigeryjczykami w Diasporze – Polska
zorganizowano wielki turniej piłkarski.
Rozgrywki piłkarskie miały na celu
promowanie integracji i pozytywnych
wartości związanych ze sportem, w
tym pracy zespołowej, zaangażowania
i fair play.
Turniej, w którym wzięli udział
zawodnicy z zagranicy i Polski, był
także okazją do interakcji społecznych
i budowania poczucia przynależności
do społeczności lokalnej.

W dniach 26-27 lipca członkowie
Fundacji dla Somalii wzięli natomiast
udział
w
V
Międzynarodowym
Spotkaniu
Partnerów
MIVA
w
Helsinkach w Finlandii.
Konsorcjum MIVA omawiało postępy
projektu, w tym działania i wyzwania,
takie jak ograniczenia związane z
COVID-19.
Partnerzy
wspólnie
zdecydowali
o kolejnych ważnych krokach w
zakresie
aktualizacji
zarządzania
i koordynacji, komunikacji, procedur
finansowych,
sprawozdawczości
i
rozpowszechniania rezultatów.

Indigo (Francja)
Latem 2021 roku zespół Indigo
intensywnie pracował nad rozwojem i
ulepszaniem aplikacji, m.in. w zakresie
zmian strony głównej i profilu, tak, aby
odpowiedzieć
na
oczekiwania
użytkowników.
Aplikacja została przetłumaczona na
język arabski, urdu i perski, aby
ułatwić
korzystanie
z
niej
użytkownikom
będącym
obywatelami państw trzecich.

Indigo zorganizowało dwa duże
turnieje sportowe w dniach 21 lipca i
18 sierpnia na Stade Départemental
de la Motte w Bobigny, skupiając od
30 do 65 uczestników, którzy
Na początku grudnia 2021 r. aplikacja rywalizowali w meczach piłki nożnej o
INDIGO posiadała ponad 210 000 puchar zawodów.
zarejestrowanych użytkowników.
W dniu 14 lipca, z okazji święta
Po przeszkoleniu, do sieci dołączyły narodowego we Francji, grupa osób
nowe
francuskie
stowarzyszenia ubiegających się o azyl została
pomocy migrantom, takie jak Espero, zaproszona do Panteonu, symbolu
Union
des
Étudiants
Exilés, rewolucji francuskiej, do udziału w
obchodach dnia kultury.
Génération Entraide czy Kodiko.
Zmniejszenie restrykcji i powrót
ciepłej
pogody
pozwoliły
na
organizację
zajęć
na
świeżym
powietrzu.

Następnie 1 września, grupa 17
obywateli państw trzecich wzięła
udział w biegach na orientację, które
odbyły się w 19. dzielnicy Paryża.
Zawodnicy w ramach zespołów mieli
za zadanie zrobić zdjęcia każdemu
pomnikowi w okolicy.

Indigo
zadbało
również
o
zorganizowanie
pozostałych
aktywności projektowych, takich jak
lekcje gotowania.
Międzykulturowe, 10-osobowe grupy
uczestników zostały zaproszone do
udziału w profesjonalnym kursie
organizowanym przez organizacje
takie jak Chefsquare czy l'Atelier des
chefs.
Zorganizowano również warsztaty
budowania potencjału wśród grup
liczących od 15 do 17 uczestników,
którzy uzyskali możliwość poprawy
umiejętności w zakresie komunikacji
międzykulturowej.

PRISM Impresa sociale s.r.l. (Włochy)
PRISM
Impresa
sociale
s.r.l.
kontynuowało
upowszechnianie
aplikacji INDIGO oraz organizację
warsztatów
integracyjnych,
które
odbyły się w dniach 23-24 czerwca
2021 r.
Niektóre zostały zorganizowane we
współpracy z Fondazione di Comunità
di Agrigento e Trapani w Agrigento.
23 lipca współpracowano z Gminą
Marineo
w
ramach
wydarzenia
„Odkrywanie Marineo”. Ponadto, 30
września 2021 r., , a następnie 14, 18 i 19
października 2021 r., PRISM wspólnie z
Fondazione Mondo Altro, Agrigento
zorganizował wydarzenie „Supportive
technology” z udziałem CPIA I Nelson
Mandela, Palermo.

Jeśli
chodzi
o
działania
międzykulturowe, 23 lipca 2021 r.
zorganizowano pieszą wycieczkę pod
nazwą „Alla scoperta di Marineo”,
obejmującą
zwiedzanie
muzeów
archeologicznych
i
etnoantropologicznych w Marineo oraz
pokaz filmu dokumentalnego „Gdzie
jest mój dom” w ogrodzie zamku
Beccadelli.

W dniach 23-25
25 czerwca 2021 r. w
siedzibie Fondazione MondoAltro
zorganizowano warsztaty budowania
potencjału
dla
społeczności
połeczności
przyjmującej w formie 3-dniowego
dniowego
wydarzenia, w którym uczestn
uczestniczyli
m.in. pracownicy socjalni, studenci,
trenerzy, przedstawiciele
ele organizacji
pozarządowych,,
pra
prawnicy.

Inicjatywy
ywy
uzyskały
wsparcie
Fondazione di Comunità Agrigento e
Trapani, Solima, Centro Mediterraneo
Giorgio La Pira, Solidalia, a także
Uniwersytetu Agrigento.
W dniach 7, 10, 14, 17 czerwca i 5 lipca
2021 r. w ASD Oratorio S.Ciro i
S.Giorgio, Marineo kontynuowano
turnieje piłki nożnej przy współpracy
gminy Marineo i spółdzielni Nuovi
Orizzonti.
Każdy mecz był rozgrywany przez
grupę zróżnicowanych uczestników:
uczestn
mieszkańców z Marineo
ineo i oby
obywateli
państw trzecich.
Więcej
meczów
piłkarskich
zorganizowano także w Palermo
między listopadem a grudniem 2021
r., dwa razy w tygodniu, w ramach
wydarzenia o nazwie „MIVA di
giocare!”, we współpracy z Palermo
Calcio A5 i wieloma lokalnymi
organizacjami.

