Επιμορφωτική Εκδήλωση του Προγράμματος S.U.C.RE.
σε Πρακτικές στήριξης και ένταξης των προσφύγων
Το Πρόγραμμα S.U.C.RE. (sucre.auth.gr) εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των
προσφύγων/μεταναστών, όπως επίσης και στην επαρκή ενημέρωσή τους σε θέματα υγείας και δικαίου
κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Το Πρόγραμμα έχει
στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προετοιμάσει και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα
από εκπαιδευτές και ανώτατα ιδρύματα για τους παραπάνω σκοπούς. Το Πρόγραμμα S.U.C.RE.
χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
συντονιστή το ΑΠΘ και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Universität zu Köln), το
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Vrije Universeteit Amsterdam) καθώς και το Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Greek Council for Refugees).
Η επιδίωξη και το έργο της επιμορφωτικής εκπαίδευσης είναι η παρουσίαση του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος που αφορά μια αρχική αποτίμηση των διαδικασιών ένταξης
νέων προσφύγων στο Πανεπιστήμιο με κεντρικούς άξονες το δίκαιο, την υγεία και την ψυχοκοινωνική
στήριξη και η ανάπτυξη ενός αναστοχαστικού διαλόγου από οργανισμούς, φορείς και επαγγελματίες
που μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τους χώρους συνάντησής τους με τους πρόσφυγες. Οι οπτικές
της ετερότητας αναπτύσσονται πολυσύνθετα μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πρακτική
των συμμετεχόντων, την τριβή με τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους,
την έρευνα, την ισχύουσα νομοθεσία για την ιθαγένεια και την ισχύουσα μεταναστευτική πολιτική. Το
εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα S.U.C.RE. θα συζητηθεί με βάση την
κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα των πολλαπλών κρίσεων που συχνά καταλήγουν στον
ασφυκτικό περιορισμό επιλογών για τις ζωές των εμπλεκομένων.
Η εκπαίδευση απευθύνεται πρωτίστως σε εργαζόμενες / ους σε φορείς και δομές (τυπικές και άτυπες)
που υποστηρίζουν πρόσφυγες, αλλά και, δευτερευόντως, σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και σε όσους
μέσα από τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς τους ρόλους έρχονται σε επαφή με τους πρόσφυγες.
Δεδομένου ότι τα εργαστήρια θα έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, καλούμε όσες και όσους
ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση malamat@psy.auth.gr , μέχρι και
τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 συμπληρώνοντας τη φόρμα που επισυνάπτεται. Θα γίνει επιλογή με
κριτήριο την ιδιότητα/εμπλοκή των ενδιαφερομένων σε ζητήματα ένταξης και υποστήριξης
προσφύγων, αλλά και την εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και κοινωνικών
δραστών. Η πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης, ωστόσο, (Πέμπτη 15.3.2018, 15.00-20.00, Παιδαγωγική
Σχολή ΑΠΘ) είναι ανοιχτή σε όλες/ όλους.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

