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Ενδυναμώνοντας τους youth workers να 
προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και 

πρόσφυγες

Πανεπιστήμιο Yaşar (Τουρκία)

"Χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
 Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τουρκική Εθνική 

Υπηρεσία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται εδώ"

reachout.yasar.edu.tr/

facebook.com/reachoutproject/ 

twitter.com/Reach_out_proje



Το σχέδιο REACH-OUT έχει ως στόχο να αναπτύξει 
και να δοκιμάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
κατάρτισης youth worker για την υποστήριξή τους 
στην προσέγγιση νεαρών μεταναστών και 
προσφύγων, ενώ παράλληλα στη μεγιστοποίηση των 
ικανοτήτων τους για επίτευξη μίας επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 

Οι ειδικοί σκοποί του έργου είναι:
1) να αναλύσει τις ανάγκες κατάρτισης των youth 
workers σχετικά με την ενασχόληση τους με 
μετανάστες και πρόσφυγες

2) να αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
κατάρτισης για youth workers που εργάζονται με 
νέους μετανάστες και πρόσφυγες.

3) να εφαρμόσει ένα πιλοτικό σχέδιο κατάρτισης για 
youth workers χρησιμοποιώντας αυτό το νέο 
πρόγραμμα

4) να αυξήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες των youth workers στον τομέα 
ενασχόλησης με μετανάστες και πρόσφυγες

5) να βελτιώσει την ποιότητα του youth work
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•  youth workers
•  youth leaders
•  οργανώσεις νεολαίας
•  ΜΚΟ που δουλεύουν με μετανάστες και πρόσφυγες
•  κοινωνικοί λειτουργοί
   κοινοτικοί υπάλληλοι 

Οι εταίροι του REACH OUT θα αναπτύξουν 3 
πνευματικά παράγωγα κατά τη διάρκεια του έργου.

•  Η Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών θα παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται, 
προκειμένου να κατανοηθούν οι ανάγκες κατάρτισης 
των youth workers όσον αφορά την προσέγγιση 
νεαρών μεταναστών και προσφύγων.

•  Το Πρόγραμμα Κατάρτισης και Υλικό θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση youth workers 
που εργάζονται με νέους μετανάστες και πρόσφυγες.

•  Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο θα είναι μια χρήσιμη 
πηγή για youth workers στην παροχή κατάρτισης σε 
άλλους youth workers, καθώς και την παροχή 
υπηρεσιών προς μετανάστες και πρόσφυγες.

Τοπικές εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού των 
αποτελεσμάτων που έχουν ως στόχο να διαδοθούν 
τα αποτελέσματα του έργου με τις ομάδες-στόχους 
θα διοργανωθούν στη Σμύρνη (Τουρκία), 
Φλωρεντία (Ιταλία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και 
Γκρατς (Αυστρία). Ως τελική εκδήλωση, μια Κοινή 
Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων θα 
διοργανωθεί στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), η 
οποία θα φέρει σε επαφή οργανώσεις νεολαίας, 
ΜΚΟ, youth workers και φορείς χάραξης πολιτικής.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης και τα Υλικά που θα 
αναπτυχθούν από από τους εταίρους του 
Reach-Out θα χρησιμοποιηθούν και θα 
δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια μιας 
Βραχυπρόθεσμης Κοινής Εκδήλωσης Εκπαίδευσης 
Προσωπικού που θα πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη, 
Τουρκία. 23 youth workers από τις χώρες εταίρους 
θα συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο κατάρτισης πέντε 
ημερών.
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