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Σχετικά με το σχέδιο

Πλήρες όνομα: REACH-OUT - Ενδυναμώνοντας τους youth workers να προσεγγίσουν τους νέους

μετανάστες και πρόσφυγες
Περίοδος υλοποίησης: 30/09/2016 – 29/09/2018
Το σχέδιο REACH-OUT έχει ως στόχο να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα
κατάρτισης για youth workers για την υποστήριξή τους στην προσέγγιση νεαρών μεταναστών και
προσφύγων, ενώ παράλληλα στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων τους για επίτευξη της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Εταίροι

Η εταιρική σύμπραξη του σχεδίου REACH OUT περιλαμβάνει 6 φορείς από 4 χώρες.
Πανεπιστήμιο Yaşar, Ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα από τη Σμύρνη,Τουρκία (Συντονιστής του σχεδίου)
Governorship of İstanbul, Δημόσιος φορέας από την Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Eski AGH GönüllüleriGençlikDerneği-TREXEVS, Οργάνωση νεολαίας από την Τουρκία.
Formazione Co&So Network (FCN), Κοινοπραξία από κοινωνικούς συνεταιρισμούς που εδράζει στη
Φλωρεντία, Ιταλία . Jugend am WerkSteiermark, Παροχέας κοινωνικών υπηρεσιών στην επαρχία της
Στυρίας, Αυστρία.
United Societies of Balkans (U.S.B.) οργάνωση που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
http://reachout.yasar.edu.tr/partners
Συναντήσεις

Αρχική συνάντηση (13-14 Δεκεμβρίου 2016, Φλωρεντία, Ιταλία)
Μετά από μια σύντομη παρουσίαση όλων των εταίρων, ο
συντονιστής του έργου, Πανεπιστήμιο Yasar, έδωσε μια εις
βάθος παρουσίαση του έργου, των κύριων στόχων και
δραστηριοτήτων του, της οποίας ακολούθησε η παρουσίαση
των πνευματικών παραγώγων του έργου και των πακέτων
εργασίας από τους αντίστοιχους εταίρους συντονιστές αυτών.
Μια ειδική συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην Έκθεση ανάλυσης
αναγκών, προκειμένου να αποφασιστεί το πρότυπο έρευνας
για τη βιβλιογραφική έρευνα, οι ερωτήσεις συνέντευξης για
την έρευνα ανάλυσης αναγκών και οι ομάδες-στόχοι που θα
πρέπει να προσεγγίσουν οι εταίροι τους προσεχείς μήνες.
Δεύτερη συνάντηση των συνεργατών (11-12 Μαΐου 2017,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Η δεύτερη συνάντηση του
προγράμματος φιλοξενήθηκε από τις Ενωμένες Κοινωνίες
των Βαλκανίων (USB). Εξετάστηκε η πρόοδος του έργου
καθώς και τα επόμενα βήματα που θα λάβουν οι εταίροι
τους επόμενους μήνες, όπως το 2ο Πνευματικό παράγωγο
"Πρόγραμμα Κατάρτισης και Υλικό". Για να μάθετε
περισσότερα για τις συναντήσεις:
http://reachout.yasar.edu.tr/meetings/

Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών

Το πρώτο βήμα για την προετοιμασία της έκθεσης ανάλυσης αναγκών ήταν η επιτόπια έρευνα για την
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη νεολαία, των διαθέσιμων υπηρεσιών για την
ένταξη των μεταναστών και προσφύγων, καθώς και των προσφορών κατάρτισης για τους
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας.
Ωστόσο, η κύρια εστίαση ήταν σε μια έρευνα ανάλυσης αναγκών με εργαζόμενους σε θέματα
νεολαίας για την κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου όσον αφορά την
προσέγγιση των νέων μεταναστών και προσφύγων (14-30 ετών - σε επίπεδο ΕΕ). Τα αποτελέσματα
παρείχαν τη βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης του σχεδίου REACH OUT καθώς
και του εγχειριδίου για τους εκπαιδευτές, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους youth workers να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται ειδικά με τις μοναδικές
ανάγκες, προκλήσεις και πλεονεκτήματα των νέων μεταναστών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2017 και διεξήχθη κυρίως μέσω
προσωπικών συνεντεύξεων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συμπλήρωσαν την έρευνα συνολικά 130 άτομα:
- 29 άτομα στην Αυστρία
-21 άτομα στην Ιταλία
- 60 άτομα στην Τουρκία
- 20 άτομα στην Ελλάδα

Για να μάθετε περισσότερα για τις : http://reachout.yasar.edu.tr/outputs/
Επόμενα Βήματα του Σχεδίου

Το επόμενο μεγάλο βήμα στο σχέδιο REACH OUT θα είναι η ανάπτυξη του «Προγράμματος
Κατάρτισης και Υλικών Εκπαίδευσης», το οποίο θα βασίζεται στα αποτελέσματα της Έρευνας
Ανάλυσης Αναγκών.
Οι εταίροι του έργου έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται για την ανάπτυξη ενοτήτων προγραμμάτων
κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα υλικά θα εξεταστούν σε τοπικές δοκιμαστικές συνεδρίες, οι οποίες
θα συμπεριλάβουν youth workers στη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος κατάρτισης.
Μετά την ολοκλήρωση του «Προγράμματος κατάρτισης και υλικού», οι εταίροι του REACH OUT θα
συγκεντρώσουν 23 youth workers σε ένα 5ήμερο Κοινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για να τους
καταρτίσουν χρησιμοποιώντας αυτό το νέο πρόγραμμα κατάρτισης.
https://www.facebook.com/reachoutproject/
ς εδώ:
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https://twitter.com/Reach_out_proje

"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"

