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SOMRA PROJECT
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ SOMRA
Σε αυτό το τεύχος είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουμε για:
 Την ιδέα πίσω από το έργο
 Την κοινοπραξία μας
 H πρώτη μας διακρατική
συνάντηση έργου
 Τα επόμενα μας βήματα...

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
SOMRA – Υποστηρίζοντας ουσιαστικά
Επαγγέλματα
για
Μετανάστες,
Πρόσφυγες, και Αιτούντες ασύλου
χρησιμοποιώντας το Πράσινο Μοντέλο
Επιχειρηματικότητας είναι ένα νέο έργο
Erasmus+ [Αριθμός έργου: 2020-1-UK01KA204-079165] που προσφέρει μια
καινοτόμο
προσέγγιση
για
την
αντιμετώπιση
δύο
σημαντικών
προκλήσεων του 21ου αιώνα, δηλαδή της
κλιματικής αλλαγής και των προσφυγικών
κρίσεων,
μέσω
της
προσέλκυσης
προσφύγων, αιτούντων ασύλου και
μεταναστών σε ουσιαστικά επαγγέλματα
που τους μεταμορφώνουν σε πρότυπα
περιβάλλοντος με ένα βιώσιμο αντίκτυπο
στο νέο και προηγούμενο σπίτι τους.
Η κύρια ιδέα της προσέγγισης SOMRA
είναι να επιτρέψει σε αυτές τις κύριες
ομάδες-στόχους να γίνουν πραγματικοί
παράγοντες αλλαγής που επηρεάζουν
θετικές περιβαλλοντικές συνήθειες που
καθιερώνονται για πρώτη φορά σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο και τελικά πέρα
από τα σύνορα της ΕΕ.

Επομένως, το έργο SOMRA θα επιδιώξει
τους ακόλουθους στόχους:
I)
Διευκόλυνση
της
περιβαλλοντικής αλλαγής σε
τοπικό
και
περιφερειακό
επίπεδο
μέσω
μαζικών
δραστηριοτήτων
που
οργανώνονται από πράσινες
ΜΚΟ και συμμετέχοντες στο
SOMRA.
II)

Προώθηση κοινών αξιών και
συμμετοχής στα κοινά των
κοινοτήτων των μεταναστών
στο νέο τους περιβάλλον.

III)

Προσφορά ευκαιριών μάθησης
χαμηλού ορίου που σχετίζονται
με περιβαλλοντικά μέτρα που
αυξάνουν
την
απασχολησιμότητα
με
την
ενίσχυση βασικών ικανοτήτων
για μετανάστες, πρόσφυγες και
αιτούντες ασύλου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η
κοινοπραξία SOMRA θα αναπτύξει τρία
κύρια αποτελέσματα:
 Η Ολιστική Έκθεση Μελέτης SOMRA
(IO1)
 Το Μοντέλο Πράσινης
Επιχειρηματικότητας SOMRA
(IO2)
 Η Εκπαίδευση για την Πράσινη
Επιχειρηματικότητα του SOMRA
(IO3)
Για τα αποτελέσματα μας επισκεφθείτε τον
ιστότοπό και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μας.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΑΣ
Το έργο αναπτύχθηκε από έξι εταίρους
από έξι διαφορετικές χώρες της ΕΕ:
 Edinburgh and Lothians Regional
Equality Council Limited
(Ηνωμένο Βασίλειο)
 Verein Auxilium (Αυστρία)
 The Rural Hub CLG (Ιρλανδία)
 INNOVENTUM OY (Φινλανδία)
 PLAYSOLUTIONS (Πορτογαλία)
 CARDET – CENTRE FOR
ADVANCEMENT OF RESEARCH
AND DEVELOPMENT IN
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
(Κύπρος)

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ…
Τις επόμενες εβδομάδες, οι συνεργάτες
θα:
 Οριστικοποίηση της εργασίας για
την Έκθεση Ολιστικής Μελέτης
SOMRA (IO1)
 Προβούν σε διευθετήσεις για τη 2η
Διακρατική Συνάντηση Εταίρων
 Διάδοση του ιστότοπου και της
σελίδας στο Facebook του έργου

Οι
οργανισμοί
έχουν
διαφορετικά
χαρακτηριστικά και πεδία εξειδίκευσης,
οδηγώντας
σε
αποτελεσματική
συνεργασία.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
https://somra.eu/

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο
Facebook:
1Ο ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

https://www.facebook.com/SOMRAEU/

H εναρκτήρια συνάντηση του έργου
SOMRA πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020. Η
συνάντηση ξεκίνησε με ένα καλωσόρισμα
και μία παρουσίαση των εταίρων.
Παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπτυξης του
έργου,
συμπεριλαμβανομένων
των
προθεσμιών και της κατανομής της
εργασίας μεταξύ των εταίρων και οι εταίροι
συμφώνησαν για όλες τις επικείμενες
δραστηριότητες.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein [Project Number: 2020-1-UK01-KA204-079165].

2

