Estades solidàries amb els refugiats Grècia 2018-2019

Amb el suport de:

ESTADES SOLIDÀRIES A GRÈCIA 2018-2019
➢

Davant les circumstàncies en les què es troben les persones
refugiades a Grècia, la Fundació ACSAR duu a terme des del 2016
un Programa Socioeducatiu i de Recuperació Emocional per a
facilitar a les persones refugiades el retorn a una vida activa i
propiciar la seva inclusió social.

➢

Ja que els refugiats a Grècia no tenen, ara, possibilitat de ser acollits
a Catalunya, nosaltres ens desplacem a Grècia per treballar amb
ells.

➢

Les activitats es realitzen a Grècia, en el marc del Projecte europeu
UNINTEGRA que gestiona la Fundació ACSAR en associació amb
la Universitat d'Atenes i Ajuntaments i ONGs locals. El Projecte té
el suport de la Comissió Europea i el Fons Català de Cooperació

➢

En el marc del Programa s’hi inclouen les estades de voluntariat i
cooperació tècnica que enforteixen les capacitats de les
organitzacions locals i ofereixen a les persones refugiades un suport
per afrontar el futur amb empenta.

ESTADES
ESTADES
Les estades les realitzen equips multidisciplinars formats per
participants seleccionats per la Fundació ACSAR residents a
Catalunya i tenen per objectiu oferir suport directe a les persones
refugiades en la seva vida diària.
La llengua de treball és català i anglès.
Les activitats promouen la recuperació emocional l’apoderament,
activació i dret a la vida independent de les persones refugiades
Les estades tenen lloc en entorns urbans, donant suport a les
persones refugiades situades en apartaments, centres de refugiats o
camps gestionats per ONGs locals o les administracions públiques
associades amb la Fundació ACSAR.

ACTIVITATS
ACTIVITATS





Activitats formatives, relacionals i de suport a la integració
Classes d’informàtica
Cursos d’anglès
Apoderament laboral (Realització de CVs, cartes de motivació,
preparació per a entrevistes de feina…).
 Suport a l’emprenedoria i autocupació
 Activitats de grup a l’exterior (visites a museus, excursions,
sortides a parcs, platja…)
 Sessions de cinema i cinefòrum
 Jardí d’infants i conta-contes
 Treball amb disciplines artístiques (manualitats, teatre,
música…)
 Suport a persones amb discapacitat
 Activitats físiques i esportives (ioga, crossfit, hoquei…)
 Organització de celebracions i foment dels espais de trobada
 Recuperació i millora d’espais i infraestructures

ACTIVITATS

METODOLOGIA

MECANISMES PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS:
• Acompanyament
• Apoderament
• Activació
El treball sobre el terreny dels equips de participants d’ACSAR, a més de les
activitats d’acompanyament, apoderament i activació, inclou sessions de
coordinació i gestió.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ D’ACTIVITATS
Els equips duen a terme reunions diàries per a la programació, seguiment i
avaluació d’activitats que duen a terme i adaptar-les a les necessitats i
contextos canviants.
AVALUACIÓ FINAL I TRANSFERÈNCIA D’INFORMACIÓ
Es realitza una avaluació dels resultats assolits per l’equip, el grau de
satisfacció de les persones a qui van dirigides les activitats i una anàlisi de
l’impacte d’aquestes.

FORMACIÓ

CURS PRESENCIAL
Prèvia immersió al terreny, les persones participants realitzen un curs
teorico-pràctic per a treballar els conceptes, el context, conèixer eines i
bones pràctiques i realitzar la programació de les activitats previstes.
Les dates del curs (per confirmar):
- Dilluns 14 de maig 16:30 a 20:30
- Dimecres 23 de maig 16:30 a 20:30
- Dilluns 4 de juny 16:30 a 20:30
- Dimecres 27 de juny 16:30 a 20:30
CAP DE SETMANA DE FORMACIÓ D’EQUIPS
El 26 i 27 de maig del 2018 es durà a terme a l’Alberg Mas Silvestre de
Canyamars un cap de setmana de team building de les persones
seleccionades per a realitzar les estades. S’hi inclouen allotjament i àpats.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La Fundació ACSAR:
- Selecciona els participants
- Ofereix la formació adequada per treballar amb refugiats
- Proporciona la logística i dirigeix la gestió sobre el terreny
- Tutorització en cas de tractar-se d’estudiants en pràctiques
- Supervisió i suport al treball dels grups
- Gestió de l’allotjament sobre el terreny
- Certificació de l’aprenentatge pràctic adquirit

La Fundació ACSAR NO gestiona ni assumeix costos de:
- Viatges i transports fins al ,lloc d’activitat a Grècia
- Transports locals
- Allotjament i manutenció
- Assegurances

SUMA-T’HI !

REQUISITS
 Tenir motivació per treballar amb refugiats, oferint un servei
de suport en les tasques que s’assignin
 Les estades són d’un mes mínim i un màxim de tres mesos
 Ser major d’edat
 Disposar de bona salut i mobilitat per poder treballar en
condicions precàries
 Nivell operatiu d’anglès. Es valorarà tenir coneixements
d’àrab, farsi i/o francès.
 CV actualitzat
 Carta de motivació
CONTACTE
Si t’engresca la idea, envia’ns CV i carta de motivació a
participacio@fundacioacsar.org
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