Programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional

per als refugiats a Grècia

SOS: Refugiats Grècia
Grècia acull un flux sense precedents de refugiats a la
recerca d'una vida millor a la UE.
Segons ACNUR, Grècia acull més de 62.000 refugiats.
Degut a la guerra, han hagut d’abandonar el seu país i després
de viure situacions molt dures en el trajecte, es troben sense
béns materials, família, amics o estructures de suport.
Els refugiats es consideren atrapats, en trànsit. Europa va
acordar acollir-los, però la perspectiva és que s’hauran de quedar
a Grècia molt de temps.
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Aquesta situació planteja un gran repte humanitari per a un país

molt castigat per la crisi. Tot i els esforços realitzats pel Govern
grec, l’ACNUR i altres organismes i entitats, les condicions de vida
als campaments són molt dures i es tem per la salut física i
mental dels refugiats. Hi ha 20.000 nens sense escolaritzar i es
preveu un hivern fred.
Per tot plegat, plantegem posar en marxa des de Catalunya un
Programa solidari, de País, participat per voluntaris,
professionals, entitats, institucions culturals i acadèmiques,
empreses i administracions púbiques en suport als refugiats a
Grècia.

Objectius

Treballem per millorar les condicions de vida, acollida i
integració dels refugiats a Grècia mentre no puguin seguir el
seu viatge o tornar al seu país
Generem un canal de solidaritat des d’arreu de Catalunya
en favor dels refugiats.
Promovem:
- La recuperació emocional dels refugiats i la seva incorporació a una
vida activa.
- Activitats educatives, formatives i ocupacionals per ajudar a
estructurar la seva activitat diària
- Activitats amb la població local, per fomentar la integracio mútua
- Fem dels mòbils, i la tecnologia digital, una eina útil per als refugiats.

Activitats
Per facilitar que els refugiats puguin encarar positivament la
seva nova situació, i facilitar la seva recuperació emocional
desenvolupem activitats de tipus molt divers:
‣ Artteràpia
‣ Activitats plàstiques, artístiques i musicals
‣ Activitats culturals i esportives.
‣ Tallers d’artesania.
‣ Idiomes (grec, anglès, alemany).
‣ Informàtica (classes per millorar l’ús del telèfon mòbil, les
tablets o els ordinadors).

‣ Emprenedoria personal (elaboració de currículums,
preparació d’entrevistes, orientació laboral).
‣ Educació en el lleure.
‣ Activitats per millorar la relació amb la comunitat local.

EFE

‣ Tecnologia digital com a eina de suport.

Característiques del programa
Programa complementari d’altres iniciatives centrades en
l’ajuda humanitària amb el suport de professionals i
voluntaris.
Estades temporals d’equips en centres i camps de
refugiats. Intervenció amb grups reduïts altament
seleccionats que treballen a l’interior dels centres amb
programes personalitzats, adaptats a les necessitats locals.

Metodologia d’èxit provat durant els anys 90 en el conflicte
balcànic.
Programa de País, participat pels ciutadans, les entitats,
amb la col·laboració de les empreses, les institucions
formatives i les de govern.
El Programa és desenvolupat per contraparts locals, segueix
la metodologia establerta per l'ACNUR, amb autorització
oficial i amb entitats gregues que treballen sobre el terreny
especialment en els àmbits educatiu i social.

Projecte Welcommon

Wind of Renewal, entitat que es dedica a la
promoció d'una economia sostenible, a la
innovació i inclusió social ha obert el Centre
Welcommon.
Es un centre d’acollida, de caràcter comunitari, que té per
objectiu facilitar serveis per garantir les necessitats bàsiques
dels refugiats i alhora i en el mateix equipament posar en
marxa activitats per a la inclusió social i l’apoderament de
les persones, mitjançant l’educació, l’art i l’esport. Opera al
centre d'Atenes per evitar la marginació dels refugiats i
promou la seva interacció i la cooperació amb la població
local.
Ens proposem donar suport a projectes específics dintre de
l’àrea de l'apoderament, la participació activa i la inclusió
social, enviant voluntaris qualificats per a treballar sobre
el terreny en l’organització de les activitats i per a impartir
formació i oferir activitats educatives.
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① Recuperació Emocional

Welcommon

Un primer nivell d’activitats estan destinades a fomentar
l’expressió i elaboració de les emocions i sentiments, per tal de
poder-les integrar
Artteràpia,
Activitats d’educació en el lleure,.)
Activitats artístiques i culturals
Dibuix, Pintura, Ceràmica, Arts plàstiques en general.
Cant, Ball, Dansa, Música.
Activitats d'educació en el lleure
Jocs educatiu, Ginkanes, visites culturals.
Activitats de suport a la recuperació emocional
Psicomotricitat, Biodansa, Meditació, Ioga.
Activitat física.
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② Formació, educació, tallers

Tallers
Confecció de catifes tradicionals i teixits.
Reparació de bicicletes.
Laboratori d’informàtica i de fotografia.
Cursos
Llengües (Anglès, Alemany, Grec, Català).
Informàtica.
Conscienciació d’hàbits saludables.

Welcommon

Un segon nivell per estructurar la vida quotidiana dels
refugiats, per mitjà d’activitats regulars que permetin
utilitzar les seves competències i habilitats i per
desenvolupar-ne de noves (tallers, cursos, seminaris...).
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③ Inclusió Social
Un tercer nivell d’activitats està orientat a afavorir la
integració social, mitjançant activitats amb la
població local
Esports
Recuperació i adequació d’espais públics
Activitats conjuntes amb entitats locals
Empoderament, orientació, assessorament

