
Τι αφορά το Έργο SCORE?
Το SCORE είναι ένα 3ετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο θα εισάγει μια καινοτόμο παρέμβαση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

των επαγγελματιών που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, σε περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου και 

των hot spots.

Αυτοί οι επαγγελματίες μπορεί να ανήκουν σε φορείς παροχής υπηρεσιών και σε τοπικές αρχές υπηρεσιών παιδιών και 

ενηλίκων, οι οποίοι θα επωφεληθούν μέσω της λήψης ειδικής κατάρτισης και υποστήριξης από εκπαιδευτές της ΕΕΚ. Θα 

απευθύνεται επίσης σε οργανώσεις προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς και σε σχετικές εθελοντικές οργανώσεις. Το 

πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης στην εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών πάνω στο ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων.

Οι Στόχοι του SCORE
Να εισάγει ένα νέο τύπο εκπαίδευσης σε εργαζόμενους της 

κοινότητας και της υγείας, μέσω της αποτελεσματικότερης 

επαφής με τους πρόσφυγες, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον 

εθελοντή

Να προσφέρει στους συμμετέχοντες μεγαλύτερη κατανόηση και 

ανταπόκριση στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες

Να ενθαρρύνει αυτούς τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στην 

κοινωνία πιο ενεργά, προς όφελος των προσφύγων 

Να προωθήσει στους συμμετέχοντες μια θετικότερη στάση 

απέναντι στις αξίες της ΕΕ 

Να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες σχετικά με το θέμα 

των προσφύγων

Οι προκλήσεις του SCORE
Να βοηθήσει τους επαγγελματίες της κοινότητας και της υγείας 

να εργάζονται και να επικοινωνούν με τους πρόσφυγες πιο 

αποτελεσματικά, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους

Να ενισχύσει την αίσθηση της πρωτοβουλίας των εργαζομένων, 

αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και την ετοιμότητά τους

Να ενισχύσει το κίνητρο και την ικανοποίηση σε αυτόν τον τομέα 

εργασίας

Να διευκολύνει τους πρόσφυγες, βελτιώνοντας την καθημερινή 

τους ζωή

Να συνεισφέρει ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται 

θετικά στις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την κοινωνική ένταξη, την 

εξάλειψη των διακρίσεων και την ενεργή συμμετοχή

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση 

του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτή.».

http://score.training/ 

Contact: hello@score.training 
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