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Programmet er er bygget op omkring 7 partnere, 
som kommer fra Grækenland, Italien, Spanien 
og Danmark, og som arbejder inden for uddan-
nelse og / eller pleje af personer, der er i udsatte, 
herunder flygtninge og / eller indvandrere.

Partner



Hvad er 
SCORE?

SCOREs 
mål

SCOREs 
udfordringer

SCORE er et 3-årigt europæisk projekt, der arbejder 
med at udvikle en innovativ indsat omkring uddan-
nelse af fagfolk i deres arbejde med flygtninge og 
asylansøgere på forskellige områder,  med undta-
gelse af indgangs- og hot spotområder.

Typen af fagfolk kan være servicemedarbejdere og or-
ganisationer, der arbejder sammen med lokale myn-
digheder omkring arbejdet med børn og voksne, som 
ville have gavn af at modtage specifik uddannelse og 
støtte fra erhvervsuddannelseslærere og undervisere. 

Det vil også være af interesse for asylsøgere og fly-
gtningeorganisationer og frivillige organisationer på 
disse områder. Projektet vil også hjælpe med at ud-
danne de lokale samfund om flygtninges humanitære 
udfordringer.

At formidle en ny type uddannelse til social- og 
sundhedspersonale og frivillige.

for at fremme kontakten med flygtninge.

At give deltagerne større forståelse og lydhørhed 
for de udsatte grupper, som flygtninge tilhører.

At fremme arbejdet med at disse fagfolk deltager 
mere aktivt i samfundet, på vegne af flygtninge.

At fremme arbejdet med at deltagerne har en 
mere positiv holdning til værdierne i EU.

At øge bevidstheden i lokalsamfund om flygtninge.

At hjælpe social- og sundhedspersonalet med at ar-
bejde og kommunikere med flygtninge mere   effektivt 
ved at forbedre deres færdigheder.

At forbedre medarbejdernes bevidsthed omkring 
egen-involvering,  ved at øge deres selvtillid og lyst 
til at stå til rådighed.

At øge motivation og tilfredshed på dette arbejd-
sområdet.

At hjælpe flygtninge, og lette deres dagligdag.

At få alle deltagerne til at arbejde positivt med Euro-
pas politikker vedrørende social integration, anti-dis-
krimination og aktivt medborgerskab.


