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Partners: 

 

Hvad er SCORE 

SCORE er et 3-årigt europæisk projekt, som vil bringe en innovativ indsats inden for uddannelse af 

fagfolk i arbejdet med flygtninge og asylansøgere, undtagen områder ved den første indgang og 

hot spot områder. 

Denne form for fagfolk kunne være servicekommissærer og udbydere, der arbejder i lokale 

myndigheder inden for børne- og voksentjenester, og som ville drage fordel af at modtage specifik 

uddannelse og støtte fra lærere og undervisere på erhvervsuddannelser. Det vil også være af 

interesse for asyl- og flygtningeorganisationer og frivillige organisationer i disse områder. Projektet 

vil også være med til at oplyse lokalsamfundene om det humanitære problem for flygtninge. 

Projektet startede i september 2017 og slutter i august 2020. 

 

 

 

SCORE's mål 

At tilbyde en ny type uddannelse til lokale og sundhedspersonale, der har kontakt med flygtninge 

og til alle andre frivillige. 

At give deltagerne større forståelse og lydhørhed over for de sårbare grupper, såsom flygtninge. 

At tilskynde disse fagfolk til at deltage mere aktivt i samfundet, for flygtninge. 

At fremme en mere positiv holdning til EU's værdier hos deltagerne. 

At øge bevidstheden om flygtninge i lokalsamfundene.  
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Multiplier Event i Perugia 

 

Den 26. september 2019, fandt SCORE projektets 

Multiplier Event sted i Perugia, Italien. 

Begivenheden var organiseret af Forma Azione og 

Arci, de italienske projektpartnere,  

Formålet med multiplier-arrangementet var at 

præsentere output og de vigtigste resultater af 

projektet. Repræsentanterne for Forma Azione og 

Arci præsenterede planen for kurset, som har til 

formål at forbedre færdigheder hos samfunds- og 

sundhedspersonale der arbejder med flygtninges 

og asylansøgeres sundhed. 

De fleste af deltagerne var repræsentanter for 

organisationer, der arbejder med flygtninge og 

asylansøgere, der hjalp partnerne med feedback til 

planen for kurset.    

I juli 2020 vil den endelige konference i Italien blive 

gennemført af Forma Azione. 

 

 
 

Multiplier Event i Aarhus 

 

Den 1. november 2019, organiserede SOSU 

Østjylland, den danske projektpartner, et åbent 

Multiplier event i Aarhus.  

Repræsentanterne fra SOSU Østjylland, der kender 

til indholdet og målene for SCORE-projektet, 

præsenterede projektidéen og projektets mål for 

studerende og fagfolk på efteruddannelse på 

social- og sundhedsskolen SOSU Silkeborg.  

 

Det var en åben begivenhed, hvor mange 

mennesker kom sammen i løbet af dagen og viste 

interesse for SCORE projekt. Deltagerne havde en 

masse spørgsmål om flygtninges og indvandreres 

situation i EU og i Danmark, og der fulgte en lang 

diskussion mellem dem og repræsentanterne fra 

SOSU Østjylland. 
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Multiplier Event i Patras 

 

Den 13. november 2019 fandt et Multiplier event 

for SCORE projektet sted i Patras, Grækenland. 

Begivenheden var organiseret af p-consulting, 

projektpartneren i Grækenland.   

Formålet med arrangementet er at informere 

offentligheden om projektets mål og bidrag. 

Talerne ved Multiplier eventet var koordinator for 

SCORE-projektet, prof. Apostolos Vantarakis, 

repræsentanter for p-consulting.gr, den 

administrerende direktør for Læger uden Grænser, 

og formanden for Medical Association of Patras og 

læger. 

Koordinatoren af projektet informerede deltagerne 

om uddannelseskurset for samfunds- og 

sundhedspersonale, som starter i januar 2020 i 

Grækenland. 

 

 
 

4. Projektmøde 

 

Den 17. og 18. december 2019 fandt det fjerde 

projektmøde sted i Patras, Grækenland.  

Hovedformålet med mødet var: 

 præsentation af det endelige materiale og 

uddannelseskursus, som vil blive gennemført 

i alle partnerlandene 

 præsentation og afprøvning af e-

læringsplatformen 

 ansættelsesproceduren, som hvert land vil 

følge. 

 

 
 

Partnerne diskuterede også de kommende 

aktiviteter og arrangerede det 5. projektmøde, der 

vil blive afholdt i af Forma Azione den 6. og 7. juli 

2020, i Perugia, Italien. 

 
 


