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Εταίροι: 

 

Τι είναι το SCORE 

Το SCORE είναι ένα 3ετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο στοχεύει στο να 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. 

Οι επαγγελματίες που θα εκπαιδευτούν θα εργάζονται σε φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών υγείας και σε τοπικές αρχές παροχής υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες και θα επωφεληθούν 

μέσω της ειδικής κατάρτισης και υποστήριξης που θα λάβουν από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. 

Επιπλέον, στην κατάρτιση θα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από οργανώσεις προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο, καθώς επίσης εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των προσφύγων. Το Έργο στοχεύει, επίσης, στο να συμβάλει στην ενημέρωση των τοπικών 

κοινωνιών, σ’ ότι αφορά το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων. 

Το Έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020. 

 

  

Στόχοι του SCORE 

Να εισάγει ένα νέο τύπο εκπαίδευσης για υπαλλήλους δημοτικών και άλλων αρχών/οργανισμών και 

επαγγελματίες υγείας, σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας με πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο 

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση σ’ ότι αφορά τις ευάλωτες 

ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο 

Να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στο Έργο, στο να συμμετέχουν πιο ενεργά σε 

κοινωνικές δράσεις 

Να ενισχύσει μια θετικότερη στάση απέναντι στις αξίες της ΕΕ 

Να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες σχετικά με το θέμα των προσφύγων 
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Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο 

στην Περούτζια 

 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε 

Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο SCORE στην 

Περούτζια της Ιταλίας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν 

οι φορείς Forma Azione και Arci, εταίροι του έργου 

στην Ιταλία.  

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν οι 

στόχοι και τα κύρια αποτελέσματα του έργου. Οι 

εκπρόσωποι των φορέων Forma Azione και Arci 

παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 

στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων δημοσίων 

υπαλλήλων και των επαγγελματιών υγείας σε ό,τι 

αφορά την προστασία της υγείας των προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο.  

Οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους, οι 

οποίοι ήταν εκπρόσωποι από διάφορους 

οργανισμούς που εργάζονται με πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο, βοήθησαν τους εταίρους στη 

συλλογή χρήσιμων στοιχείων για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

Τον Ιούλιο του 2020 έχει προγραμματισθεί να 

υλοποιηθεί στην Ιταλία το τελικό Συνέδριο του έργου 

απο την Forma Azione. 

 

 

Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο 

στο Άαρχους  

 

Την 1η Νοεμβρίου 2019, το κολλέγιο SOSU 

Østjylland, εταίρος του έργου από τη Δανία, 

διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα στο Άαρχους.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι από 

το SOSU Østjylland παρουσίασαν την ιδέα και τους 

στόχους του έργου στους μαθητές και τους 

επαγγελματίες του σχολείου κοινωνικής υγείας, 

SOSU Silkeborg. 

 

Επρόκειτο για μια ανοιχτή εκδήλωση, κατά τη 

διάρκεια της οποίας πολλά άτομα έδειξαν 

ενδιαφέρον για το έργο SCORE. Οι 

παρευρισκόμενοι είχαν πολλές ερωτήσεις σχετικά 

με την κατάσταση των προσφύγων και των 

μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δανία, 

και ακολούθησε εκτενής συζήτηση με τους 

εκπροσώπους από το SOSU Østjylland. 
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Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο 

στην Πάτρα 

 

Η Ημερίδα για το έργο SCORE διεξήχθη στην Πάτρα 

στις 13 Νοεμβρίου 2019. Η εκδήλωση διοργανώθηκε 

από την εταιρεία p-consulting.gr, ένας εκ των 

εταίρων του έργου στην Ελλάδα.  

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να ενημερωθεί το 

ενδιαφερόμενο κοινό για τους στόχους και τη 

συμβολή του έργου στο θέμα της υποδοχής και 

φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών.   

Ομιλητές στην Ημερίδα ήταν ο συντονιστής του 

έργου SCORE, Καθ. Απόστολος Βανταράκης, 

εκπρόσωποι από την εταιρεία p-consulting.gr, ο 

Διευθυντής Προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς 

Σύνορα Δρ. Απόστολος Βεϊζης, η Πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας κα. Άννα Μαστοράκου, ο 

πρώην Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κος. Ναμπίλ 

Μοράντ και άλλοι γιατροί που εργάζονται με 

μετανάστες και πρόσφυγες. 

Μεταξύ άλλων, ο συντονιστής του έργου, Καθ. 

Απόστολος Βανταράκης, ενημέρωσε τους 

παρευρισκόμενους για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων, 

που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2020 στην Ελλάδα.  

 

4η Διακρατική Συνάντηση 

 

 

Στις 17 & 18 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 

4η Διακρατική Συνάντηση του έργου SCORE στην 

Πάτρα.  

Kύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν η: 

 παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του 

προγράμματος, που θα υλοποιηθεί σε όλες τις 

χώρες των εταίρων,  

 παρουσίαση και η δοκιμή της e-learning 

πλατφόρμας, 

 συζήτηση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 

συγκέντρωσης αιτήσεων για συμμετοχή στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα 

ακολουθήσει κάθε χώρα. 

 

 
 

Οι εταίροι συζήτησαν, επίσης, τις επόμενες 

δραστηριότητες σχετικά με την υλοποίηση του 

έργου, και όρισαν την ημερομηνία διεξαγωγής της 

5ης διακρατικής συνάντησης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στην Περούτζια της Ιταλίας, στις 06 

& 07 Ιουλίου 2020.  


