ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ BLEND-IN: Ενημερωτική
ημερίδα «Εργαλεία Καθοδήγησης και Κοινωνικής
Ένταξης Μεταναστών / Προσφύγων»

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το EEO Group διοργάνωσαν με
επιτυχία στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Καινοτομίας, την ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Εργαλεία Καθοδήγησης και Κοινωνικής Ένταξης
Μεταναστών / Προσφύγων», μια εκδήλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το
πρόγραμμα BLEND- IN για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο.
Τους συμμετέχοντας καλωσόρισε η Πρόεδρος του ΚΜΟΠ, Δρ. Αντωνία Τορρένς, η οποία και
τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην εκδήλωση.
Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Μετανάστευσης, Προσφύγων και Αποκέντρωσης του
Δήμου Αθηναίων, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με τη σημασία της
ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία και των σχετικών ενεργειών
του Δήμου Αθηναίων.
Ο Γιάννης Καρδούλης, υπεύθυνος έργου του KMOP, παρουσίασε το έργο BLEND-IN και τα
αποτελέσματά του. Παρουσίασε επίσης την εφαρμογή για κινητά BLEND-IN και το περιεχόμενό
της και εισήγαγε στους συμμετέχοντες στο BLEND IN Handbook of Operators.
Ο επόμενος ομιλητής ήταν η Κατερίνα Καπνήση, Σύμβουλος Καριέρας από τον οργανισμό
«Generation 2.0 για τα δικαιώματα, την ισότητα και τη διαφορετικότητα», η οποία ειδικεύεται στην
κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Η Κατερίνα έδωσε μια πολύ
ενδιαφέρουσα ομιλία σχετικά με τα προσαρμοσμένα εργαλεία που προσφέρει η Generation 2.0
για τον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό προσανατολισμό των μεταναστών και των προσφύγων,
συμπεριλαμβανομένης της ατομικής καθοδήγησης και των κατάλληλων εκπαιδεύσεων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Ηλέκτρα Σιμιτσή, Υπεύθυνη Προγράμματος Ζωής από τον
διεθνή οργανισμό «IRC Hellas», η οποία παορυσίασε τις δράσεις της IRC Hellas για την
Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων και των Μεταναστών στην Ελλάδα. Η Ηλέκτρα Σιμιτσή
ολοκλήρωσε την παρουσίασή της εξηγώντας στους επαγγελματίες το περιεχόμενο του
εγχειριδίου χειριστών BLEND IN και τη χρησιμότητά του για τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους
διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές και τους ηγέτες της κοινότητας.
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