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Kot korak k doseganju ciljev projekta ARTEM, in sicer strpnost,
sprejemanje, zavedanje in odprtost med ljudmi iz različnih
kultur, je projekt predvidel razvoj orodij za povečanje
medkulturnih kompetenc lokalnih in migrantskih skupnosti.
 
Zato smo za podporo procesu ustvarjanja vezi in spodbujanja
interakcij med lokalnimi prebivalci in migranti pripravili
priročnika: Program usposabljanja za migrante
in Medkulturno usposabljanje za deležnike. Prvi je namenjen
migrantom, beguncem in prosilcem za azil, drugi pa
prostovoljcem in strokovnjakom, ki delajo s prosilci za azil,
begunci in migranti. ARTEM tako enakomerno dosega
tako domačine kot migrante, prosilce za azil in begunce, saj
velja, da obe skupini aktivno sodelujeta pri oblikovanju
vključujoče družbe.
 
IOba priročnika sestavljata različne dejavnosti in smernice za
spodbujanje samozavedanja obeh skupnosti glede lastnega
družbeno-kulturnega ozadja in izkušenj ter tega, kako
dojemamo okolico in vplivamo na naše ideje in mnenja.
Uporabljena metodologija temelji na skupinskem delu,
samorefleksiji, igranju vlog in skupinskih razpravah kot
načine za boljše poznavanje ozadja in pogledov drugih ljudi,
boljše zavedanje astnih predsodkov ter kako ti vplivajo na naše
vedenje.
 
Septembra 2019 so se udeleženci iz vseh 6 partnerskih držav,
ki predstavljajo obe ciljni skupini, udeležili enotedenskega
usposabljanja v mestu Pau, Franciji. Med usposabljanjem so s
pomočjo platforme COV`ON Digital StoryMap delili svoje
zgodbe in potovanja z ustvarjanjem lastne migracijske zgodbe.
Sodelovali so tudi v različnih skupinskih dejavnostih za
spodbujanje svojih medkulturnih kompetenc in se naučili
spoprijeti se s stereotipi (svojimi in tistimi, ki jih srečujejo pri
drugih).
 

Vrhunec tedna je predstavljala priložnost, da se vsi udeleženci
srečajo in spoznajo. Ljudje iz različnih držav, poklicev, starosti
in z različnimi jezikovnimi ozadji so med seboj delili svoje
izkušnje, potovanja in sanje. Želeli so izvedeti več o svojih
kolegih, njihovem delu, svojih državah in zgodbah, izzivih in
uspehih.
 
Po mednarodnem usposabljanju v Franciji so vse partnerske
države začele izvajati lokalne dejavnosti, ki so se nanašale
tako na domačine kot na migrante, prosilce za azil in begunce.
Te vključujejo razvoj digitalnega zemljevida osebnih zgodb in
vodnikov za spodbujanje medkulturnih kompetenc kot orodja
za izgradnjo bolj vključujoče družbe.
 
V nadaljevanju bo ARTEM predstavil svojo platformo časovne
banke, na kateri bodo domačini in migranti, prosilci za azil in
begunci medsebojno delili svoj čas in spretnosti kot način za
nadaljnje negovanje njihove interakcije in komunikacije. Ne
glede na izvor, starost in kulturno ozadje morajo uporabnike
platforme spodbujat njihovi skupni interesi in radovednost ter
želja po spoznavanju novih prijateljev.

Za več informacij obiščite: www.artemproject.org

http://www.artemproject.org/

