
Европейската комисия подкрепя изработката на тази публикация, но тя отразява
само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.

Като стъпка за достигане целите на проекта АРТЕМ,
обвързани с толерантност, приемане, осъзнаване и
отвореност към хората от различни култури, проектът
предвиди разработване на инсттументи за повишаване на
междукултурните компетенции както на местните, така и на
мигрантските общности.
 
Следователно, за да подкрепи процеса на създаване на
взаимоотношения и насърчаване на взаимодействието
между местните жители и мигрантите, ARTEM създаде
наръчник, включващ Програма за обучение на мигранти,
както и Междукултурно обучение за местни доброволци и
професионалисти, работещи с хора търсещи убежище,
бежанци и мигранти. АРТЕМ еднакво добре обхваща както
местните жители, така и мигрантите, лицата, търсещи
убежище, и бежанците, тъй като се смята, че и двете групи
работят активно заедно за изграждането на приобщаващо
общество.
 
Двата наръчника съдържат разнообразни активности и
насоки за насърчаване на самоосъзнатостта на двете
общности по отношение на техния социално-културен
произход и опит и как те оформят начина, по който
възприемаме заобикалящата ни среда и влияят върху
нашите вярвания и нагласи. Използваната методология се
основава на работа в екип, саморефлексия, ролеви игри и
групови дискусии като средство за изследване  възгледите
на другите, както и запознаване със собствените ни
предразсъдъци и пристрастия и как те влияят на нашето
поведение.
 
През септември 2019, участници от 6-те страни, партньори
по проекта, представящи и двете целеви групи: местни
доброволци, професионалисти и бежанци, мигранти, взеха
участие в едноседмично обучение в По, Франция.  Като част
от обучителния курс те използваха дигиталната платформа
за създаване на истории чрез карти COV`ON, за да
споделят своите преживявания  и пътувания, създавайки
своя собствена миграционна приказка. Освен това, те взеха
участие в множество групови активности за повишаване на
техните междукултурни компетенции, както и за
подобряване на уменията им за справяне с
предразсъдъците (които те притежават, както и тези, с който
се сблъскват).
 

Акцентът на дейностите през седмицата беше
възможността всички участници да се срещнат и
опознаят. Хората от различни страни, с разнообразни
професии и възраст, говорещи различни езици, споделяха
помежду си своите преживявания, пътувания и мечти. Те
нямаха търпение да научат повече един за друг - за
тяхната работа, за техните страни, както са техните
предизвикателства и успехи.
 
След международното обучение във Франция всички
партньори стартираха дейности на локално ниво,
насочени към местната общност и мигрантите, търсещите
убежище и бежанците, включващи разработване на
дигитални истории и ръководствата за насърчаване на
междукултурните компетенции като инструменти за
изграждане на по-приобщаващо общество.
 
Следващата стъпка е финализиране на платформа за
обмен на нетърговски услуги, базирана на принципа
„банка за време“, чрез която двете целеви групи ще
споделят времето и уменията си, като начин за по-
нататъшно поддържане на тяхното взаимодействие и
комуникация. Независимо от произхода, възрастта и
културните различия, платформата ще създаде условия,
потребителите да бъдат ръководени от техните общи
интереси и любопитство, за да срещнат нови приятели.
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