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Cea de-a cincea
întâlnire de proiect a
avut loc la Limassol,
Cipru, pe 12 și 13
martie 2018.

Aplicatia pentru
mobil este gata
pentru a citi și a
împărtăși poveștile
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În cadrul întâlnirii, partenerii au discutat despre actualizarea KHUB-ului, au revizuit
instrumentele și materialele de fromare create.
Partenerii au planificat atelierele de formare, seminariile web și seminariile naționale care
urmează să fie prezentate și pașii următori în cadrul proiectului.

Aplicația pentru Mobil poate fi descărcată de de pe HUB și
de la Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=iene.refugee
.hub
După instalarea aplicației, baza de date a tuturor povestilor
va fi descărcată pe telefonul mobil și puteți citi poveștile
offline.
De fiecare dată când porniți aplicația, baza de date va fi
actualizată cu cele mai noi povești.
• Puteți citi povești, online și offline
• Puteți să vă înregistrați propriile povești
• Puteți naviga pe hubul de cunoștințe, versiunea pentru
mobil
Primul webinar a fost organizată la 19 aprilie 2018, de la 12: 00-13: 00
Webinarul a fost sustinut de profesorul asociat de la Universitatea Middlesex, Dr. Mark
Coulson și a fost găzduit de profesorul Rena Papadopoulos. Mai multe informații despre
webinar pe IENE 6 KHUB, http://www.ienerefugeehub.eu/training/webinars/.
Al doilea Webinar și Sprijin psihologic adecvat din punct de vedere cultural va avea loc pe
data de 17 mai 2018 între orele 12:00 și 13:00.
Webinarul va fi găzduit și realizat de profesorul Rena Papadopoulos, profesor de Studii
transculturale în domeniul sănătății de la Universitatea Middlesex.
Vino alături de noi pe acest webinar gratuit!
Iată link-ul către camera webinar: http://breeze.mdx.ac.uk/iene6webinar/
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Atelierul
o de instruire "Ghid psihologic de prim ajutor pentru lucrătorii pe teren - Un studiu
de caz" a fost organizat în 9 martie 2018 în Cipru de Universitatea de Tehnologie din Cipru.
Scopul atelierului a fost de a ajuta studentii din anul IV de la Universitatea de Tehnologie
din Cipru să devină mai sensibili și mai informați despre imigranți și refugiați și despre
modul în care aceștia pot oferi primul ajutor psihologic.

Atelierele de
formare

Alte ateliere de formare vor fi organizate în Spania si România.
• La 27 aprilie va avea loc atelierul intitulat "Proiectul IENE6" la Universitatea din Valencia
(Spania), organizat de Institutul Polibienestar, care vizează studenții Facultății de Științe
Sociale.
• La 26 aprilie, atelierul "Cum să folosești și să te implici în KHUB", organizat pentru
profesorii și suferințele Școlii Nursing Edunet din Craiova, România.
Mai multe informații despre atelierele la http://www.ienerefugeehub.eu/network/events

Seminariile
Nationale

Cinci seminarii naționale vor fi organizate
in fiecare țară parteneră în perioada maiiunie 2018, în scopul de a împărtăși
experiența noastră și rezultatele
proiectului, pentru a oferi o experiență
practică de utilizare a KHub-ului pentru a
oferi sprijin emoțional și psihologic
migranților și refugiaților.
Fiecare seminar va fi cuprinde 30 de
persoane: asistente medicale sau alți
practicieni în domeniul asistenței
medicale, voluntari care se ocupă de
migranți, profesori / formatori / manageri
ai organizațiilor furnizorilor de formare,
universități, școli de sănătate, manageri /
experți / personalul organizației medicale
care se ocupă de migranți și refugiați ,
factorii de decizie, guvernanti și massmedia.
Mai multe informații la
http://www.ienerefugeehub.eu/network
/events

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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