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Η τελευταία
συνάντηση των
εταίρων
πραγματοποιήθηκε
στις 27 & 28 Ιουνίου
2018 στο Λονδίνο
Το κύριο προϊόν του
έργου είναι:
Το Knowledge HUB
(KHUB)
www.ienerefugeehub
.eu/project

Κατάλληλα και
επικυρωμένα
εργαλεία
ψυχολογικής
υποστήριξης και
βέλτιστες πρακτικές
για συναισθηματική
υποστήριξη των
μεταναστών και των
προσφύγων
http://ienerefugeehu
b.eu/support/

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν για τα επόμενα βήματα που θα
πρέπει να γίνουν για την ενημέρωση του KHUB, την αναθεώρηση των εργαλείων που
δημιουργήθηκαν & την προετοιμασία των προϊόντων του έργου για παράδοση.
Οι εταίροι σχεδίασαν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του
έργου μετά το τέλος του.
Στο ΙΕΝΕ6 Khub μπορείτε να βρείτε:
 Πληροφορίες για τη μετανάστευση &
τους πρόσφυγες, για πολιτικές,
νομοθεσία, αρθρογραφία, μέσα
ενημέρωσης & αναφορές.
 Δυνατότητα ανταλλαγής ιστοριών
μεταναστών, εργαζομένων στον τομέα
της υγείας & εθελοντών
 Εργαλεία για Ψυχολογική υποστήριξη
 Ένα τόπο διαδικτυακής εκπαίδευσης
 Ένα χώρο ανταλλαγής πληροφοριών &
δικτύωσης
 Συνδέσμους σε σελίδες Κοινωνικής
Δικτύωσης & το blog του ΙΕΝΕ 6
https://iene6.wordpress.com/

Οι κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών συνοψίζονται προκειμένου να προσφέρουν ένα
πλαίσιο για την υποστήριξη μεταναστών & προσφύγων με τρόπους που είναι πιθανότερο να είναι
χρήσιμοι και κατάλληλοι.
Τα εργαλεία για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προσφέρουν στους εργαζόμενους /
εθελοντές και τους μετανάστες / πρόσφυγες τη δυνατότητα να συνεργαστούν στις προσεγγίσεις
βέλτιστης πρακτικής που είναι οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών
και ψυχολογικών αναγκών εκείνων που χρειάζονται υποστήριξη.
Τα εργαλεία αυτοβοήθειας αφορούν την ψυχολογική και συναισθηματική ευημερία των
εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των εθελοντών, επιτρέποντας στους
εργαζόμενους να μάθουν τρόπους να φροντίζουν για τη δική τους ευημερία αλλά και πώς να
αναγνωρίζουν πότε οι συνάδελφοι μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη.
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o
Εκπαιδευτικά
εργαλεία για
εργαζομένους στον
τομέα της υγείας /
εθελοντές &
πρόσφυγες/
μετανάστες

Εργαλεία που παρέχουν στους εργαζομένους στον
τομέα της υγείας & τους εθελοντές τις
διαδικτυακές πηγές που χρειάζονται προκειμένου
να εκπαιδευτούν αναφορικά με θέματα όπως
Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Ψυχολογική
υποστήριξη, Πολιτισμική Γνώση & Cultural
Competent Comppassion

www.ienerefugeehub.eu/training
o

Ευκαιρίες για
ανταλλαγή
εμπειριών

Πρόσφυγες, νοσηλευτές,
εργαζόμενοι στον τομέα της
υγείας & εθελοντές μπορούν
να μοιράζονται τις ιστορίες
τους στο KHUB.
www.ienerefugeehub.eu/storie
s

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής:
 Μπορείτε να διαβάζετε τις
ιστορίες είτε είστε
συνδεδεμένοι είτε όχι
• Μπορείτε να καταγράψετε τις
δικές σας ιστορίες
• Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο
KHUB μέσω της εκδοχής για
κινητά.

Μία εφαρμογή σε
κινητό όπου μπορείς
να διαβάζεις & να
μοιράζεσαι ιστορίες

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το IENE 6
Knowledge HUB, ενώ είναι διαθέσιμη στο Google play &
το App Store

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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