
To ευρωπαϊκό έργο M4M φιλοδοξεί να στηρίξει έμπρακτα την ένταξη των 

μεταναστών-τριών στις κοινωνίες υποδοχής, διευκολύνοντας την 

προσωπική τους ενδυνάμωση και δημιουργώντας δεσμούς και βιώσιμες 

επαφές μεταξύ των ενώσεων προσφύγων, των κοινωνικών υπηρεσιών, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων μέσω της 

εφαρμογής ενός συστήματος φίλων (Buddy System). 

M4M is a European project that aims at promoting 

the inclusion of migrants in their host communities by 

facilitating their empowerment and by creating links 

and sustainable contacts between refugee associations, 

social services, local administrations and volunteer 

associations by using the Buddy System. 

Using the buddy system to foster integration 
of asylum seekers in the society



Να ενδυναμωθούν οι επαγγελματίες των υπηρεσιών ένταξης, το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και οι  εθελοντικές οργανώσεις σε θέματα mentoring και 
διαμεσολάβησης. 

Να αναπτυχθεί, να δοκιμαστεί πιλοτικά και να αξιολογηθεί το Buddy System.

Να καταπολεμηθεί η λαθραία διακίνηση μεταναστών-τριών μέσω της 
συμβουλευτικής ομηλίκων (peer to peer counselling) και της επιμόρφωσης των 
επαγγελματιών των υπηρεσιών ένταξης και των εθελοντών μεταναστών-τριών.

Να δημιουργηθούν ενότητες e-learning που θα εστιάζουν στη βελτίωση 
των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες ένταξης.

Να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 
που θα εστιάζει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αμοιβαία 
ανάπτυξη.

Να αποκτήσουν οι νεοαφιχθέντες/είσες μετανάστες/ριες μια σχετική 
αυτονομία, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, και 
να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες. 

Στόχοι του έργου: 



Νεοαφιχθέντες/είσες μετανάστες/ριες και αιτούντες/σες άσυλο

Επαγγελματίες υπηρεσιών ένταξης μεταναστών 

Τοπικές οργανώσεις ή δίκτυα ΜΚΟ

Ομάδες Στόχου: 

Δράσεις: 

Χαρτογράφηση της 
τρέχουσας κατάστασης 
και των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους/στις 

νεοαφιχθέντες/είσες 
μετανάστες/ριες 

Εφαρμογή του 
μοντέλου “Buddy 

System” 

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα προς 

τους 
επαγγελματίες 

ένταξης 

Οδηγός για την παροχή 
ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών προς τους/τις 
μετανάστες/ριες, 

κοινωνικό και 
πολυπολιτισμικό διάλογο



dgrsp.justica.gov.pt

Εφαρμογή μίας καινοτόμου πρακτικής μέσω της συμμετοχής 
στην έρευνα και της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Δημιουργία ενός προγράμματος μαθημάτων που θα περιλαμβάνει 
ενότητες e-learning για επαγγελματίες υπηρεσιών ένταξης, 
εκπαιδευτικό προσωπικό, μέντορες τοπικών κοινοτήτων και 
εθελοντές/ριες που έρχονται σε επαφή με νεοαφιχθέντες/είσες 
μετανάστες/ριες. 

Ενδυνάμωση και βελτίωση των ικανοτήτων των μεταναστών/ριών. 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών/ριών. 

Παροχή βοήθειας προς τους/τις μετανάστες/ριες, ιδίως τα 
ασυνόδευτα ανήλικα, που χρειάζονται στήριξη για την ανάπτυξη 
βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα του έργου:  www.migrants4migrants.eu

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:  


