
 

 

 

 

 
 

 

Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών 
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακό 

workshop που διοργάνωσε το Κέντρο Συμπαράστασεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών –

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων στο πλαίσιο του έργου “Eufast” το οποίο χρηματοδοτείται 

από το Erasmus+, με στόχο την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου.   

Προσαρμόζοντας την μεθοδολογία υλοποίησης στις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της 

πανδήμιας του COVID 19, το εργάστηριο κατόρθωσε να διατηρήσει τον διαδραστικό του 

χαρακτήρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων υλοποίησης, role models αλλά και 

επαγγελματιών του χώρου.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την οποία συντόνισε η δικηγόρος κ. Χριστίνα Βουλημένα, 

υπεύθυνη της δράσης εκ μέρους του Κέντρου, δόθηκε η δυνατότητα στους εταίρους να 

παρουσίασουν τους στόχους και την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή δυο εκ των role models του έργου που μετέφεραν την οπτική των 

επωφελούμενων. Το workshop ολοκληρώθηκε με απαντήσεις στις ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι 

συμμετεχόντες.  

 

Λιγα λόγια για το Έργο  

Το έργο “EUFAST -Social integration skills for newly arrived migrants and refugees through social 

stories scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role Models” 

(κωδικός 2019-1-EL01-KA204-063043) υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus + με τη συμμετοχή 8 

φορέων από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Γερμανία).  

Το έργο απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες και έχει ως στόχο την διευκόλυνση της 

ένταξής τους, την πολιτισμική τους εξοικειώση και την ενεργό συμμετοχή τους στο νέο κοινωνικό 

τους πλαίσιο μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό, 

που θα παρέχεται με τη μορφή παιχνιδιού ρόλων βασισμένο σε social stories scenarios, θα είναι 

προσβάσιμο με τη χρήση κινητών συσκευών και θα καλύπτει δεξιότητες που κυμαίνονται από τη 

βασική αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους στη γειτονιά, έως την  χρήση δημόσιων υπηρεσιών και 

την αλληλεπίδραση με τους ντόπιους. 

 

Περισσότερα για το έργο και τους φορείς υλοποίησης στο www.eu-fast.eu    

http://www.eu-fast.eu/
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PRESS RELEASE 

On Friday, November 13, 2020, an online workshop organized by Integration Center for Migrant 

Workers- Ecumenical Refugee Program was held with great success in the framework of the 

"Eufast" project funded by Erasmus +, aiming at presenting the results of the project so far. 

Adapted to the extraordinary conditions we experience due to the COVID 19 pandemic, the 

workshop managed to maintain its interactive character with the participation of representatives of 

all implementing organisations, role models and professionals in the field.  

During the meeting, moderated by the lawyer ms. Christina Voulimenea, coordinator of the project 

on behalf of KSPM-ERP, the partners were given the opportunity to present the objectives and the 

course of implementation of the project so far. Τhe participation of two of the role models of the 

project was of significant interest as they conveyed the perspective of the beneficiaries. The 

workshop ended with answers to questions submitted by the participants. 

 

A few words about the project 

“EUFAST -Social integration skills for newly arrived migrants and refugees through social stories 

scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role Models” (code 2019-

1-EL01-KA204-063043) is implemented in the framework of Erasmus + by a consortium of 8 

organisations from 5 European countries (Greece, Italy, Spain, Cyprus and Germany).  

The main goal of “EUFAST” project is to reach out migrants and refugees, train them in oral 

communication skills (listening, body language, friendliness, clarity, empathy, respect) aiming at 

their fast integration, culture awareness and active participation in the society. The training 

material, offered through role – playing, multilingual, social stories scenarios enacted through the 

use of mobile devices, will cover skills ranging from basic interaction with people in the 

neighborhood, to using public services and interacting with local people 

More as regards the project and the implementing partners at www.eu-fast.eu 

http://www.eu-fast.eu/

