
1. Verktøy for å øke oppmerksomheten om pårørende med migrant bakgrunn, 
som kan hjelpe til å avdekke og skape erkjennelse av situasjonen for den 
pårørende selv og hjelpeapparatet

2. Verktøy for å skape økt oppmerksomhet om denne gruppen i migrantmiljøer 
og gi kunnskap om at det å være pårørende og yte uformell omsorg skaper 
utfordringer for den som gjør det

3. En ansikt-til-ansikt opplæringsmodul for helsepersonell, som vil bli utprøvd 
på lokalt nivå

4. Et Online-kurs for fagfolk som arbeider i de ulike landene, med formål om å 
øke kunnskap for å nå ut til og å jobbe sammen med organisasjoner og andre 
for å finne og støtte pårørende som yter uformell omsorg og har migrant 
bakgrunn

LANSERING AV COSMIC
Et prosjekt for å støtte migrant-pårørende
Det Erasmus+ finansierte  prosjektet COSMIC er et europeisk initiativ for å 
støtte migranter som yter uformell omsorg til syke og/eller eldre, og som løper 
dobbel risiko for ekskludering, diskriminering og stigmatisering; både å være 
pårørende omsorgsgivere og ha migrantbakgrunn.
Migrant pårørende har til felles med pårørende generelt, at de yter hjelp og 
omsorg til den de er pårørende til, ofte uten nok anerkjennelse, hjelp og støtte 
og med påvirkning på egen helse og velvære. I tillegg er de som migranter ikke 
klar over at hvor det er støtte å få. Fordi de ikke er anerkjent eller definert som 
pårørende som yter uformell omsorg for noen, får de heller ikke den støtter 
den burde, noe som kan gjøre dem enda mer isolert og sosialt ekskludert. 
Gjennom ulike faser vil prosjektet designe, produsere og prøve ut ulike 
metoder og verktøy for å skape gjenkjennelse for at man er i en 
pårørendesituasjon, og gjennom dette vise hvor man kan søke støtte og finne 
hjelp, på bakgrunn av ulik kulturelle utgangspunkt. 

Det er vil bli laget følgende:

Programmet er koordinert av 
Pårørendealliansen i Norge og 
vil bli levert via 4 partnere i 
andre land – ANS og 
Associazione CÈntro i Italia, 
KMOP fra Hellas og 
Universitetet Ljubljana i 
Slovenia
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Pårørende som har en migrant bakgrunn løper dobbel risiko for ekskludering, 
diskriminering og stigmatisering; både å være pårørende omsorgsgivere og ha 
migrantbakgrunn.



WEBPLATFORM ONLINE
Alt vil finnes på en egen webside!

Vi er glade for ¨fortelle at vi allerede har lansert en 
egen webside til prosjektet, den finner du her: 
https://cosmicproject.eu/. 

Websiden vil inneholde alle resultatene som skal 
komme fra prosjektet og gjøre dem tilgjengelige for 
alle:

Websiden vil også inneholde nyheter, blogger, 
oppdateringer og funn fra prosjektet, rapporter , 
retningslinjer og mer. 

Den vil også gi mulighet til å melde interesse for å 
delta, se oppdateringer på arrangementer, workshop og 
ulike aktiviteter.

Websiden er på engelsk men fordi vi legger til en 
oversettelsesmodul, vil den også være tilgjengelig for 
ikke-engelsktalende. 

1 prosjektmøte er avholdt! 
Deltakerne i prosjektet møttes i Carpi i Italia den 10 
og 11 januar 2019. Vertskap var ANS . På dette møtet 
ble de ulike partnerne kjent med hverandres 
organisasjoner, og med migrant situasjonen i hvert 
land. Det ble fastsatt prosjektplan og utarbeidet ulike 
oppgaver som skal følges opp. Neste møte avholdes i 
Athen i juni 2019, med KMOP som vertskap

EU kommisjonens støtte til produksjonen av dette materiellet er på ingen måte 
angivende eller en anbefaling for det som kommer frem som synspunkter fra 
involverte individer alene. EU Kommisjonen er ikke ansvarlig for dette eller hvordan 
informasjonen eller dets innhold benyttes




