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ZAČETEK PROJEKTA COSMIC

Projekt v podporo neformalnim oskrbovalcem migrantom / Projekt, ki podpira
neformlane oskrbovalce migrante
Program COSMIC, ki ga financira sklad Erasmus+, predstavlja Evropsko
iniciativo, katere namen je nuditi podporo neformalnim oskrbovalcem z
migrantskim ozadjem. Omenjena ranljiva skupina se sooča z dvojim
tveganjem za izključenost, diskriminacijo in stigramtizacijo.
Oskrbovalci migranti v primerjavi z oskrbovalci, ki nimajo migrantskega
ozadja, pogosteje neumorno nudijo podporo in oskrbo, pogosto brez
prepoznanja za svojo delo in na veliko škodo lastnega fizičnega in duševnega
zdravja. Poleg tega, se ta skupina dodatna spopada s specifičnimi izzivi, ki se
zadevajo dostopa do podpornih storitev, saj pogosto še nimajo priznanih vseh
pravic oskrbovalca, ki bi jim lajšale dejavnost oskrbovanja, kar za sabo
potegne tudi višje tveganje za socialno izključenost.
Projekt bo skozi različne, spodaj naštete korake, oblikoval, produciral in
preizkušal različne testne metode in orodja skozi katere bi želeli spodbuditi
procese samoprepoznavanja pri oskrbovalcih in priznanje vloge oskrbovalca,
spodpuditi dostop do podpornih storitev in iskanja pomoči ter usmeriti
pozornost na kulturno raznolikost pri obstoječih storitvah:
1. ozaveščanje oskrbovalcev z migrantskim ozadjem, da bodo znali ustrezno
prepoznati in priznati svojo vlogo neformalnega oskrbovalca
2. Proces informiranja v migrantskih skupnostih, ki bi krepil ozaveščenost o
izzivih s katerimi se soočajo oskrbovalci.
3. Sklop usposabljanj za strokovnjake, ki bo preizkušen na lokalni ravni.
4. Spletni tečaji za strokovnjake iz partnerskih držav, ki bo krepil njihove
spretnosti za zagotavljanje pomoči, sodelovanje s partnerji, spodbujal in
opolnomočil neformalne oskrbovalce iz migrantskih skupnosti.

»Oskrbovalci z migrantskim ozadje se dejansko soočajo z »dvojno ranljivostjo« oz.
»dvojnim tveganjem«, ker njihove pravice oskrbovalcev niso v celoti priznane in kot
migranti so izpostavljeni večjemu tveganju za socialno izključenost.«

Program je koordiniran iz
strani Pårørendealliansen
(PAN) iz Norveške ter se
izvaja v partnerstvu z 4
Evropskimi državami
partnericami: Anziani e non
solo società cooperativa
sociale in Associazione
C’ENTRO iz Italije, KMOP –
KENTRO MERIMNAS
OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU iz
Grčije, Univerza Ljubljana iz
Slovenije.

SPLETNA PLATFORMA

Mesto, kjer boste našli vse rezultate projekta
Z veseljem predstavljamo spletno stran projekta:
https://cosmicproject.eu/. Na spletni strani bodo
predstavljeni vsi rezultati projekta, ki bodo na
razpolago širši javnosti:
1. Sklop ozaveščanja za oskrbovalce z migrantskim
ozadjem, da bodo znali ustrezno prepoznati in priznati
svojo vlogo neformalnega oskrbovalca
2. Sklop informiranja v migrantskih skupnostih, ki bi
krepil ozaveščenost o izzivih s katerimi se soočajo
oskrbovalci.
3. Sklop usposabljanj za strokovnjake, ki bo preizkušen
na lokalni ravni.
4. Spletni tečaji za strokovnjake iz partnerskih držav, ki
bo krepil njihove spretnosti za zagotavljanje pomoči,
sodelovanje s partnerji, spodbujal in opolnomočil
neformalne oskrbovalce iz migrantskih skupnosti.
Spletna stran bo vsebovala tudi novice, bloge/spletne
dnevnike, ugotovitve raziskav projekta ter njihove
posodobitve, kot so poročila, možnosti sodelovanja,
npr. oznanila aktualnih dogodkov, delavnic, treningov
usposabljanja.
Spletna stran je v angleščini, ampak zahvaljujoč
avtomatičnemu prevajanju je stran dostopna tudi neangleško govorečim.

Prvi sestanek projetnih partnerjev

Prvi sestanek projektnih partnerjev se je izvajal v
italijanskem mestu Carpi, 10. in 11. januarja 2019, katerega
so organizirali italijanski partnerji iz organizacije ANS.
Na srečanju so imeli projektni partnerji priložnost, da se
med seboj spoznajo, izvejo več o posameznih nacionalnih
okoliščinah oz. kontekstih ter se dogovorijo o prihajajočih
nalogah in naredijo delovni načrt izvajanja projekta.
Naslednje srečanje se bo odvijalo v juniju v Atenah, zahvala
za gostoljubje KMOP.

“Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve
vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, zato Komisija ne more biti odgovorna
za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

