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Η δημοσίευση αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Το έργο αυτό 
χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της DG HOME υπό τη σύμβαση 776200-MINGLE

Το MINGLE είναι ένα έργο που επιχειρεί να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) μέσω της συνεργασίας και της 
δικτύωσης με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες της κοινωνίας υποδοχής (ενισχύοντας το 
κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο 
Αναμενόμενες επιδράσεις- αποτελέσματα::

Η ενεργός αλληλεπίδραση μεταξύ ΥΤΧ και ντόπιων με αποτέλεσμα την ουσιαστικότερη 
ένταξη των ΥΤΧ στην κοινωνία.

Η ενδυνάμωση των ΥΤΧ που συμμετέχουν, μέσω της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων, 
των προσωπικών ικανοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και μέσω της 
καλύτερης κατανόησης της κοινωνίας υποδοχής των διαθέσιμων πόρων.

Η βελτίωση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών κ.α. προοπτικών.

Το έργο με μια ματιά
Κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο για τους υπήκοους τρίτων 
χωρών

24 μήνες

10 φορείς από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες (Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ισπανία και Σουηδία)

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
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κοινωνικό κεφάλαιο, ανθρώπινο κεφάλαιο, ενεργός συμμετοχή 
πολιτών, αλληλεπίδραση, διαπολιτισμική επικοινωνία, 
καθοδήγηση, βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων, κοινωνική και 
πολιτιστική ένταξη.

Η πρόκληση
ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΛΕΞΕΙΣ
ΚΛΕΙΔΙΑ

Οι δράσειςΤι μου προσφέρει το 
έργο;

Επικοινωνήστε μαζί μας ανά
πάσα στιγμή για 
περισσότερες πληροφορίες

Είμαστε στη διάθεσή σας!

www.mingle.projectsgallery.eu

Είσαι μετανάστης που προέρχεται 
από μια μη Ευρωπαϊκή χώρα; Επιθυμείς να γνωρίσεις νέους 

φίλους από την κοινότητα 
υποδοχής;

Θα ήθελες να αισθανθείς τη χώρα 
υποδοχής «σαν το σπίτι σου»; Θα ήθελες να μάθεις τη γλώσσα 

της χώρα που σε φιλοξενεί;

Χρειάζεσαι κάποιον για να σου απαντήσει ερωτήσεις για τη 
χώρα υποδοχής που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σου;

Let’s MINGLE! Θα γνωρίσεις ντόπιους, θα 
κάνεις νέους φίλους και πολλά άλλα!

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ!

Κατάρτιση Καθοδηγητών  
Εργαστήρι για τη χρήση 
μεθοδολογικών εργαλείων.

Εργαστήρι για την ανάπτυξη  
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 
επικοινωνίας.

1000 ώρες ατομικές συνεδρίες 
καθοδήγησης για την ενίσχυση 
των ανθρώπινων πόρων των 
ΥΤΧ.

Κατάρτιση Εκπαιδευτών 
Εργαστήρια για τη μεθοδολογία 
της εκπαίδευσης.  

350 ώρες Ελληνικής Γλώσσας

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 
& Επισκέψεις για καλύτερη 
κατανόηση της τοπικής 
κουλτούρας και των κοινωνικών 
πόρων.

Πενθήμερο εργαστήριο με θέμα 
"Διαπολιτισμικές & κοινωνικές 
δεξιότητες, ευαισθητοποίηση για 
θέματα πολιτισμού & καλλιέργεια 
της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. 
Για ΥΤΧ .

Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών 
Εργαστήρια για την εκπαίδευση 
των ατόμων που θα μεταδώσουν τις 
εμπειρίες ανταλλαγής κουλτούρας. 

400 ώρες εμπειρίες MINGLING 
για μια κοινότητα  που θα 
γεφυρώσει το χάσμα των 
προκαταλήψεων.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

......... ......... .........
Απο τον Σεπτέμβριο 

2018

Από τον Μάρτιο 
2019

Απο τον Ιούνιο 
2019

Μαθήματα Γλώσσας & 
Πολιτισμού

Καθοδήγηση

Εμπειρίες 
MINGLING 

Δίκτυο Συνεργατών Το δίκτυο συνεργατών περιλαμβάνει 10 οργανισμούς απο πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες:

Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22797850

e-mail: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy

Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 30 28409182

e-mail: antonia.restemeier@metropolisnet.eu

Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2410554026

e-mail: euprojects@dimitra.gr

Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2413500237

e-mail: plan@larissa-dimos.gr

Σουηδία
Τηλέφωνο: +46 18680000

e-mail: info.uppsala@folkuniversitetet.se

Ισπανία
Τηλέφωνο: +34 942 760 707

e-mail: mingle@documenta.es

Ισπανία
Τηλέφωνο: +34 942 203 173

e-mail: inmigracion@santander.es

Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22466633

e-mail: eu2@mmclearningsolutions.com

Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 30 56 82 17 15

e-mail: Melchior@gfbm.de

Σουηδία
Τηλέφωνο: +46 2164000

e-mail: info@integrationslyftet.se

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this brochure represents the views of the author only and 
is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.


