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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MYHEALTH 

ΤΝΟΨΘ 2ΟΤ ΕΣΟΤ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018-ΑΝΟΙΞΘ 2019: ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 
 
 

 
 

    3             11           7 
        χρόνια            εταίροι             χϊρεσ 

 
Vall d'Hebron Research Institute (ES), Institut Català de la Salut (ES), υνειρμόσ ΑΜΚΕ Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ (GR), Migrantas (DE), Consonant (UK), European Institute of Women’s Health (IE), 

University of Greenwich (UK), Asserta Global Healthcare Solution (ES), St. Anne's University Hospital 
Brno (CZ), Regione Emilia Romagna (IT), Charité-Universitätsmedizin Berlin (DE) 

 

 
 Ζρευνα για το ςτάτουσ τθσ υγείασ των μεταναςτϊν και των προςφφγων και ςφνταξθ 

αναφοράσ πάνω ςτα ευριματα  

 Αναγνϊριςθ και  εκτίμθςθ/αξιολόγθςθ των αναγκϊν ςτην υγεία των μεταναςτϊν  

 Δθμοςίευςθ αναφοράσ για το ςτάτουσ τησ υγείασ ευάλωτων μεταναςτϊν  

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων κοινοτικήσ ςυμμετοχήσ και δθμιουργία υλικοφ/εργαλειϊν που 
προζκυψαν από ςυναντιςεισ  

 υνεχιηόμενθ ενθμζρωςθ του διαδραςτικοφ χάρτη  

 υνεχιηόμενθ ανάπτυξθ εργαλείων για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μεταναςτϊν  

 Επικοινωνία ανάπτυξθσ εργαλείων/υλικοφ  

 Διάδοςη αποτελεςμάτων του προγράμματοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων  

 Αναγνϊριςθ και ςυμπλοκι εταίρων 

 Εκπαίδευςθ ςε learning alliances 

 Πλάνο αξιολόγθςθσ και μεςοπρόκεςμθ αξιολόγηςη  

 υνελεφςεισ ανάμεςα ςε Διοικθτικό υμβοφλιο, Επιτροπι 
Δεοντολογίασ και υντονιςτικι Επιτροπι  

 Διαχείριςη και ςυνεργαςία για το πρόγραμμα 

 Ενδιάμεςθ αναφορά προγράμματοσ  
 

ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΜΕΧΡΙ ΘΜΕΡΑ 

ΒΕΛΣΙΩΝΟΝΣΑ ΣΘΝ ΠΡΟΒΑΘ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΣΘΝ ΤΓΕΙΑ 
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1οσ χρόνοσ  
(Απρίλιοσ 2017-Μάρτιοσ 

2018) 

2οσ χρόνοσ 
(Απρίλιοσ 2018-Μάρτιοσ 

2019) 

3οσ χρόνοσ 
(Απρίλιοσ 2019-Μάρτιοσ 

2020) 

 
 

Γιατί να ςυνεργαςτεί κανείσ με το MyHealth? 
 Ϊςτε να υποςτηρίξει ευάλωτουσ 

μετανάςτεσ 

 Ϊςτε να βοηθήςει  τθν κοινότθτα   

 Ϊςτε να αναπτφξει κοινωνική ευθφνη  

 Ϊςτε να επηρεάςει θετικά εταίρουσ και 
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ 

 Ϊςτε να επεκτείνει το δίκτυο 
εμπειρογνωμοςφνθσ  

 Ϊςτε να μοιραςτεί καλζσ πρακτικζσ ςε 
τοπικό και διεκνζσ επίπεδο  

 Ϊςτε να διαδϊςει δραςτθριότθτεσ τθσ οργάνωςισ του/τθσ  

 Να παρουςιάςει το προφίλ τθσ οργάνωςθσ του/τθσ ςε τοπικά, εκνικά και Ευρωπαϊκά 
επίπεδα μζςω του διαδραςτικοφ χάρτθ   

 Να μάθει τοπικζσ, εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ καινοτομίεσ/εξελίξεισ 
 

Πϊσ να ςυνεργαςτείτε με το MyHealth? 

υμπλθρϊςτε τα ερωτθματολόγια χαρτογράφθςθσ ϊςτε να γνωςτοποιιςετε το προφίλ τθσ 
οργάνωςισ ςασ και των δραςτθριοτιτων τθσ ςτο διαδραςτικό χάρτθ: 

 Stakeholder Mapping (Χαρτογράφθςθ εταίρων)  

 Migrant Resources Mapping   (Χαρτογράφθςθ Πόρων για Μετανάςτεσ) 

 Current Studies and Projects Mapping  (Χαρτογράφθςθ ερευνϊν και προγραμμάτων) 

 App/Website/E-tool Mapping       (Εφαρμογι/Ιςτοςελίδα/Ηλεκτρονικό εργαλείο) 
 
Προςκζςτε εργαλεία ςτθ διαδικτυακι πλατφόρμα μασ (repository) 
 
υμπλθρϊςτε ερωτθματολόγια πάνω ςτθν υγεία των μεταναςτϊν: 

 Για επαγγελματίεσ υγείασ εδϊ: health professionals 

 Για ευάλωτουσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ εδϊ: vulnerable migrants and refugees  
 
Μείνετε ενιμεροι και εμπλακείτε:  

 Ακολουκιςτε μασ ςτο Twitter @MyHealthEU 

 Subscribe Εγγραφείτε ςτο δελτίο ενθμζρωςισ μασ και διαβάςτε τισ επιςτθμονικζσ μασ 
αναφορζσ   

ΕΜΠΛΑΚΕΙΣΕ ΜΑΗΙ  ΜΑ 

https://it.surveymonkey.com/r/HYZQ69Z
https://it.surveymonkey.com/r/XL7T5KL
https://it.surveymonkey.com/r/H2RQ78D
https://it.surveymonkey.com/r/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lTTG88lZ5tw55D3vFqV_3qsGUgHZfgrDDAMbvKJWP49zIw/viewform
https://www.surveymonkey.com/r/MyHealthProfessionalsNeeds
https://www.surveymonkey.com/r/MyHealthMigrantsRefugeesNeeds
https://twitter.com/MyHealthEU
http://www.healthonthemove.net/ca/republica-checa-newsletter/
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 Γίνετε μζλοσ ςτο Ευρωπαϊκό μασ δίκτυο: European Network  

 Επικοινωνιςτε μαηί μασ Contact us με ερωτιςεισ, γνωρίςτε μασ ι ςυνεργαςτείτε μαηί μασ   
 

Πϊσ να μάθετε περιςςότερα για το MyHealth  
 Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ (website) για πλθροφορίεσ και περιςςότερα  

 Ακολουκιςτε μασ ςτο Twitter @MyHealthEU 

 Εγγραφείτε ςτο κανάλι μασ ςτο YouTube channel  
 

 
 

Σο πρόγραμμα MyHealth είναι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ 
να ανακοινϊςει επίςθμα τθ ςυνεργαςία με το 
πρόγραμμα Mig-HealthCare Project για τθν 
υπολειπόμενθ διάρκεια των δφο. Σο MyHealth 
ςτοχεφει ςτθ μεκοδικι και ουςιαςτικι ςυνεργαςία με 
ποικίλουσ φορείσ και προγράμματα που 
χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ και που ζχουν ωσ 
απϊτερο ςκοπό τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν για τουσ 
ευάλωτουσ μετανάςτεσ. Ζτςι, δθμιουργικθκε θ ςυνεργαςία με το πρόγραμμα Mig-HealthCare 
όςον αφορά ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Για τθν ακρίβεια, τθν 23θ Ιανουαρίου 2018, 
εκπρόςωποι του MigHealthCare και του MyHealth ςυναντικθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ICS 
για να ςυηθτιςουν πικανι ςφμπραξθ.   
 
Σο MyHealth και το Mig- HealthCare ζλαβαν χρθματοδοτικι υποςτιριξθ από τθν Ευρωπαϊκι 
Κομιςιόν (CHAFEA) υπό τθν ίδια προκιρυξθ (HP-PJ-2016), το οποίο πρακτικά ςθμαίνει ότι 
ζχουν παρεμφερι ςυμβατικι υποχρζωςθ για τθν υλοποίθςθ ςτόχων και δραςτθριοτιτων  
όςον αφορά τθν χαρτογράφθςθ. Σα δφο προγράμματα φιλοδοξοφν να κακιερϊςουν μια βάςθ 
δεδομζνων με ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν χαρτογραφικι ζρευνα 
και εμπεριζχουν ζνα πλιρθ διαδραςτικό χάρτθ που αφορά κφρια ηθτιματα υγείασ, εταίρουσ 
και ςυςχετιηόμενουσ φορείσ, ςχετικζσ οργανϊςεισ που υποςτθρίηουν ευάλωτουσ μετανάςτεσ 
και πρόςφυγεσ, νομικά και οργανωτικά ςτοιχεία των υπθρεςιϊν υγείασ ςτισ χϊρεσ που 
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, και εργαλεία για τισ τεχνολογίεσ των επικοινωνιϊν και τθσ 
πλθροφορίασ (ICT) που είναι διακζςιμα. 
 
το πλαίςιο αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ, τα δφο προγράμματα χρθςιμοποιοφν ςτο ζπακρο τθν 
ευκαιρία να αναπτφξουν μια μεγαλφτερθ, ςυνεργατικι κοινι βάςθ δεδομζνων (διαδραςτικόσ 
χάρτθσ).  Επομζνωσ, οι δφο τουσ  διαδίδουν τα διαδικτυακά ερωτθματολόγια ςε γεωγραφικι 
περιοχι που καλφπτει 13 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.   

 Αυςτρία 

 Βουλγαρία 

ΣΟ MYHEALTH ΚΑΙ ΣΟ MIG-HEALTHCARE 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΝ ΕΠΙΘΜΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  
 

https://www.facebook.com/MyHealthEU
http://www.healthonthemove.net/ca/contact/
http://www.healthonthemove.net/
https://twitter.com/MyHealthEU
https://www.youtube.com/channel/UCektQxqwtpFaFiA2IVLXT7g
http://www.mighealthcare.eu/
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 Κφπροσ  

 Σςεχία 

 Γαλλία 

 Ελλάδα  

 Ιρλανδία 

 Iταλία 

 Mάλτα 

 Ιςπανία 

 ουθδία 

 Ηνωμζνο Βαςίλειο  

Ωσ αποτζλεςμα, θ ςφμπραξθ αυτι κα δραςτθριοποιιςει μεγαλφτερο κοινό μζςω μιασ πιο 
ςυςτθματικισ και μεκοδικισ χαρτογράφθςθσ. υγκεκριμζνα, το ερωτθματολόγιο που 
αναπτφχκθκε από το πρόγραμμα MyHealth κα διαδοκεί ςε μεγαλφτερο γεωγραφικό εφροσ για 
τθ χαρτογράφθςθ (WP4) από αυτό που καλφπτει θ γεωγραφικι περιοχι των δφο εταίρων.  
 

 
 

1o Παγκόςμιο υνζδριο “Migration, Ethnicity, Race and Health” 
ςτη κωτία  
Σον Μάιο του 2018, θ Narine Movsisyan παρουςίαςε τα προκαταρκτικά 
αποτελζςματα μιασ ποιοτικισ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςτο Brno, 
ςτθν Σςεχία, ςτο πλαίςιο του MyHealth, κατά τθ διάρκεια εκδιλωςθσ ςτο 
1ο Παγκόςμιο υνζδριο για τθ Μετανάςτευςθ, Εκνότθτα, και Τγείασ ( 
Migration, Ethnicity, Race and Health) ςτο MERH2018 Congress ςτθ κωτία.    
 

MyHealth Εκτίμηςη Αναγκϊν, Βίντεο Αποτελεςμάτων 
Σον Ιοφνιο του 2018, το πρόγραμμα MyHealth δθμιοφργθςε ζνα βίντεο με τα πρϊτα 
αποτελζςματα τησ εκτίμηςησ αναγκϊν που προζκυψε από τα αποτελζςματα ζρευνασ με 
επαγγελματίεσ υγείασ, και ζλαβε χϊρα ςτθ Βαρκελϊνθ. Εδϊ μπορείτε να δείτε το βίντεο:   
here.  Σα πρϊτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μποροφν να  βρεκοφν διαδικτυακά εδϊ here. 
 

 

Learning Alliance για την Παρηγορητική Φροντίδα και 
εμινάριο Σζλουσ Ηωήσ 
Σθν 26θ Ιουνίου 2018, ο Carlos Leguizamon και οι Migrantas e.V. 
παρουςίαςαν το MyHealth ςτο LAPCEL Workshop και ςυγκεκριμζνα το 
Learning Alliance ςε επαγγελματίεσ παρθγορθτικισ φροντίδασ, 
εκελοντικζσ οργανϊςεισ, εκνοτικζσ μειονότθτεσ και ακαδθμαϊκοφσ 

ερευνθτζσ ςτο Λονδίνο. 
 
 

ΚΤΡΙΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
 

http://www.merhcongress.com/
http://www.healthonthemove.net/ca/event/preliminary-findings-of-needs-assessment-survey-results-with-professioanals-in-barcelona/
http://www.healthonthemove.net/ca/event/preliminary-findings-of-needs-assessment-survey-results-with-professioanals-in-barcelona/
http://www.healthonthemove.net/ca/event/republica-checa-prasentation-of-the-myhealth-project-to-the-learning-alliance-for-palliative-care-and-end-of-life-lapcel/
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υνάντηςη για το EU BorderCare Project  
Σθν 5θ Ιουλίου του 2018, θ οργανωτικι επιτροπι του 
MyHealth ςυνάντθςε τθν Vanessa Grotti (κφρια ερευνιτρια, 
ανκρωπολόγοσ) και τθν Nina Sahraoui (υπεφκυνθ 
διδακτορικισ ζρευνασ), οι οποίεσ εκπροςωποφν το EU 
BorderCare project που ζχει ζδρα τθ Βαρκελϊνθ.  
 
Ο ςτόχοσ του EU BorderCare Project είναι θ βελτίωςθ ςτθν 
πρόςβαςθ υπθρεςιϊν υγείασ για ζγκυεσ μετανάςτριεσ 
χωρίσ νομικά ζγγραφα που γεννοφν ςε γεωγραφικι περιοχι 
περιμετρικά τθσ ΕΕ (κυρίωσ προςφυγικοφσ καταυλιςμοφσ κοντά ςτα ςφνορα χωρϊν τθσ ΕΕ). Σο 
EUBorderCare επίςθσ δίνει ζμφαςθ ςτθν εμπειρικι ανάλυςθ ςχετικά με τισ προςωπικζσ και 
κεςμικζσ ςχζςεισ μεταξφ φροντίδασ και ελζγχου ςτο πλαίςιο τθσ εγκυμοςφνθσ και τθσ γζννασ 
ςε κάποιεσ από τισ πλζον ςυνωςτιςμζνεσ παραμεκορίουσ ςτθ Γαλλία, τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία 
και τθν Ιςπανία. Ο ςκοπόσ του EUBorderCare είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο θ γνωςτοποίθςθ για 
το αυξανόμενο φαινόμενο τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ για εγκφουσ και λεχϊνεσ μζςω μιασ 
πρωτοβουλίασ που χρθςιμοποιεί το ‘ERCCOMICS’, το οποίο είναι διακζςιμο online. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ αντάλλαξαν γνϊςεισ και γνϊμεσ ςχετικά με τισ υπάρχουςεσ, εγκάρςιεσ 
δραςτθριότθτεσ των δφο προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
και βρικαν κοινοφσ ςτόχουσ και κετικά τθσ ςυνεργαςίασ κατά τθ διάδοςθ αποτελεςμάτων και 
δραςτθριοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνου των ερωτθματολογίων για τθ χαρτογράφθςθ και τισ 
ζρευνεσ αναγκϊν που προζκυψαν από διεπαγγελματικι ςυνεργαςία.     
 

 
 

Ενδιάμεςη υνάντηςη για το Learning Alliance  
Κάποιοι από τουσ ςυνεργάτεσ του προγράμματοσ MyHealth ςυναντικθκαν για να ςυηθτιςουν 
τθν πρόοδο και τα αποτελζςματα που ζχουν παραχκεί μζχρι ςιμερα ςε προετοιμαςία τθσ 
αναφοράσ αξιολόγθςθσ για τον επτζμβριο του 2018.  
 

εμινάριο ςτο Consonants (Λονδίνο)  
Σθν 27θ επτεμβρίου του 2018, οι ςυνεργάτεσ του MyHealth πραγματοποίθςαν ςεμινάριο ςτο 
Consonants με ζδρα το Λονδίνο. Οι Migrantas e.V και θ Sheena Vella (από το Consonants) 
βρζκθκαν εκεί.  Οι ςυμμετζχοντεσ ςυηιτθςαν τθ μελλοντικι ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ.  

 

ΚΤΡΙΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
 

https://www.erccomics.com/comics/expecting
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Learning Alliance για την Παρηγορητική Φροντίδα και τη Φροντίδα Σζλουσ 
Ηωήσ (LAPCEL), Αγγλία 
το πλαίςιο μιασ εκδιλωςθσ για 
τθ διάδοςθ 14 εικονογραμμάτων 
ςχετικά με τισ ανάγκεσ 
παρθγορθτικισ φροντίδασ 
μειονοτιτων ςτθν Αγγλία που 
οργανϊκθκε από το 
Πανεπιςτιμιο του Greenwich, με 
τθ ςυμμετοχι του Migrantas  και 
του Consonants, οι 
ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν 
πρόςκλθςθ να λάβουν μζροσ 
ςτθν άςκθςθ χαρτογράφθςθσ 
του MyHealth τθν 28θ 
επτεμβρίου 2018. 
 
 

 
 

Διεθνζσ υνζδριο Μετανάςτευςησ και Τγείασ ςτη Ρϊμη  
Οι ςυνεργάτεσ του MyHealth παρευρζκθκαν ςτο  
Διεκνζσ υνζδριο Μετανάςτευςθσ και Τγείασ ςτθ 
Ρϊμθ για να παρουςιάςουν το πρόγραμμα. Η Kristin 
Semancik από το EIWH και θ Anais le Corvec από το 
Asserta παρουςίαςαν πάνω ςτθ “Διαπολιτιςμικι και 
Ιςότιμθ Προςζγγιςθ τθσ Τγείασ των μεταναςτριϊν.”  
Η Inés Oliveira από το VHIR παρουςίαςε πάνω ςτο “Σι 
χρειάηονται οι ευάλωτοι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ 
για τθν ευθμερία τουσ;”  Η Núria Serre του VHIR 
παρουςίαςε το “Escape Room—Roma.” Ο Giovani 

ΚΤΡΙΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
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Ragazzi και θ Πάνια Καρνάκθ (MigHealthcare) παρουςίαςαν τθ “Χαρτογράφθςθ Πόρων για 
μετανάςτεσ που κάνουν τθν πρόςβαςθ φροντίδασ εξυπνότερθ” το τριιμερο 1-3 Οκτωβρίου, 
2018. 
 

MyHealth υναντήςεισ ςτη Μπολόνια  
Η 3θ Γενικι υνζλευςθ του MyHealth 
πραγματοποιικθκε ςτθ Μπολόνια τθν 16θ 
Νοεμβρίου του 2018. Οι ςυνεργάτεσ 
εκπαιδεφτθκαν για το επόμενο βιμα του 
προγράμματοσ “Δθμιουργία/Ανάπτυξθ 
Εργαλείων” με τθν τεχνικι Metaplan. Η 2θ 
υνάντθςθ Δεοντολογικισ Επιτροπισ ζλαβε χϊρα 
τθν 15θ Νοεμβρίου του 2018, επίςθσ ςτθ 

Μπολόνια. 
 

Σεχνικζσ Metaplan με επαγγελματίεσ κοινωνικήσ φροντίδασ ςτο Μπρνο 

υναντιςεισ εξοικείωςθσ με τθν τεχνικι Metaplan πραγματοποιικθκαν τθν 21θ Νοεμβρίου και 
τθν 23θ Νοεμβρίου του 2018. Επαγγελματίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και μετανάςτεσ 
ςυμμετείχαν, με ςκοπό τθν ανεφρεςθ λφςεων ςτα προβλιματα πρόςβαςθσ ςτθν υγεία.  
 

11ο Ευρωπαϊκό υνζδριο Δημόςιασ Τγείασ  
Η Narine K. Movsisyan μίλθςε ςχετικά με το “Ζχουν οι μετανάςτεσ πρόςβαςθ ςτισ βαςικζσ 
υγειονομικζσ υπθρεςίεσ ςτο Μπρνο τθσ Σςεχίασ? Μια Ποιοτικι Ζρευνα” ςτο 11ο υνζδριο  
Δθμόςιασ Τγείασ. Σο κφριο κζμα του ςυνεδρίου, το οποίο ζλαβε χϊρα από τθν 28θ Νοεμβρίου 
μζχρι και τθν 1θ Δεκεμβρίου του 2018, είναι “Άνεμοι Αλλαγισ: Ψάχνοντασ καινοφριουσ 
τρόπουσ για τθ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτθν 
Ευρϊπθ”, κακϊσ θ δθμόςια υγεία περιλαμβάνει νζεσ 
προκλιςεισ όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ ςτο 
πλαίςιο τθσ Ευρϊπθσ. Ψάχνοντασ λφςθ μόνο ςτθν 
υγειονομικι περίκαλψθ δεν κα λφςει εξ’ ολοκλιρου αυτό 
το πρόβλθμα. το ςυνζδριο ςυηθτικθκε θ ςθμαςία τθσ 
δθμιουργίασ ςυνεργαςιϊν ςε όλα τα επίπεδα και όλουσ 
τουσ τομείσ. Οι ςυνεργαςίεσ αυτζσ είναι ειδικά ςθμαντικζσ 
ςτθν τοπικι κοινότθτα, εκεί όπου οι άνκρωποι ηουν και 
εργάηονται. Η παρουςίαςθ εξιγθςε το πϊσ αυτοί που λαμβάνουν αποφάςεισ, οι 
επαγγελματίεσ από διαφορετικοφσ φορείσ και πεδία και οι μθ-κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ 
μποροφν να δουλζψουν όλοι μαηί για τθν καλυτζρευςθ τθσ υγείασ για όλουσ. 
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6ο εμινάριο Μετανάςτευςησ και Τγείασ ςτη 
Μαδρίτη 
Σο MyHealth ςυμμετείχε ωσ ςυνδιοργανωτισ του 6ου 
ςεμιναρίου Τγείασ και Μετανάςτευςθσ από το Salud 
entre Culturas και το Νοςοκομείο Ramón y Cajal ςτθ 
Μαδρίτθ. Οι ςυνεργάτεσ παρουςίαςαν τα 
αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα 
αναγκϊν υγείασ του προγράμματοσ MyHealth. 
Επιπρόςκετα, 30 επαγγελματίεσ ςυμμετείχαν ςτο 
‘Refugee Escape Room’ τθν 12θ  Δεκεμβρίου 2018. 
 

Metaplan τεχνική με επαγγελματίεσ ςτη Βαρκελϊνη  
Σθν 19θ Δεκεμβρίου 2018, θ τεχνικι Metaplan χρθςιμοποιικθκε με επαγγελματίεσ ςτθν 
Βαρκελϊνθ για να ςυηθτθκοφν πικανζσ λφςεισ ςτισ ανάγκεσ υγείασ για νεοαφιχκζντεσ 
μετανάςτεσ μζςω του προγράμματοσ MyHealth.  
 

Ψυχική Τγεία, πρόςφυγεσ και ςυνζδριο για το μεταναςτευτικό  
Ο Νίκοσ Γκιωνάκθσ παρουςίαςε ωσ κφριοσ ομιλθτισ του ςυνεδρίου ‘Ψυχικι Τγεία προςφφγων 
και μεταναςτϊν’ τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ ανάλυςθσ αναγκϊν ςτθν Ακινα τον 
Δεκζμβριο του 2018.  
 

Σεχνική Metaplan με μετανάςτριεσ ςτη Βαρκελϊνη  
Σθν 23θ Ιανουαρίου 2018, το MyHealth οργάνωςε ζνα ςεμινάριο με μετανάςτριεσ 
νεοαφιχκζντεσ ςτθ Βαρκελϊνθ, ϊςτε να βρει και να προτεραιοποιιςει τισ λφςεισ και τα 
εργαλεία που μποροφν να φανοφν χριςιμα ςτθν καλυτζρευςθ τθσ υγείασ αυτισ τθσ 
κοινότθτασ γυναικϊν.  
 

Σεχνική Metaplan με νζουσ μετανάςτεσ ςτη Βαρκελϊνη  
Σθν 23θ Ιανουαρίου 2019, το MyHealth οργάνωςε και ζτρεξε μια 
ςυμμετοχικι δραςτθριότθτα ανεφρεςθσ λφςεων ςχετικά με τισ ανάγκεσ 
υγείασ.  
 
 

Σεχνική Metaplan ςτο Βερολίνο   
Σθν 5θ Φεβρουαρίου 2019, ζνα μικρό ςεμινάριο Metaplan ζλαβε μζροσ ςτο Βερολίνο.  
 

Σεχνική Metaplan ςτο Βαβζλ  
Σθν 14θ Φεβρουαρίου 2019, θ τεχνικι Metaplan πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά και ςτο 
Κζντρο Ημζρασ Βαβζλ ςτθν Ακινα. Οι επαγγελματίεσ που ςυμμετείχαν δουλεφουν ςε ΜΚΟ ι 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Οι κφριοι ςτόχοι τθσ θμζρασ ιταν: θ προτεραιοποίθςθ των διαφορετικϊν 

ΚΤΡΙΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
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αναγκϊν που ζχουν οι μετανάςτεσ, αλλά και θ δθμιουργία, κατθγοριοποίθςθ και 
προτεραιοποίθςθ λφςεων.  Σα αποτελζςματα τθσ ςυνάντθςθσ και των ςυηθτιςεων που 
προζκυψαν με τθν τεχνικι Metaplan  οδιγθςαν ςτθν εξισ προτεραιοποίθςθ:  το ηιτθμα τθσ 
γλϊςςασ, θ εργαλειοποίθςθ τθσ ευαλωτότθτασ και τζλοσ θ ζλλειψθ πολιτιςμικισ ευαιςκθςίασ 
και γνϊςθσ από τθ μεριά των επαγγελματιϊν.   
 

 
 

Σεχνική Metaplan ςτην Αθήνα  
Σθν 13θ Μαρτίου 2019, μια ςυνάντθςθ με τθν τεχνικι Metaplan ζλαβε χϊρα με πρόςφυγεσ και 
μετανάςτεσ ςτο Κζντρο Ημζρασ Βαβζλ ςτθν Ακινα. Οι ςτόχοι τθσ δραςτθριότθτασ ιταν θ 
προτεραιοποίθςθ των διαφορετικϊν αναγκϊν των μεταναςτϊν, όπωσ και θ δθμιουργία, 
κατθγοριοποίθςθ και προτεραιοποίθςθ πικανϊν λφςεων.    
 
Σα αποτελζςματα τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ ιταν πολυποίκιλα. Η πρϊτθ ςυηιτθςθ ζδωςε ζμφαςθ 
ςτθν κατθγοριοποίθςθ των αναγκϊν, τθν ζνταξθ, και τθν ανεπάρκεια των υπθρεςιϊν. Η 
δεφτερθ ςυηιτθςθ οδιγθςε ςε διάφορεσ προτάςεισ που αφοροφν τθν ζνταξθ και τισ ελλείψεισ 
ςτισ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γνϊςθσ των δικαιωμάτων, τθν εκμάκθςθ τθσ 
γλϊςςασ κατά τθ διάρκεια εργαςίασ, τθν ζναρξθ επαρκϊν μακθμάτων Ελλθνικϊν, τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, τθν καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και τζλοσ τθ 
ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ των διερμθνζων.  
 

υνάντηςη υντονιςτικήσ Επιτροπήσ ςτο Λονδίνο, VHIR, Consonant and ICS  
τισ 27 Μαρτίου 2019 πραγματοποιικθκε 
εκδιλωςθ που οργανϊκθκε από τθ 
υντονιςτικι Επιτροπι και τουσ ςυνεργάτεσ 
από το Consonant. Η ςυνάντθςθ ζλαβε χϊρα 
ςτα γραφεία του Consonant ςτο Λονδίνο. 
 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του Consonant είναι να 
κάνουν τον κόςμο με διαφορετικό πολιτιςμικό 
υπόβακρο να βρει ζναν οικείο χϊρο ςτο 
Ηνωμζνο Βαςίλειο, και ο εμπλουτιςμόσ τθσ 
Βρετανικισ κοινωνίασ μζςω τθσ δόμθςθσ τθσ 
κοινότθτασ γφρω από τουσ πυλϊνεσ του 
αμοιβαίου ςεβαςμοφ και τθσ δικτφωςθσ.   
 
Η ςυντονιςτικι ομάδα του MyHealth ςυναντικθκε με τθν Κυριακι Καφφρα (ςυντονίςτρια τθσ 
κοινοτικισ οργάνωςθσ ςτο Consonant), που εργάςτθκε ςτο SUMIGRE project ('Τποςτθρίηοντασ 
τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των εκπαιδευτϊν ςτθν εκπαίδευςθ μεταναςτϊν) ςτισ 27 Μαρτίου 
του 2019 ςτο Consonant. Σο πρόγραμμα SUMIGRE προωκεί τθ ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ 
καινοτομίασ και τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ευρϊπθσ.  
 

ΚΤΡΙΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
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Οι ςυμμετζχοντεσ ςυηιτθςαν ςχετικά με τισ υπάρχουςεσ παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ των δφο 
προγραμμάτων (ΜyHealth, MigHealth), και για αυτό το MyHealth ςυμφϊνθςε με τθν 
καταγραφι ςτο διαδικτυακό εργαλείο του προγράμματοσ για τα εργαλεία και τισ λφςεισ, τθν 
ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα διαδικτυακισ μάκθςθσ που δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του 
SUMIGRE project. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ όςον αφορά το SUMIGRE project, μπορείτε να 
επιςκεφκείτε τθν παρακάτω ιςτοςελίδα: http://sumigre.eu/.  
 

 
 

10ο εμινάριο για τισ οβαρζσ Μεταδοτικζσ Αςθζνειεσ  
τισ 28 και 29 Μαρτίου του 2019, ζνα ςεμινάριο ζλαβε χϊρα ςτο Σορίνο με κζμα το πρόβλθμα 
ειςαγόμενων μεταδοτικϊν αςκενειϊν.  
 
Η εκδιλωςθ οργανϊκθκε από το TropNet "Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο για τθν Σροπικι Ιατρικι και τθν Τγεία Σαξιδιοφ" 
και παρουςιάςτθκε από τθν Nuria Serre εκπροςωπϊντασ 
το MyHealth. Οι ομιλίεσ είχαν να κάνουν με τισ αναφορζσ 
που ζχουν ςυνταχκεί για ζρευνεσ, αποτελζςματα και 
κλινικζσ περιπτϊςεισ ςχετικζσ με τθν τροπικι ιατρικι.  
 

MyHealth υνάντηςη ςτο Πανεπιςτήμιο του 
Greenwich  
τισ 18 Μαρτίου 2019, θ ομάδα του MyHealth και μζλθ 
του Πανεπιςτθμίου του Greenwich ςυναντικθκαν για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ διερεφνθςθσ τθσ μεκοδολογίασ του Learning Alliance και τθσ πρακτικότθτάσ του 
ωσ εργαλείο για τθν πολυτομεακι  αξιολόγθςθ.  

 

Escape Room ςτο Master One Health (UAB) ςτη 
Βαρκελϊνη 
Σθν 1θ Απριλίου του 2019, 28 μακθτζσ διαφορετικϊν 
εκνικοτιτων ςυνευρζκθκαν για να ςυμμετζχουν ςε Escape 
Room για το MyHealth. Οι φοιτθτζσ ιταν μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ από το Master ςτθν Τγεία ςτο Αυτόνομο Πανεπιςτιμιο 
τθσ Βαρκελϊνθσ (UAB).  Σο Escape Room είναι εργαλείο που 

χρθςιμοποιείται για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ 
ςυνκικεσ που εκτίκενται ευάλωτοι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ςτο περιβάλλον τουσ.  
 

εμινάριο ςτην ψυχοκοινωνική προςζγγιςη και τισ μεταδοτικζσ αςθζνειεσ  ςε 
αιτοφντεσ αςφλου και μετανάςτεσ εκτεθειμζνουσ ςε καταςτάςεισ 
ευαλωτότητασ  
 

ΚΤΡΙΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
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τισ 11 και τισ 12 Απριλίου 2019, το Νοςοκομείο Vall d'Hebron, το Vall d'Hebron Ερευνθτικό 
Ινςτιτοφτο (VHIR) και το Καταλανικό Ινςτιτοφτο Τγείασ, υπό τθν αιγίδα του MyHealth,  
οργάνωςαν ζνα ςεμινάριο ϊςτε να εκκζςουν τα κζματα που αντιμετωπίηουν ςτθν υγεία οι 
αςυνόδευτοι ανιλικοι. Επίςθσ παρουςιάςτθκαν διάφορα προγράμματα και εργαλεία που  
ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των ιδιαίτερα ευάλωτων μεταναςτϊν.  
 
Ο Γιατρόσ Francisco Collazos, υπεφκυνοσ τθσ δια-πολιτιςμικισ ψυχιατρικισ ςτο Vall d'Hebron, 
ο Γιατρόσ Jordi Gómez, επικεφαλισ τθσ Κοινότθτασ Τγείασ για το Διεκνζσ Πρόγραμμα Τγείασ 
του Καταλανικοφ Ινςτιτοφτου Τγείασ και θ Γιατρόσ Núria Serre, επικεφαλισ του PROSICS  
ζρευνασ που αφορά το μεταναςτευτικό και τθν υγεία και ςυντονίςτρια του MyHealth, 
παρουςίαςαν ςτο ςεμινάριο.  
 
Ο ςκοπόσ κοινωνικϊν πλατφορμϊν είναι θ ενδυνάμωςθ ανδρϊν και γυναικϊν ϊςτε να 
επιτυγχάνουν μεγαλφτερθ αυτονομία. Ωςτόςο,  ςφμφωνα με τον Collazos, υπάρχει ακόμθ 
ςοβαρι ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε οργανϊςεισ και είναι επιτακτικι θ 
ανάγκθ να αποφευχκεί "ο υπερκορεςμόσ των ανθλίκων,  θ υπερβολικι παρζμβαςθ ςτουσ 
οποίουσ κα οδθγιςει ςε αποκάρρυνςθ τθσ αυτονομίασ τουσ".  
 

 
 

Σο πρόγραμμα MyHealth ζχει χρθςιμοποιιςει το Learning Alliance (LA) ςαν μια καινοτόμο 
μεκοδολογία που ςυνειςφζρει ςτον εμπλουτιςμό των διαφορετικϊν  πακζτων εργαςίασ (work 
packages) κακϊσ: 

1. Προωκεί τθν εμπλοκι ςυνεργαηόμενων φορζων ςτο πεδίο τθσ υγείασ των Ευάλωτων 
Μεταναςτϊν και Προςφφγων (ΕΜΠ) και τθν κεςμοκζτθςθ αποτελεςμάτων από το 
learning alliance.  

2. Εξαςφαλίηει το χτίςιμο ςτρατθγικϊν για τθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων ϊςτε τα 
μοντζλα να προςαρμοςτοφν.  

3. Δίνει ζμφαςθ ςτθν τεκμθρίωςθ, καταγραφι και διάδοςθ ωσ καινοτόμεσ πρακτικζσ  
ανάμεςα ςε εταίρουσ, είτε αυτοί είναι ακαδθμαϊκοί, οργανϊςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ, 
ςχεδιαςτζσ, επαγγελματίεσ υγείασ, και τζλοσ  

4. Ενδυναμϊνει τθν ικανότθτα δικτφωςθσ ςτθν κοινότθτα ςχετικά με τθν υγεία των 
ευάλωτων μεταναςτϊν ϊςτε να εξαςφαλίςει τθ βιωςιμότθτα του προγράμματοσ.  
 

Η χριςθ αυτισ τθσ καινοτόμασ μεκοδολογίασ εξαςφαλίηει τθ ςυμπερίλθψθ ευάλωτων 
μεταναςτϊν και προςφφγων ϊςτε τα μοντζλα να φτιάχνονται ςε ζνα πλαίςιο ςυν-
δθμιουργίασ. 
 
τα δφο πρϊτα χρόνια του προγράμματοσ, θ κφρια ςυνειςφορά τθσ μεκοδολογίασ του learning 
alliance ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ 
πεποικιςεισ, τισ εμπειρίεσ, το ιςτορικό υπόβακρο, αλλά και τισ ανάγκεσ ομάδων που ζχουν 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEARNING ALLIANCE  
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παραβλεφκεί όςον αφορά τθν πρόςβαςθ τουσ ςε πολιτικά δικαιϊματα, υπθρεςίεσ και 
ςυμμετοχικότθτα. Επιπρόςκετα, αυτι θ μεκοδολογία εξαςφαλίηει τθν προςπάκεια ιςότιμθσ 
και δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ αφαιρϊντασ πικανά εμπόδια που ενδεχομζνωσ αποτρζπουν 
ευάλωτουσ μετανάςτεσ απ ’το να εμπλακοφν ςε διάφορεσ τζτοιεσ διαδικαςίεσ.  

 
 
 

  
 

υντονιςμόσ και Διοίκηςη 

Σον Ιοφνιο του 2017, οι Εςωτερικζσ Προγραμματικζσ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ δθμιουργικθκαν 
ςαν εςωτερικό αρχείο που ςτόχευε να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ζνα γριγορο 
οδθγό/εγχειρίδιο που ξεκακαρίηει τθ δομι διαχείριςθσ, τουσ ρόλουσ, τισ ευκφνεσ και τισ 
διαδικαςίεσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ.  
 
Μετά τθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ τον Μάιο του 2017 ςτο Λουξεμβοφργο, θ ομάδα 
ςυντονιςμοφ του ΜyHealth που ςχθματίςτθκε από τον ςυντονιςτι, τον υπεφκυνο ζργου και  
τουσ εκπρόςωπουσ των διαφορετικϊν πακζτων εργαςίασ ςυναντιοφνται δυο φορζσ το χρόνο 
από κοντά και δυο φορζσ το μινα διαδικτυακά για να ελζγξουν τθν πρόοδο των κακθκόντων.   
 
Σζςςερισ γενικζσ ςυνελεφςεισ ζχουν πραγματοποιθκεί: ςτθ Βαρκελϊνθ (Οκτϊβριοσ 2017), ςτο 
Βερολίνο (Απρίλιοσ 2018), ςτθ Μπολόνια (Οκτϊβριοσ 2018) και ςτθ Βαρκελϊνθ (Απρίλιοσ 
2019). Επιπρόςκετα, ςυχνζσ  διαδικτυακζσ κλιςεισ ςυντονιςμοφ και επιςτθμονικοφ ελζγχου 
ζλαβαν χϊρα. Η επόμενθ γενικι ςυνζλευςθ κα πραγματοποιθκεί τον Οκτϊβριο του 2019 ςτο 
Λονδίνο. 
 

ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
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Όλεσ οι δράςεισ ςυντονιςμοφ 
παρακολουκοφνται ςτενά για να 
διαςφαλιςτεί θ ορκι λειτουργία τουσ και να 
ειςαχκοφν κατάλλθλεσ διορκϊςεισ, εάν 
χρειαςτεί, για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά 
με τα οικονομικά κζματα και για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του MyHealth 
ζνα ζτοσ μετά το τζλοσ του προγράμματοσ.  
 
Σρεισ επιτροπζσ ςτθρίηουν το MyHealth: θ 
Επιςτθμονικι υντονιςτικι Επιτροπι (SC), θ 
Επιτροπι Δεοντολογίασ (EthC) και το 
Διοικθτικό υμβοφλιο (AdvB).  

 
 

Αξιολόγηςη  
Σο πλάνο αξιολόγθςθσ ςυντάχκθκε τον Ιοφλιο του 2017 ϊςτε να παρουςιάςει το ςκοπό, τισ 
ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ, τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, τισ μεκόδουσ, τα αποτελζςματα, τα 
παραγόμενα ςτοιχεία και τθν παρακολοφκθςθ του χρονοδιαγράμματοσ των κφριων 
δραςτθριοτιτων ςτα τρία χρόνια ηωισ του προγράμματοσ. Επίςθσ, ξεκακαρίηει και ςκιαγραφεί 
τα βιματα που κα ακολουκθκοφν για τθν αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων 
του MyHealth.  Σο πλάνο αξιολόγθςθσ και θ πρϊτθ αναφορά καταγράφθκαν τον Νοζμβριο του 
2018.  
 
Μια ςειρά εργαλείων αξιολόγθςθσ ζχουν αναπτυχκεί ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τισ ςυναντιςεισ 
του ςυμβουλίου αξιολόγθςθσ και με τα τοπικά Learning Alliances που παρακολουκοφν τθν 
πρόοδο κατά τθ ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ αλλά και μια λίςτα που ορίηει τουσ 
δείκτεσ και τουσ ςτόχουσ  που οφείλουν να επιτευχκοφν. Ζνασ ετιςιοσ ζλεγχοσ και ζνασ 
ζλεγχοσ πεδίου διενεργικθκαν με αυςτθρι προςοχι ωσ προσ τθν τιρθςθ των 
προαναφερκζντων. Ο ζλεγχοσ προγραμματίςτθκε και υλοποιικθκε από τον Carlos Moreno του 
Πανεπιςτθμίου του Greenwich ωσ επικεφαλι τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, μαηί με τθν 
εξωτερικι αξιολογιτρια Marcela Tovar-Restrepo και άλλα μζλθ. Οι επιςκζψεισ ζδωςαν 
ζμφαςθ πρϊτα ςτισ μονάδεσ των υπεφκυνων για τα πακζτα εργαςίασ, και μετά ςτισ μονάδεσ 
των υπόλοιπων εταίρων του ζργου.   
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Επικοινωνία και Διάδοςη  
Σο EIWH θγείται του πακζτου εργαςίασ 
που αφορά τθν επικοινωνία και τθ 
διάδοςθ/απιχθςθ του προγράμματοσ με 
ενεργι ςυμμετοχι από όλουσ τουσ 
ςυνεργάτεσ. Σο ςχετικό πλάνο 
αναπτφχκθκε με τθ ςυνειςφορά των 
εταίρων τον Ιοφνιο του 2017. Σο ςχζδιο 
περιλαμβάνει ςτρατθγικζσ δζςμευςθσ 
ενδιαφερόμενων φορζων οφτωσ ϊςτε να 
επιφζρει αλλαγζσ ςτθν πολιτικι, ςτον 
προγραμματιςμό και τθν κακθμερινι 
πρακτικι.  
 
Η ιςτοςελίδα του προγράμματοσ δθμιουργικθκε τον Ιοφνιο του 2017 με ςτόχο να δράςει ωσ 
εργαλείο διάδοςθσ. τθν ιςτοςελίδα μπορεί να βρει κανείσ ενθμερϊςεισ από τουσ εταίρουσ, 
κακϊσ θ βάςθ εμπλουτίηεται από όλουσ αρκετά ςυχνά. Άλλα εργαλεία διάδοςθσ είναι τα 
ενθμερωτικά δελτία, ζντυπα ι φυλλάδια, παρουςιάςεισ ςε ςχετικζσ εκδθλϊςεισ και δελτία 
τφπου. Βαςικόσ ςκοπόσ είναι να λαμβάνεται υπόψθ θ διάδοςθ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ 
ςτόχου. 
 
Μια βάςθ δεδομζνων με αρμόδιουσ χάραξθσ πολιτικισ, υγειονομικζσ αρχζσ και εταίρουσ ςτισ 
χϊρεσ που ςυμμετζχουν είναι υπό ςυνεχι ενθμζρωςθ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ μελλοντικι 
αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ των ευρθμάτων του προγράμματοσ. Η κοινοπραξία του 
MyHealth προςδιόριςε και κατζγραψε μια λίςτα κζντρων/ιδρυμάτων/οργανϊςεων που 
αφιερϊνονται ςτθν υποςτιριξθ γυναικϊν και αςυνόδευτων ανθλίκων.  

 
Διάφορεσ δράςεισ διάδοςθσ ζχουν 
ςυμβεί ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ. 
Για παράδειγμα, το ςεμινάριο “Μια δια-
πολιτιςμικι και ιςότιμθ προςζγγιςθ για 
τθν υγεία των μεταναςτριϊν,” 
οργανϊκθκε από το EIWH και το Asserta 
ενϊ κάποιεσ ακόμα δραςτθριότθτεσ 
(προφορικζσ παρουςιάςεισ, αφίςεσ) 
ζλαβαν χϊρα ςτο Διεκνζσ υνζδριο για 
τθν Τγεία και τθ Μετανάςτευςθ τον 
Οκτϊβριο του 2018 με ςυμμετοχι όλων 
των εταίρων του προγράμματοσ.  
 

ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  
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Χαρτογράφηςη για την Τγεία των Μεταναςτϊν  
Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ με ζμφαςθ ςτθ χαρτογράφθςθ των υπαρχουςϊν πρωτοβουλιϊν 
ςχετικϊν με τθν υγεία των μεταναςτϊν και προςφφγων είχαν ωσ ομάδα ςτόχου γυναίκεσ και 
αςυνόδευτα. Η χαρτογράφθςθ υποςτθρίηει τθν ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ διαδραςτικοφ 
χάρτθ (και τθσ βάςθσ δεδομζνων).  
 
Σο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ παρζμβαςθσ που ςχετίηεται με τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ζχει 
δφο πλαίςια αναφοράσ, ςυγκεκριμζνα (α) ζρευνεσ ςε δίκτυα και ειδικά ςε κοινωνικά δίκτυα, 
και (β) Lewin-εμπνευςμζνθ ενεργθτικι-ζρευνα που είναι ιδιαίτερα κοντά ςτθν προςζγγιςθ του  
Learning Alliance. Σο ςχζδιο ςυλλογισ πλθροφοριϊν ςκιαγράφθςε τα ακόλουκα βιματα ϊςτε 
να φζρει εισ πζρασ τθ ςχετικι διαδικαςία για τθ δθμιουργία τθσ βάςθσ πλθροφοριϊν που 
τροφοδότθςε τον διαδραςτικό χάρτθ. Η ςυλλογι πλθροφοριϊν ζγινε μζςω ερωτθματολογίων 
ςτο Survey monkey, και φτιάχτθκε για να ςυλλζξει πλθροφορίεσ για τουσ πόρουσ που αφοροφν 
τουσ μετανάςτεσ, ζρευνεσ και προγράμματα, εφαρμογζσ/ιςτοςελίδεσ/θλεκτρονικά εργαλεία. 
 
Η ςυντιρθςθ και θ ενθμζρωςθ του χάρτθ ζχει εξαςφαλιςτεί για τα δφο χρόνια που το 
πρόγραμμα τρζχει αλλά και για δφο χρόνια ακόμθ μετά το τζλοσ του προγράμματοσ. Ζνα 
εργαλείο ςυλλογισ πλθροφοριϊν και ζνα πρωτόκολλο που ςυγκεντρϊνει ςθμεία αναφοράσ, 
προγράμματα και εργαλεία ICT ςχετικά με μετανάςτεσ δθμιουργικθκαν επίςθσ.  

 
Εκτίμηςη αναγκϊν  
Πιλοτικζσ ζρευνεσ εκτίμθςθσ αναγκϊν, προςαρμοςμζνεσ ςε ευάλωτουσ μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ αλλά και επαγγελματίεσ, πραγματοποιικθκαν για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν 
ςχετικά με το ςτάτουσ υγείασ και ψυχικισ υγείασ των ανκρϊπων αυτϊν, κζλοντασ ζτςι να 
προςφζρουμε ποιοτικζσ γνϊςεισ/ςτοιχεία πλάι με ποςοτικοφσ δείκτεσ που αναφζρονται ςτθν 
βιβλιογραφία. Ο ςτόχοσ εδϊ ιταν θ αξιολόγθςθ αναγκϊν και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ 
δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηουν οι 
μετανάςτεσ ςχετικά με τθν 
πρόςβαςθ και τθν χριςθ 
υπθρεςιϊν υγείασ και που 
είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με 
τουσ κοινωνικοφσ 
κακοριςτικοφσ παράγοντεσ 
τθσ υγείασ και τα εμπόδια ςε 
ζνα τυπικό ςφςτθμα υγείασ. 
Σα υπάρχοντα ηθτιματα 
ςχετικά με μεταδοτικζσ 
αςκζνειεσ και τθν ψυχικι 

ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
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υγεία προςδιορίςτθκαν και το εργαλείο ICT φτιάχτθκε ϊςτε να υποςτθρίξει, να προωκιςει και 
να ‘ςυνοδεφςει’ τουσ μετανάςτεσ ςτθν καλυτζρευςθ τθσ υγείασ τουσ με βάςθ τθν αναφορά 
‘Εκτίμθςθ Αναγκϊν και Δυνατοτιτων’.  

 

 
 

Ανάπτυξη εργαλείων  
 
Η ανάπτυξθ εργαλείων είναι βαςιςμζνθ 
ςτα επιςτθμονικά ευριματα τθσ 
εκτίμθςθσ αναγκϊν που 
πραγματοποιικθκε. Σο MyHealth 
αναηθτά υπάρχοντα εργαλεία και τθν 
ανάπτυξθ νζων ϊςτε να βελτιϊςει τθν 
πρόςβαςθ ςτθν υγεία ευάλωτων 
μεταναςτϊν και νεοαφιχκζντων 
προςφφγων. Σα διάφορα ηθτιματα υγείασ, οι ανάγκεσ, όπωσ και οι καλφτεροι τρόποι 
ελζγχου/παρακολοφκθςθσ, οι ςτρατθγικζσ κοινοτικισ υγείασ για ψυχικζσ διαταραχζσ και οι 
μεταδοτικζσ αςκζνειεσ προςδιορίςτθκαν. Σο MyHealth ζψαξε και προςδιόριςε επίςθσ τισ 
καλφτερεσ ςτρατθγικζσ κοινοτικισ υγείασ για κάκε διαφορετικι πολιτιςμικι και κοινωνικι 
πραγματικότθτα. Μια εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ ςχετικά με τθν τεχνικι metaplan ζλαβε χϊρα 
με τουσ ςυνεργάτεσ. Η καταγραφι των υπαρχόντων εργαλείων  και θ και θ ανάπτυξθ νζων 
ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα.  

 
Πιλοτικζσ δράςεισ 

Πιλοτικζσ δράςεισ κα πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του τελευταίου ζτουσ του 
προγράμματοσ. Σρεισ πιλοτικζσ δράςεισ κα λάβουν χϊρα ςτθν Ιςπανία, τθ Γερμανία και τθν 
Σςεχία, ϊςτε να ελεγχκεί θ προςαρμοςτικότθτά τουσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ και τισ 
προςδοκίεσ των ανκρϊπων, τθν κοινωνικι και οικονομικι βιωςιμότθτα και τθ δυνατότθτα 
αναπαραγωγισ ςε άλλα πλαίςια και χϊρεσ.  
 

Κοινοτική υμμετοχή  
Σο πακζτο εργαςίασ 8 (WP8), εν ονόματι κοινοτικι ςυμμετοχι, ζχει παίξει μεγάλο ρόλο ςε όλθ 
τθ διάρκεια του προγράμματοσ, ζχοντασ ενιςχυκεί από τθν μεκοδολογία του Learning Alliance. 
Αυτι θ ςυμμετοχικι, κοινωνικι και καινοτόμα προςζγγιςθ διαςφαλίηει ότι ευάλωτοι 
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ βρίςκονται ςτο κζντρο του προγράμματοσ, προωκεί τθν ενεργι 
εμπλοκι των μελϊν τθσ κοινότθτασ με τρόπο που ζχει νόθμα, τόςο ςτθ δθμιουργία, όςο και 
ςτθν εξζλιξθ, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν.   
 
Η ςυςτθματικι προςζγγιςθ των ομάδων ςτόχου αναπτφχκθκε και αναλφκθκε λεπτομερϊσ ςτο 
Μοντζλο για Κοινοτικι υμμετοχι που παρουςιάςτθκε τον Δεκζμβριο του 2017. Σο 
εκπαιδευτικό υλικό ετοιμάςτθκε και είναι διακζςιμο ςτο διαδίκτυο από τον Μάρτιο του 2018. 

ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  
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εμινάρια και εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ οργανϊκθκαν και διενεργικθκαν ςτθ ςυνολικι 
διάρκεια του MyHealth μζχρι ςιμερα από όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ, αναηθτϊντασ 
ανατροφοδότθςθ και ςυμμετοχι από διαφορετικοφσ εταίρουσ, αλλά πάντοτε δίνοντασ τθ 
φωνι και τθ δυνατότθτα ακρόαςθσ ςε ευάλωτουσ μετανάςτεσ και εκπροςϊπουσ τθσ υγείασ 
ςτθν κοινότθτα.  
 

 
 
 

Το παρόν ενθμερωτικό δελτίο είναι μζροσ του Project 738091/MyHealth, που χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υγείασ τθσ ΕΕ 
(20142020). Το περιεχόμενο του δελτίου αυτοφ αντιπροςωπεφει τισ γνϊμεσ του/ τθσ ςυγγραφζα μόνο και είναι υπό τθν δικι του/τθσ 
ευκφνθ. Δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι κακρεφτίηει τισ πεποικιςεισ τθσ ΕΕ και/ι των καταναλωτϊν, τθσ Υγείασ, του Αγροτικοφ ι του 
Τροφικοφ Τομζα ι κάποιου άλλου ςϊματοσ τθσ ΕΕ. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν φζρει καμία ευκφνθ ςχετικά με τθ χριςθ των όςων 
γραφτοφν από τισ πλθροφορίεσ που ζχουν προκφψει εδϊ.  


