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Συνάντηση εταίρων του έργου στην Ισπανία

Στις 29-30 Μαρτίου, η συνεργασία των NEW TIMES συγκεντρώθηκε για μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στη Μαδρίτη 
της Ισπανίας. Η συνάντηση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από την Asociación El Olivar και συμμετείχαν εταίροι του έργου 
από την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Κύπρο και την Ισπανία. Οι συμμετέχοντες είχαν διάλογο με τους 
μετανάστες που ζουν στο διαμέρισμα που υποστηρίζεται από την Asociación El Olivar. Όλοι οι μετανάστες ήταν από το 
Μαρόκο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νομική τους κατάσταση αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που 
έχουν να αντιμετωπίσουν και πώς βλέπουν τον εαυτό τους σε μια πενταετία. Η συζήτηση ήταν ευχάριστη και 
διασκεδαστική παρά τις δυσκολίες που εξήγησαν στους εταίρους του έργου. Τα τρία αγόρια που συμμετείχαν στη συζήτηση 
είχαν διαφορετικό νομικό καθεστώς (το ένα έχει νομικά έγγραφα, το άλλο περιμένει τα νομικά έγγραφα και το τελευταίο, 
πρέπει να περιμένει σχεδόν δύο χρόνια για να λάβει νομικά έγγραφα). Η συζήτηση διερεύνησε επίσης τη διαδικασία 
ένταξής τους, ειδικά σε σχέση με τη θρησκεία, τον ρατσισμό και τις συνήθειες. Γενικά, ήταν μια πολύ εποικοδομητική και 
διδακτική συζήτηση γιατί ήταν μια βύθιση στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι από άλλες χώρες 
όταν έρχονται στην Ευρώπη.
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Η τρίτη πρόσωπο με πρόσωπο Διακρατική Συνάντηση Εταίρων στην Κύπρο

Η τρίτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου στις 17-18 Μαΐου. Η 
συνάντηση φιλοξενήθηκε από τη Shipcon Limassol Limited. Ως συνήθως, οι εταίροι συζήτησαν αρχικά σχετικά με διοικητικά 
θέματα του έργου και τις κύριες δραστηριότητες του έργου. Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι 
πήγαν στο Κέντρο Πληροφόρησης Μεταναστών και συζήτησαν με εργαζόμενους και εθελοντές για τις καθημερινές προκλήσεις της 
εργασίας με μετανάστες/πρόσφυγες και ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να τις ξεπεράσεις. Επιπλέον, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με μετανάστες για τις εμπειρίες τους στην Κύπρο.
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Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στη χώρα συντονιστή του έργου

Στις 18-19 Ιουλίου, η συνεργασία των NEW TIMES είχε άλλη μια συνάντηση στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Η συνάντηση 
οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου, KPMPC, και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου. Η συνάντηση 
ήταν πολύ γόνιμη, οι εταίροι αναθεώρησαν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα του έργου και συζήτησαν για το μέλλον
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δραστηριότητες. Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι συνάντησαν επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/
πρόσφυγες, λαμβάνοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη μεταναστευτική κατάσταση στη Λιθουανία.
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