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Процесът може да бъде подобрен в бъдеще чрез създаване
на видео ръководство, което би било едно по-дългосрочно
и евтино решение. Вечерни събития за разказване на
истории също могат да бъдат организирани като начин за
насърчаване на по-голяма съпричастност, самочувствие и
мотивация сред мигрантите и местната общност.

Всички проведени обучителни сесии бяха успешни, като най-
трудният аспект за координиране беше подбирането на
удобно за всички време. Препоръчително е да се организира
съвместно обучение за разказване на истории и
междукултурни компетенции за мигрантите и за
професионалистите, работещи с тях. Това ще насочи
дискусиите към обсъждането на културните различия и
въпроси като стереотипите. Най-добре би било обучението
да бъде проведено на живо и се обвърже с конкретни
резултати – брошури, обобщаващи ключовите компетенции
и др. Дейностите по време на обучението трябва да
ангажират мигрантите както физически, така и умствено,
за да се гарантира тяхното активно участие по време на
сесиите.

Използването на платформата ARTEM ACCESS за обмен на
доброволчески услуги, базирани на уменията на мигрантите
и местните жители, беше успешно главно заради личната
подкрепа, оказвана на участниците по време на
регистрацията и публикуването на оферти. Препоръката е
да се създаде постоянна позиция на Регионален мениджър
на контакт (RCPM). RCPM може да помогне на
поребителите, ако се сбъскат технически проблеми или
езикова бариера и ще гарантира на поддържането на
безопасна среда по време на обмен. Освен това, той може
да помогне за провеждането на събития за местната
общност, които да насърчават по голямо взаимодействие с
мигрантите.

Като цяло, целите на проекта ARTEM във всяка страна бяха
постигнати. Участниците в проекта научиха за ползите от
това да развият своите междукултурни компетенции чрез
групово-динамични обучения и разказване на истории и как
това може да ги освободи от собствените им предразсъдъци
към другите хора.

След изпълнението на дейностите по проекта ARTEM във
всяка от страните партньори, беше извършен анализ. Той
имаше за цел  да провери дали са реализирани успешно
основите цели на ARTEM за насърчаване на
междукултурните компетенции както сред мигрантите, така
и сред местната общност. Всяка страна партньор изработи
 национален доклад, като идентифицираните допирни точки
бяха взети предвид при изготвянето на цялостен
политически документ. Основните заключения за всяка на
фазите на ARTEM са обобщени по-долу.

Като цяло партньорите не срещнаха трудности при
намирането на заинтересовани от проекта страни, тъй като
разполагат с множество изградени партньорства.
Анализът демонстрира, че би било много полезно да се
организират обучителни сесии за развитие на
междукултурните компетенции сред служителите на
местните власти, за да се осигури плавен преход и
комфортна атмосфера за мигрантите, пристигащи в
приемащата държава. Това може да се осъществи с
помощта на местни НПО.

Що се отнася до разказването на истории, общият
консенсус беше, че споделянето на лични истории даде
възможност на всички участници да преодолеят
предразсъдъците си и създаде атмосфера на доверие.
Това постави основите за още бъдещите обучения и
инициативи с мигрантите. Платформата за разказване на
истории COV’on беше най-успешна там, където беше
осъществено подробно представяне как се работи с нея. За повече информация: www.artemapproach.eu


