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Po izvedbi projekta ARTEM v vsaki državi gostiteljici je bila
narejena analiza, da se ugotovi, ali je bil temeljni cilj projekta oz.
spodbujanje medkulturnih kompetenc med migranti in lokalno
skupnostjo uspešno dosežen. Vsaka partnerska država je
napisala poročilo o nacionalni politiki, v katerem so bile
upoštevane ključne podobnosti pri pripravi splošnega
strateškega dokumenta. Glavni zaključki, zapisani v poročilu o
politiki za vsako fazo ARTEM, so povzeti spodaj.

Partnerjem na splošno ni bilo težko najti zainteresirane
deležnike, pripravljene sodelovati v projektu, saj so najpogosteje
kontaktirali svoje mreže in lokalne jezikovne šole. Raziskave
iz posamezne države kažejo, da bi bilo zelo koristno organizirati
usposabljanja za razvoj medkulturnih kompetenc med lokalnimi
uradniki, da bi zagotovili nemoten prehod in prijetno vzdušje za
priseljence, ki prihajajo v državo gostiteljico. To lahko storijo s
pomočjo lokalnih nevladnih organizacij.

Kar zadeva zgodbarjenje, velja splošno soglasje, da je izkušnja
izmenjave osebnih zgodb vsem udeležencem omogočila, da
so premagali predsodke in ustvarili zaupanja vredno vzdušje.
To je postavilo temelje za prihodnja usposabljanja z migranti.
Platforma za digitalno zgodbarjenje COV’ON je bila uspešna
tam, kjer so jo predstavili. V prihodnosti jo bo mogoče razširiti s
pripravo video vodiča, ki bi bila dolgoročnejša in cenejša
rešitev. 

Večerni dogodki zgodbarjenja ali pripovedovalski dogodki
so lahko tudi način za spodbujanje večje empatije, samozavesti
in motivacije med migranti in lokalno skupnostjo.

Vsi medkulturni treningi so bili uspešni – kljub težavam z
usklajevanjem terminov. Priporočljivo je, da se za migrante in
deležnike, ki delajo z njimi, izvede skupno usposabljanje iz
zgodbarjenja in za dvig medkulturnih kompetenc, ki bi se
osredotočilo na razpravo o kulturnih razlikah in vprašanjih, kot
so stereotipi. To bi bilo najbolje narediti osebno in s
konkretnimi rezultati, npr. letaki s ključnimi kompetencami.
Aktivnosti med usposabljanjem bi morale migrante fizično in
miselno vključevati, da bi zagotovili visoko miselno budnost
skozi celotno srečanje.

Uporaba platforme ARTEM ACCESS za izmenjavo prostovoljnih
uslug, ki temelji na veščinah migrantov in domačinov, je bila
uspešna predvsem zaradi prilagojene osebne pomoči pri
registraciji. Priporočamo, da se ustvari stalno delovno mesto
upravitelja regionalne kontaktne točke (URKT). URKT lahko
pomaga pri tehničnih težavah s platformo, jezikovnih ovirah in
zagotavljanju varnega okolja med izmenjavami. Lahko tudi
pomaga organizirati prireditve za lokalno skupnost z namenom
pogostejših interakcij z migranti.

Na splošno so bili cilji projekta ARTEM v vsaki državi doseženi.
Sodelujoči v projektu, so izvedeli več o vrednosti razvijanja
medkulturnih kompetenc s pomočjo usposabljanj in
zgodbarjenja ter kako lahko te aktivnosti pomagajo odpraviti
lastne predsodke do drugih.

Za več informacij obiščite: www.artemapproach.eu
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