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SOMRA-PROJEKTI
1. UUTISKIRJE
TERVETULOA
TUTUSTUMAAN
SOMRA-PROJEKTIN
1. UUTISKIRJEESEEN
Tässä kirjeessä kerromme:
ü Mistä projektissa on kyse
ü Projektikonsortiosta
ü Ensimmäisestä kansainvälisestä
kokouksesta
ü Projektin seuraavista vaiheista…

MISTÄ PROJEKTISSA ON KYSE?
SOMRA
–
Supporting
meaningful
Occupations for low-qualified Migrants,
Refugees, and Asylum seekers using the
Green Entrepreneurship Model on
Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittama
projekti [projektin nro: 2020-1-UK01KA204-079165] joka tarjoaa innovatiivisen
lähestymistavan kahteen vuosisatamme
suurista haasteista – ilmastonmuutokseen
ja
pakolaiskriisiin
–
pyrkimällä
osallistamaan
pakolaisia,
turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia
merkityksellisiin töihin, joissa heistä tulee
ympäristöystävällisuuden roolimalleja ja
he voivat saada aikaan kestävän
vaikutuksen uudessa, sekä vanhassa
kotimaassaan.
SOMRA-lähestymistavan tärkein idea on
auttaa
maahanmuuttajia
tulemaan
todellisiksi muutoksentekijöiksi, jotka
vaikuttavat
positiivisesti
ympäristötottumuksiin ensin paikallisella ja
alueellisella tasolla ja lopulta jopa EU:n
rajojen ulkopuolella.

SOMRA-projekti pyrkii saavuttamaan
seuraavia tavoitteita:
I) Edistää
ympäristömuutosta
paikallisella ja alueellisella tasolla
projektin osallistujien ja vihreiden
kansalaisorganisaatioiden
ruohonjuuritason toiminnan kautta.
II) Edistää maahanmuuttajayhteisöjen
yhteisiä arvoja ja osallistumista
uudessa
ympäristössä
III) Tarjota
matalan
kynnyksen
oppimismahdollisuuksia
ympäristötoimista, jotka parantavat
työllistymistä
vahvistamalla
maahanmuuttajien, pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden avaintaitoja.

Näiden
tavoitteiden
saavuttamiseksi
SOMRA projektipartnerit kehittävät kolme
tuotosta:
Ø SOMRA Tutkimusraportti (IO1)
Ø SOMRA Vihreän yrittäjyyden malli
(IO2)
Ø SOMRA Vihreän yrittäjyyden
koulutus (IO3)
Näistä tuotoksista löydät lisätietoja
projektin verkkosivuilta ja sosiaalisesta
mediasta.
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PROJEKTIKONSORTIO
Projektissa on mukana kuusi partneria
kuudesta EU-maasta:
• Edinburgh and Lothians Regional
Equality Council Limited (IsoBritannia)
• Auxilium pro Regionibus Europae
in Rebus Culturalibus (Itävalta)
• The Rural Hub CLG (Irlanti)
• INNOVENTUM OY (Suomi)
• PLAYSOLUTIONS (Portugali)
• CARDET – CENTRE FOR
ADVANCEMENT OF RESEARCH
AND DEVELOPMENT IN
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
(Kypros)

SEURAAVAT VAIHEET…
Seuraavien viikkojen aikana partnerit:
• Viimeistelevät
SOMRA
Tutkimusraportin (IO1)
• Tekevät valmisteluja projektin toista
kansainvälistä kokousta varten
• Levittävät tietoa projektin verkko- ja
Facebook-sivuista

Projektissa mukana olevat organisaatiot
edustavat erilaisia aloja, mikä edesauttaa
tehokasta yhteistyötä.

YHTEYSTIEDOT
Verkkosivut:
https://somra.eu/

Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/SOMRAEU/

1. KANSAINVÄLINEN PROJEKTIKOKOUS
SOMRA-projektin aloituskokous pidettiin
verkossa 9.–10. joulukuuta 2020. Kokous
alkoi tervetulotoivotuksilla ja partnereiden
esittäytymisellä. Kokouksessa käsiteltiin
tehtävien
aikatauluja
ja
niiden
jakautumista partnereiden kesken ja
sovittiin kaikista tulevista projektiin
liittyvistä toiminnoista.
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