Partnerek
UCM | Universidad Complutense De Madrid - Spanyolország (koordinátor);
www.ucm.es
CESIE - Olaszország
www.cesie.org
UNIMED | Unione delle Università del Mediterraneo - Olaszország
www.uni-med.net
Helsingin Yliopisto - Finnország
www.helsinki.ﬁ

Reshaping Attention and Inclusion
Strategies for Distinctively vulnerable
people among the forcibly displaced

Menedek | Migransokat Segito Egyesulet - Magyarország
menedek.hu
Anadolu University - Törökország
www.anadolu.edu.tr
Yarmouk University - Jordánia
www.yu.edu.jo

Kövesse a Raisd projektet itt:

Lebanese International University - Libanon
www.liu.edu.lb
A projekt időtartama: 2019.02.01 – 2022.01.31.

További információ:
Kutatással és eredményekkel kapcsolatos kérdések: info@raisd-h2020.eu
Kommunikáció és kapcsolatfelvétel: press@raisd-h2020.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 822688.

The RAISD project is funded by the European Union’s DG Research
H2020-SC6-MIGRATION-2018: Addressing the challenge of forced displacement

and

Innovation,

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 822688.

A RAISD
projekt célja,
hogy a hazájukat
elhagyni kényszerülők
körében azonosítsuk a
különösen sérülékeny
csoportokat,
megvizsgáljuk speciális
szükségleteiket,
valamint megfelelő
módszereket,
gyakorlatokat
találjunk a velük való
munkához.

Célok:
Azonosítani a különösen sérülékeny csoportokat a hazájukat elhagyni
kényszerülők körében.
Kidolgozni a sérülékenységi kontextus egy új értelmezését, hogy a migrációs
történetekhez egy újfajta megközelítéssel fordulhassunk.
Elemezni az integrációval és jólléttel kapcsolatos speciális kihívásokat és
igényeket.
Azonosítani megfelelő és megalapozott támogató stratégiákat a bevonódás
és a befogadó társadalomhoz való kapcsolódás elősegítése céljából.

Kutatási stratégiák:
Módszertani triangulációt alkalmazva kombináljuk a felelős kutatás és
innováció (RRI) szemléletet az akciókutatással és egyéb
társadalmi-gazdasági modellekkel.
A sérülékeny bevándorlókra vonatkozó befogadási intézkedések
monitorozása innovatív szabvány módszerek kidolgozásával (Collaborative
Research and Innovation Online tool).
Olyan tevékenységek tervezése, amelyek ﬁgyelembe veszik a társadalmi
nemek dimenzióját és biztosítják a fenntarthatóságot.
A kutatásban a társadalomtudományok és informatikai tudományok egyaránt
megjelennek.

Innovatív eredmények:
S érülékenyégi kontextus.

Ahhoz, hogy a sérülékenységi csoportokhoz tartozó jelenségekre reagálni
tudjunk, fontos megismerni a kontextust, amelyben léteznek. Ez három
dolgot jelent. Elsőként az embereket, azok mozgásának útvonalát, útra
kelésének körülményeit és személyes hányattatásait kell vizsgálni.
Másodsorban a befogadó környezetet és társadalmat, magába foglalva annak
történelmét, kultúráját, társadalmi-gazdasági helyzetét, civil társadalmát és
a hazájukat elhagyni kényszerülőkkel és sérülékeny csoportokkal szemben
megnyilvánuló attitűdöket. Végül pedig az előbb említett két elem közötti
interakciókat.
TAIS - Tailored Attention and Inclusion Practices (Személyre szabott
ﬁgyelemfelkeltő és inklúziós gyakorlatok).
Gyakorlatok, amelyek újszerűek és hatékonyan reagálnak adott
kontextusokra (pl. adott kritériumok mentén magasan értékeltek) a
sérülékenységi kontextusok, a végrehajtott gyakorlatok és az értékelési
szempontok együttes vizsgálata alapján. Ezek feltérképezésével határozzuk
meg és jellemezzük a TAIS-okat: célcsoport, célok, követelmények, befogadó
társadalom típusa, valós eredmények, kapcsolódó műtárgyak és az érintett
szereplők értékelése szerint.
CRIOS - Collaborative Research and Innovation Online Software tool.
Korszerű felület, amely egyszerre teszi lehetővé a különböző szereplők
közötti információ és ismeretmegosztást, és működik elemző eszközként.
Nyílt forráskódú szoftverként nyitott szabványokkal és előírásokkal facilitálja
az átjárhatóságot.
Biztosítja a migráció területén felmerülő új kihívásokra reagáló innovatív
irányelvek és gyakorlatok átvételét.

