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Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
εύκολη χρήση της πλατφόρμας. 

Θα δείτε 5 πράσινες καρτέλες με τις χώρες: 

Καλωσορίσατε στον οδηγό χρήσης του 
Διαδικτυακού Εργαλείου SOFIE!

και 5 μπλε καρτέλες με υπηρεσίες υποστήριξης: :

Αυστρία Ιταλία Κύπρος Τουρκία Σουηδία

Φροντίδα παιδιώνΑθλητισμόςΝομική υποστήριξηΥγείαΕκπαίδευση



ΒΗΜΑ 1
Πατήστε την πράσινη καρτέλα με τη χώρα που 
επιθυμείτε.

Ο χάρτης θα εστιάσει αυτόματα στη χώρα.

Καλωσορίσατε στον οδηγό χρήσης του 
Διαδικτυακού Εργαλείου SOFIE!

ΒΗΜΑ 2 
Πατήστε την μπλε καρτέλα με την υπηρεσία
υποστήριξης που σας ενδιαφέρει
Ο χάρτης θα εστιάσει αυτόματα στην περιοχή που είναι
διαθέσιμες οι υπηρεσίες.



ΒΗΜΑ 3 A
Αν πατήσετε στην κόκκινη καρφίτσα, θα δείτε αυτόματα 
μια κάρτα πληροφοριών με τις διαθέσιμες πληροφορίες 
για τον συγκεκριμένο οργανισμό/ίδρυμα. 

Για να κλείσετε την κάρτα πληροφοριών, απλά πατήστε το 
σύμβολο «Χ» στην πάνω δεξιά γωνιά.. 

Θα δείτε τα ακόλουθα σύμβολα:

Μια κόκκινη καρφίτσα       στο σημείο όπου βρίσκεται μόνο ένας 
οργανισμός/ίδρυμα και μια μπλε καρφίτσα          εκεί όπου 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας οργανισμoί/ιδρύματα. 
 



ΒΗΜΑ 3 B
Αν πατήσετε στην μπλε καρφίτσα, ο χάρτης θα εστιάσει 
αυτόματα στους οργανισμούς/ιδρύματα που βρίσκονται 
σε εκείνη την περιοχή.

▶  Όνομα του οργανισμού/
ιδρύματος 
▶ Διεύθυνση 
▶ Ομάδα στόχος 
▶ Σύντομη περιγραφή των 
υπηρεσιών που προσφέρει  
▶ Ιστοσελίδα 
▶ Στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο και διεύθυνση η
λεκτρονικού ταχυδρομείου)

▶ Πώς να φτάσετε  (οδηγίες)
 

Τώρα μπορείτε να δείτε τις κάρτες πληροφοριών με τις
διαθέσιμες πληροφορίες για τον οργανισμό/ίδρυμα που σας 
ενδιαφέρει, ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες όπως στο βήμα 3 Α.

Οι πληροφορίες που θα βρείτε στην κάρτα πληροφοριών είναι: 



Πώς να πάρετε οδηγίες:

Για να πάρετε οδηγίες για το πώς να πάτε στην υπηρεσία 
υποστήριξης που θέλετε, πατήσετε το κουμπί 
«Πώς να φτάσετε». 
Οι οδηγίες που παίρνετε είναι δύο ειδών
(a)  από την τρέχουσα τοποθεσία σας  και  
(b) ) από μια διαφορετική τοποθεσία που έχετε επιλέξει. Σε αυτή την 
περίπτωση, πληκτρολογείτε και επιλέγετε τη διεύθυνση που θέλετε ως 
το σημείο αφετηρίας σας. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Βρες στον 
χάρτη!  στη γραμμή αναζήτησης που βρίσκεται μεταξύ των καρτελών 
και του χάρτη.

Και στις δύο περιπτώσεις, (α) και (β), θα πάρετε οδηγίες σε δύο μορφές: 
▶ Στον χάρτη 



Πώς να πάρετε οδηγίες:

▶ Γραπτές οδηγίες

• με τα πόδια

� με αυτοκίνητο. 
Για να αλλάξετε τον τρόπο που θέλετε να φτάσετε στον προορισμό σας 
(με τα πόδια ή με αυτοκίνητο), πρέπει να επιλέξετε τον αντίστοιχο 
τρόπο και να πατήσετε το κουμπί «Υπολόγισε ξανά τη διαδρομή».



Γενικές οδηγίες χρήσης: 

α να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τον χάρτη, χρησιμοποιήστε τα 
σύμβολα «+» και «-»  στην κάτω δεξιά γωνιά του χάρτη.

• Για να μεγαλώσετε τον χάρτη σε πλήρη οθόνη, πατήστε το εικονίδιο 
πάνω δεξιά.

�  Μπορείτε επίσης να πατήσετε διπλό αριστερό ή δεξί κλικ για
να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τον χάρτη, αντίστοιχα. 



Γενικές οδηγίες χρήσης: 

Υπάρχουν, επίσης, διαφορετικοί τρόποι προβολής του χάρτη: 
Χάρτης και δορυφόρος. Απλά επιλέξτε την προβολή που 
επιθυμείτε επιλέγοντας ανάλογα:
•  Χάρτης

�  • Δορυφόρος



Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο αυτό τον 
οδηγό!  Καλή πλοήγηση!

Το διαδικτυακό εργαλείο SOFIE αποτελεί την καρδιά των πληροφοριών του έργου: 
προσβάσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό, πληροφορεί τους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο για το πού θα βρουν διάφορες χρήσιμες υπηρεσίες, 
όπως τις πλησιέστερες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιατρικά 
κέντρα, μαθήματα γλωσσών, παρόχους νομικής υποστήριξης και αθλητικά κέντρα. 
Στόχος του παρόντος εργαλείου είναι να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση και 
αλληλεπίδραση των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με τις 
κοινωνίες υποδοχής. 



Επικοινωνία

Verein Multikulturell
www.migration.cc
Barbara Bitschnau: b.bitschnau@migration.cc

CESIE
www.cesie.org
Giovanni Barbieri: giovanni.barbieri@cesie.org

CARDET
www.cardet.org
Irini Anastassiou: irini.anastassiou@cardet.org

Mozaik Human Resources Development
www.mozaik.org.tr
Olcay Belli: o.belli@mozaik.org.tr

www.folkuniversitetet.se/In-English/
Ali Rashidi: ali.rashidi@folkuniversitetet.se
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