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Εισαγωγή
Αυτό είναι το δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου για το έργο MigrEmpower. Το ενημερωτικό δελτίο
σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των 9 μηνών του έργου και την έναρξη των δύο σημαντικότερων Παραδοτέων
του, τα οποία έχουν σχέση με την ανάπτυξη εργαλείων για τη δημιουργία του «Εγχειριδίου προσανατολισμού
και συμβουλευτικής για την αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων» και το
«Πακέτο κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων». Σε αυτό το τεύχος
μπορείτε να διαβάσετε για τη δεύτερη συνάντηση του έργου, τα Παραδοτέα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις
δραστηριότητες διάδοσης του έργου από τους εταίρους.

∆εύτερη Συνάντηση Εταίρων στη Λειψία (Γερµανία)
στις 20 και 21 Μαρτίου 2018

Οι εταίροι του έργου MigrEmpower συναντήθηκαν στη Λειψία
(Γερμανία) στις 20 και 21 Μαρτίου, με την ευκαιρία της
δεύτερης προγραμματισμένης συνάντησης για το έργο. Είχαν
την ευκαιρία να μοιραστούν τα αποτελέσματα της «Μελέτης
σχετικά με τις πολιτικές και καλές πρακτικές, οι οποίες
απευθύνονται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των
προσφύγων και μεταναστών» και να οργανώσουν τις
κατευθυντήριες οδηγίες που θα εφαρμόσουν τους επόμενους
μήνες. Επίσης, έλαβαν χώρα συζητήσεις σχετικά με τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Οι εταίροι συμφώνησαν ότι
τα επόμενα βήματα θα είναι η ολοκλήρωση των εργαλείων και
του πακέτου κατάρτισης, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία
συλλογής δεδομένων και υλοποίησης των δραστηριοτήτων
του έργου, για να βοηθήσουν τους μετανάστες και/ή
πρόσφυγες στην εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη.

Εγχειρίδιο αυτο-αξιολόγησης για τους επαγγελµατίες
που εργάζονται µε µετανάστες (Παραδοτέο 2)
Στο πλαίσιο του έργου MigrEmpower, ο εταίρος WISAMAR από τη Γερμανία εργάζεται για την δημιουργία ενός
εγχειριδίου που απευθύνεται τους επαγγελματίες στον τομέα της μετανάστευσης, το οποίο περιέχει χρήσιμα
εργαλεία για την καθοδηγούμενη αυτο-αξιολόγηση των μεταναστών και προσφύγων. Τα ερευνητικά εργαλεία
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστούν πιλοτικά από όλους τους εταίρους του έργου κατά τον
Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2018, οι οποίοι στη συνέχεια θα παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη χρήση
τους στην πράξη.
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Η μέθοδος που προτείνεται εστιάζει σε τρεις ατομικές συναντήσεις μια ομαδική συνάντηση, ενθαρρύνοντας
μια εις βάθος ματιά στο ιστορικό της μετανάστευσης, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την εργασία και το
εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μεταναστών, καθώς και στην κοινωνική δικτύωση, για να τελειώσει με τη
δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος και ενός προσωπικού σχεδίου δράσης για τον καθένα. Η τελική
έκδοση του εγχειριδίου θα είναι διαθέσιμη στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική και Γερμανική
γλώσσα τον Μάρτιο 2019. Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων έχει ξεκινήσει, οπότε αν ενδιαφέρεστε
να συμμετάσχετε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην
ιστοσελίδα του έργου.

Πακέτο κατάρτισης του έργου (Παραδοτέο 3)

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του έργου είναι η δημιουργία ενός πακέτου κατάρτισης για την ενίσχυση
των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων, για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής τους
ένταξης. Οι εταίροι εργάζονται επί του παρόντος για την ανάπτυξη των ενοτήτων και επίσης, μοιράζονται
ιδέες για την ανάπτυξή τους, οι οποίες θα αφορούν τα ακόλουθα θέματα:
1) Στοιχειώδης εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
2) Γλωσσικός Γραμματισμός
3) Πολιτότητα και Κοινωνικές ∆εξιότητες
4) Επικοινωνιακές ∆εξιότητες και Προώθηση Εικόνας
5) Αυτοαπασχόληση
Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων από τους εταίρους, θα δοθεί ανατροφοδότηση ούτως ώστε να
διασφαλίσουν ότι οι ενότητες είναι υψηλής ποιότητας και να αναθεωρήσουν τα σημεία που χρήζουν
βελτίωσης.

Acción Contra el Hambre: «Είµαστε στη διαδικασία να ενηµερώσουµε
τους συµµετέχοντες για την αυτο-απασχόληση» (Παραδοτέο 3)
Στο πλαίσιο του έργου MigrEmpower, ο οργανισμός «Acción Contra el Hambre» εργάζεται για την ανάπτυξη της
ενότητας «Αυτοαπασχόληση», σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και έργα στην Καταλονία (Ισπανία). Ο
οργανισμός επιδιώκει να συμπεριλάβει μία ποικιλία απόψεων και εμπειριών, όπως επίσης και διαφορετικές
μεθοδολογίες. Ο οργανισμός «Acción Contra el Hambre» παρουσίασε το έργο MigrEmpower σε διάφορα θεσμικά
όργανα. Για παράδειγμα, ο οργανισμός μίλησε με τη Marta Pérez Viñas από το Dones pel futur και τον Oriol
López Planas, συνιδρυτής του Chapter#2, για να μιλήσουν για τις μεθοδολογίες, προκλήσεις και μελλοντικές
ευκαιρίες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο οργανισμός «Acción Contra el Hambre» αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την
ενημέρωση των συμμετεχόντων για την επιχειρηματικότητα, οι οποίοι στην αρχή μπορεί να μην ενδιαφέρονται
να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Ορισμένες από τις ιδέες που αναφέρθηκαν σχετίζονται με την ανάπτυξη
των επικοινωνιακών/διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills), όπως η αυτογνωσία και η αυτοπεποίθηση, για να
επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να αντιληφθούν αν η επιθυμία τους είναι να δημιουργήσουν μια επιχείρηση.
Επιπλέον, συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ένα αστικό πλαίσιο μπορεί να διαμορφώσει τις εμπειρίες
των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο και συγκεκριμένα, τις πιθανές θέσεις εργασίας για αυτούς.
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Η συνάντηση αποτέλεσε µια ευκαιρία για να γνωρίσουν οι οργανισµοί
άλλα έργα, µε τα οποία το έργο MigrEmpower έχει κοινούς στόχους
και συνεπώς, µπορεί να οδηγήσει σε µελλοντικές συνεργασίες.
Ο οργανισμός AMSED έχει αναπτύξει ένα τελικό σχέδιο για τις κατευθυντήριες οδηγίες που απευθύνονται
αποκλειστικά στους εταίρους του έργου Migrempower, σχετικά με τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για τον
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης των
μεταναστών και προσφύγων». Οι οδηγίες περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι εταίροι μπορούν να
εφαρμόσουν διαφορετικές δραστηριότητες στην κάθε χώρα, προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητες των
προσφύγων και να διευκολύνουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες
οδηγίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να βοηθήσουν τους μετανάστες και πρόσφυγες να αντιμετωπίσουν
μερικές περίπλοκες ερωτήσεις, όσο αφορά στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους και την ανάπτυξη
της κοινωνικής τους δικτύωσης.

Το έργο MirgrEmpower στο SÜDWIND STRASSENFEST
Το έργο MigrEmpower παρουσιάστηκε στο μεγαλύτερο
Αυστριακό Φεστιβάλ της «Κοινωνίας Πολιτών», το οποίο
διοργανώθηκε από τον οργανισμό Südwind στις 26 Μαΐου 2018,
μία εκδήλωση που προσέλκυσε πάνω από 5000 επισκέπτες
μέσα και από άλλες δραστηριότητες του οργανισμού Südwind.
Ο οργανισμός πρόσφερε επίσης ενημερωτικά φυλλάδια για το
έργο στους επισκέπτες, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δραστηριότητες του έργου.
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Ο οργανισµός Red2Red παρουσίασε το έργο
MigrEmpower στο πρόγευµα εργασίας του INCIPE
Στις 4 Μαΐου 2018, ο οργανισμός Red2Red είχε την ευκαιρία να
συμμετάσχει και να συνεισφέρει στη διάδοση του έργου
MigrEmpower κατά τη διάρκεια του προγεύματος εργασίας, το οποίο
διοργανώθηκε από το INCIPE, το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων και
Εξωτερικής Πολιτικής, με τίτλο «Πείνα, κλίμα και πόλεμος: η
προέλευση της μετανάστευσης» και πραγματοποιήθηκε από την κ.
Jennifer Nyberg, επικεφαλής του «Παγκόσμιου Επισιτιστικού
Προγράμματος (WFP)» στη Μαδρίτη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Απόδοσης του WFP για το 2016,
εστιάζοντας τη συζήτηση στους λόγους μετανάστευσης, οι οποίοι
όπως αναφέρθηκε ο υποσιτισμός, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και
η ύπαρξη προηγούμενης διασποράς. Αυτοί οι λόγοι αναγκάζουν τους
ανθρώπους να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες.
Επιπρόσθετα, δόθηκε έμφαση στα προβλήματα της περιοχής Σαχέλ (Saherl) στην Αφρική, αφού σήμερα,
εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση, η οποία προκαλείται από τη
λειψυδρία που κατέστρεψε τις καλλιέργειες. Ως εκ τούτου, το WFP προβλέπει ότι περισσότεροι από 5
εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν επισιτιστική βοήθεια τα επόμενα 4 χρόνια, επιδεινώνοντας την
κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας και προκαλώντας νέο κύμα μετανάστευσης. Προκειμένου να
αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, το WFP προτείνει να επιλυθούν οι οποιεσδήποτε συγκρούσεις με πολιτικό
τρόπο, να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής, πείνας και συγκρούσεων; να ενισχυθεί η
εκπαίδευση, να υποστηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες και να δημιουργηθούν ανθεκτικές δομές για την
ενδυνάμωση των γυναικών στις χώρες που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για να πεινάσουν.

Οι δραστηριότητες διάδοσης του οργανισµού SANSAT
Τον Μάρτιο 2018, ο οργανισμός SANSAT πραγματοποίησε δύο
εσωτερικές συνεδριάσεις για τη διάδοση του έργου και μία
εσωτερική συνεδρίαση για τη μελλοντική αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του έργου. Στις δύο πρώτες συνεδριάσεις,
συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του οργανισμού SANSAT, οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες οικιακής φροντίδας. Από τους 24
συμμετέχοντες, οι 17 από αυτούς προέρχονταν από άλλες χώρες
(Ρουμανία, Ουκρανία, Πολωνία, Χιλή , Περού και Νιγηρία) και βίωσαν
τα προβλήματα και τις δυσκολίες της μετανάστευσης: όπως να
αφήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τη νοσταλγία, τις διακρίσεις
και τις συνεχείς προσπάθειες ένταξής τους. Πολλοί από αυτούς είχαν
ήδη συμμετάσχει το 2012 στο σχέδιο BIS, πράγμα που σημαίνει ότι
συμμετείχαν επίσης και στα 5 εργαστήρια, τα οποία είχαν ως στόχο
την Ανάπτυξη της ∆ιαπολιτισμικής Πλευράς του οργανισμού.
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Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες του έργου
MigrEmpower και διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να εκφράσουν
την άποψή τους για το έργο. Πολλοί από αυτούς ήταν ευχαριστημένοι με το έργο και πολλοί προσφέρθηκαν να
συνεργαστούν μέσω συναντήσεων με μετανάστες και πρόσφυγες και να μοιραστούν την εμπειρία τους.
Τέσσερις συντονιστές εσωτερικών υπηρεσιών συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση. Επικεντρώθηκαν στα
Παραδοτέα του έργου MigrEmpower και ειδικότερα, στα εργαλεία αξιολόγησης: «Εγχειρίδιο προσανατολισμού
και συμβουλευτικής». Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα εργαλεία θετικά, παρέχοντάς στους εταίρους
εισηγήσεις για βελτίωση.

Ο οργανισµός CARDET παρουσίασε το έργο MigrEmpower
κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης εταίρων
στην Κύπρο στις 19 Απριλίου 2018
Ο οργανισμός CARDET διοργάνωσε την τέταρτη συνάντηση εταίρων του έργου WELCOME στην Κύπρο στις 19
Απριλίου 2018. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν διάφορα έργα στους εταίρους του έργου
σχετικά με τη μετανάστευση και ένταξη. Ένα από αυτά ήταν το έργο MigrEmpower, το οποίο παρουσιάστηκε ως
μια καλή πρακτική από τον οργανισμό CARDET. Ο οργανισμός ανέλυσε τους στόχους του έργου και παρείχε μια
εκτενή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται, ούτως ώστε να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα
μεταξύ των ομάδων-στόχου του έργου, ως ένας τρόπος βελτίωσης της κοινωνικής και εργασιακής τους
ένταξης. Επίσης, ο οργανισμός CARDET εξήγησε τον τρόπο ανάπτυξης των εργαλείων, τα οποία στοχεύουν
στην υποστήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων, για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην κατάρτιση και απασχόληση. Μία εποικοδομητική συζήτηση έλαβε
χώρα μεταξύ του οργανισμού CARDET και των εταίρων του έργου WELCOME, αφήνοντας πολύτιμη
ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του έργου.
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