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Όλοι οι εταίροι του έργου MigrEmpower βρίσκονται στο στάδιο της προεργασίας των δραστηριοτήτων του 
έργου, με τους συμμετέχοντες που είχαν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στο έργο. Το 
πρώτο μέρος των δραστηριοτήτων είναι αφιερωμένο στο εγχειρίδιο προσανατολισμού και δίνει έμφαση στην 
ανάλυση των πρώτων αναγκών των συμμετεχόντων, στην αυτό-αξιολόγησή τους, καθώς και στις δεξιότητες 
και τα προσόντα τους. Μετά από αυτή τη φάση, οι εταίροι θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της 
εκπαίδευσης, κατά την οποία θα προσφερθούν 5 εκπαιδευτικές ενότητες στους ενδιαφερόμενους 
συμμετέχοντες σχετικά με τον Τεχνολογικό Γραμματισμό, Γλωσσικό Γραμματισμό, την Πολιτότητα και 
Κοινωνικές ∆εξιότητες, τις Επικοινωνιακές ∆εξιότητες και Προώθηση Εικόνας και την Αυτοαπασχόληση. Το 
τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα αφορά στην παροχή υποστήριξης για την εξεύρευση εργασίας και πιο 
συγκεκριμένα, τη διοργάνωση συναντήσεων με εργοδότες και συνεδριών δικτύωσης, καθώς και άλλες 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της απασχολισημότητας των συμμετεχόντων. Επίσης, θα 
προσφέρεται υποστήριξη στους συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες. Η ακριβής 
διαδικασία απεικονίζεται πιο κάτω.
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Ο οργανισμός SANSAT εργάζεται για την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης των δραστηριοτήτων του έργου. Οι 
δραστηριότητες θα αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας διάφορες υπηρεσίες (εξωτερικές και εσωτερικές) που 
απευθύνονται σε μετανάστες ή / και πρόσφυγες. Όσο αφορά στις εσωτερικές υπηρεσίες, ο οργανισμός 
SANSAT αναπτύσσει μια ατζέντα με τους επαγγελματίες του χώρου, η οποία θα επιτρέψει την ομαλή 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του έργου, χωρίς κάποια διακοπή όσο αφορά στις δικές τους 
δραστηριότητες. Οι εξωτερικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την επαφή του οργανισμού με άλλους 
οργανισμούς, οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες / πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
τους να συνεργαστούν για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έργου. Μερικοί από αυτούς τους 
οργανισμούς βρίσκονται στην ευρύτερη περιφέρεια της Ρώμης και επομένως, το πρόγραμμα διαμορφώνεται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση πολλών δραστηριοτήτων εντός των προγραμματισμένων 
ημερών. 

Η πρόοδος του οργανισμού SANSAT

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 ο οργανισμός SUDWIND ξεκίνησε την πιλοτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην 
Αυστρία. Η πρώτη συνάντηση με τους συμμετέχοντες έλαβε χώρα στο δημαρχείο της 10ης Περιφέρειας 
Βιέννης, με την υποστήριξη του τμήματος ∆ιαφορετικότητας και Ένταξης της πόλης της Βιέννης, το οποίο 
είχε ενημερώσει ευρέως το κοινό. Με αυτή την ευκαιρία, το προσωπικό που εργάζεται για το έργο, η κ. 
Téclaire Ngo Tam, παρουσίασε τους εταίρους του έργου, καθώς και τους στόχους και συναφείς 
δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, επτά συμμετέχοντες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και συμμετείχαν 
μετέπειτα στις δραστηριότητες του έργου. 
Από τις αρχές Οκτωβρίου 2018, οι συμμετέχοντες άρχισαν να συνεργάζονται με τον οργανισμό SUDWIND για 
το εγχειρίδιο προσανατολισμού, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους, την αυτοαξιολόγηση τους και τη 
διαδικασία ενδυνάμωσης τους. Πρόκειται για ομάδες που απαρτίζονται από άντρες και γυναίκες από Συρία και 
Αίγυπτο. Μετά την υποδοχή των συμμετεχόντων, έλαβαν χώρα κάποιες συνεντεύξεις και μερικές 
εκπαιδευτικές ενότητες από το «Πακέτο Κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων» του έργου. Όλες οι 
ενότητες παραδίδονται διδάσκονται προς παρόν στους συμμετέχοντες και η αφοσίωσή τους είναι 
ενθαρρυντική. Μετά από αίτημα των συμμετεχόντων, δημιουργήθηκε μια ομάδα στην εφαρμογή Whatsapp, για 
να διατηρήσουν επαφή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μέρα από το πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

Έναρξη της Πιλοτικής Εφαρμογής στην Αυστρία (SUDWIND)



Ο οργανισμός WISAMAR έχει ολοκληρώσει τα ερευνητικά εργαλεία συνεντεύξεων, ως μέρος του Εγχειριδίου 
για την Αυτο-αξιολόγηση των ικανοτήτων των μεταναστών και προσφύγων. Τα εργαλεία ολοκληρώθηκαν το 
καλοκαίρι και η εφαρμογή τους ξεκίνησε μαζί με την πιλοτική φάση στα τέλη Αυγούστου. Μέχρι στιγμής, 8 
άτομα συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου και αναμένεται ότι οι ομαδικές συνεδριάσεις θα 
ξεκινήσουν κατά τις επόμενες εβδομάδες. Η μέθοδος έτυχε θετικής υποδοχής από τους συμμετέχοντες μέχρι 
στιγμής. Έχουμε επίσης ολοκληρώσει μια εκπαιδευτική ενότητα στο Γλωσσικό Αλφαβητισμό, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του τρίτου παραδοτέου του έργου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα 
γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά και γαλλικά. Η ενότητα καλύπτει διάφορα θέματα, από την απόκτηση γλώσσας 
έως πρακτικές συμβουλές για το πώς να επιλέξει κάποιος ένα κατάλληλο μάθημα γλώσσας. Επιπλέον, στις 25 
Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός WISAMAR φιλοξένησε μια εκδήλωση για τη διαπολιτισμικότητα, η οποία έδωσε 
την ευκαιρία στους μετανάστες και πρόσφυγες να ανταλλάξουν σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την 
πολιτιστικής τους ταυτότητα μέσω αφήγησης. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μετανάστες, πρόσφυγες, 
καθώς και ντόπιοι. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για να ενημερωθούν για το έργο MigrEmpower. Στις 26 
Οκτωβρίου, ο WISAMAR πραγματοποίησε μια έκθεση θέσεων εργασίας για τους μετανάστες. Με αυτή την 
ευκαιρία, ο οργανισμός διέδοσε ευρέως το έργο στην ομάδα-στόχου του έργου. 
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Ο οργανισμός CARDET έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις συνεντεύξεις και συζητήσεις ομάδων εστίασης με 
τους 20 συμμετέχοντες που προέρχονται από διάφορες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, η Σρι Λάνκα, το 
Μπαγκλαντές η Ρουάντα, η Γκάμπια, το Καμερούν, η Σερβία, ο Λίβανος, η Συρία και το Μαρόκο. Με αυτό τον 
τρόπο ολοκληρώθηκε η αυτο-αξιολόγηση των ικανοτήτων των μεταναστών και προσφύγων. Πολλοί από τους 
συμμετέχοντες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να παρακολουθήσουν τις 5 εκπαιδευτικές 
ενότητες, οι οποίες θα προσφερθούν το Νοέμβριο και ∆εκέμβριο 2018 από το CARDET. Οι ενότητες θα 
προσφερθούν στα αγγλικά και θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία θα επιτρέψουν στους 
μετανάστες ή / και πρόσφυγες να εξασφαλίσουν μια θέση στην αγορά εργασίας ης Κύπρου και να διευκολύνουν 
τη διαδικασία ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερη κοινωνία. Ο οργανισμός CARDET προσφέρει επίσης την 
ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τις ενότητες, εκτός από αυτούς που έχουν ήδη 
συμμετάσχει στο έργο, ούτως ώστε να βοηθήσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Η προετοιμασία για τις 
επερχόμενες συνεδρίες δικτύωσης έχει ξεκινήσει, για να μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες του έργου σχετικά 
με την παροχή ευκαιριών σε μετανάστες / πρόσφυγες για την εξεύρεση εργασίας στην Κύπρο. 

CARDET’s progress

Η πρόοδος του οργανισμού WISAMAR



MigrEmpower migrempower.eu

Τον Οκτώβριο 2018, ο οργανισμός AMSED πραγματοποίησε τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το 
«Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για την αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων» στο 
Στρασβούργο. Οι 20 νέοι συμμετέχοντες συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και στις ομάδες εστίασης. 
Παράλληλα, τον Οκτώβριο ξεκίνησε η παράδοση της πρώτης εκπαιδευτικής ενότητας του «πακέτου 
κατάρτισης» όσο αφορά στον τεχνολογικό και γλωσσικό γραμματισμό, η οποία θα συνεχίσει κατά τους μήνες 
Νοέμβριο και ∆εκέμβριο 2018. Παράλληλα, ο οργανισμός AMSED επεξεργάζεται το τελικό σχέδιο των 
«Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην 
προώθηση της απασχόλησης των μεταναστών και προσφύγων». Οι οδηγίες απευθύνονται στους 
επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ένταξης των 
μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το παραδοτέο θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
του έργου σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

Ακολούθως, η διδασκαλία της τρίτης διδακτικής ενότητας αφορούσε στην Πολιτότητα και τις Κοινωνικές 
∆εξιότητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, ο οργανισμός Acción Contra el Hambre πραγματοποίησε μια 
εκδήλωση στη Βαρκελώνη, με τίτλο «Ολοένα και μεγαλύτερες ευκαιρίες», στην οποία συμμετείχαν διάφορες 
επιχειρήσεις, όπως οι Leroy Merlin, Arag και Sodexo, οι οποίοι διεξήγαγαν διάφορα εργαστήρια σχετικά με το 
θέμα της επιτυχούς πρόσληψης εργαζομένων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα 
εργαστήρια και να συναντήσουν τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων. Επί του παρόντος, ο οργανισμός Acción 
Contra el Hambre ολοκληρώνει την Εκπαιδευτική Ενότητα 4: Επικοινωνιακές ∆εξιότητες και Προώθηση 
Εικόνας. 

Η πρόοδος του οργανισμού Acción Contra el Hambre

Ο οργανισμός Acción Contra el Hambre ξεκίνησε τη διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων στα τέλη Αυγούστου 2018, οι οποίες διήρκησαν 3 
μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 14 
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες. Οι 
συμμετέχοντες ήταν κυρίως γυναίκες από τη Σενεγάλη και τη 
Μπουρκίνα Φάσο. Υπήρξαν προκλήσεις κατά τη διδασκαλία της 
πρώτης διδακτικής ενότητας, παρόλα αυτά υπήρξε πολύ θετική 
ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες, λόγω του ότι οι περισσότεροι 
από αυτούς δεν είχαν δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφορικής, 
έτσι ήταν πρόθυμοι να μάθουν. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε στο 
Γλωσσικό Γραμματισμό και ολοκληρώθηκε σε 1 μήνα. 

Η πρόοδος του οργανισμού AMSED
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