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Ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου
Η κοινοπραξία των εταίρων του έργου MigrEmpower βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει των
ολοκλήρωση των εργασιών για το έργο MigrEpower. Οι 5 Διδακτικές Ενότητες σχετικά με τον Τεχνολογικό
Γραμματισμό, Γλωσσικό Γραμματισμό, Πολιτότητα και Κοινωνικές Δεξιότητες, Αυτοαπασχόληση,
Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Προώθηση Εικόνας, είναι τώρα έτοιμες και μπορείτε να τις βρείτε στη
διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου. Οι Διδακτικές Ενότητες απευθύνονται στους επαγγελματίες και
ενδιαφερόμενους που εργάζονται με μετανάστες ή/και αιτούντες άσυλο. Επιπρόσθετα, η «Μελέτη σχετικά
με τις πολιτικές και καλές πρακτικές, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση
των μεταναστών και προσφύγων» και το «Εγχειρίδιο προσανατολισμού και συμβουλευτικής για την
αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων» έχουν επίσης ολοκληρωθεί και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα του έργου.

Τελικά Συνέδρια στις χώρες-εταίρους
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του έργου δίνει μια περιγραφή των συνεδρίων που έχουν ήδη λάβει
χώρα στις χώρες εταίρους του έργου, όπως επίσης και ανακοινώνοντας τα συνέδρια που θα λάβουν χώρα
σύντομα. Τα συνέδρια σε εθνικό επίπεδο οργανώθηκαν για τη διάδοση των ολοκληρωμένων παραδοτέων
και αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και για να προσκαλέσουν συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος σε
προηγούμενες δραστηριότητες του έργου για να μοιραστούν την εμπειρία τους και τα όσα έμαθαν κατά τη
διάρκεια του έργου. Προσκαλέστηκαν επίσης ενδιαφερόμενοι φορείς τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, όπως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, φορείς δημόσιας διοίκησης, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, εκπρόσωποι οργανώσεων και δικτύων
μεταναστών και προσφύγων, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικοί φορείς, εκπαιδευτικοί,
εθελοντικές οργανώσεις και εθελοντές. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στο τέλος Αυγούστου
2019 και όλα τα αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου θα παρουσιαστούν ή έχουν ήδη παρουσιαστεί
στα συνέδρια σε εθνικό επίπεδο.
Επιτυχές το τελευταίο συνέδριο στη Ρώμη (Ιταλία)
Ο εταίρος από την Ιταλία San Saturnino (SANSAT) διοργάνωσε το τελικό συνέδριο του έργου στη Ρώμη, σε
συνεργασία με τον οργανισμό “Nuovi Lavori”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019
με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες (μεταξύ αυτών ήταν εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες που
εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης, επιχειρηματίες, κ.τ.λ.) από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Η
εκδήλωσε συντονίστηκε από την κ. Gabriella Fabrizi. Μετά την ομιλία της κ. Marilena Nocente – Πρόεδρος
του οργανισμού SANSAT, οι εταίροι ακολούθησαν για την παρουσίαση του έργου, των Παραδοτέων και
Αποτελεσμάτων. Η Δήμαρχος του Δήμου της Ρώμης ΙΙ, Francesca Del Bello, καλωσόρισε τους
συμμετέχοντες και υπενθύμισε τη δέσμευση του Δήμου στη γιορτή της «εβδομάδας του πρόσφυγα». Η
συμμετοχή του εικονογράφου Mauro Biani ήταν συμαντική, καθώς μέσα από τα κινούμενα σχέδιά του,
ασχολήθηκε με τα ζητήματα της μετανάστευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η πιλοτική
εφαρμογή των δραστηριοτήτων του έργου που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία παρουσιάστηκαν από
τους Gabriella Fabrizi, Angela Boccardi, Maria Biani και Fabio Tamburini.
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Τελευταίο Συνέδριο στην Ισπανία
Το τελευταίο συνέδριο στη Μαδρίτη θα λάβει
χώρα στις 11 Ιουλίου 2019 στο Ίδρυμα Botín. Η
εκδήλωση διοργανώνεται από τους Red2Red and
Acción Contra el Hambre, του εταίρους από την
Ισπανία του έργου MigrEmpower. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν το έργο και τα
παραδοτέα του, καθώς και οι 3 φάσεις της
διαδρομής του έργου MigrEmpower, όπως και τα
αντίστοιχα εργαλεία. Επιπλέον, τα αποτελέσματα
από την εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής που
πραγματοποίησε ο οργανισμός Acción Contra el
Hambre στη Βαρκελώνη από τον Σεπτέμβριο 2018
μέχρι τον Μάρτιο 2019 θα παρουσιαστούν επίσης
στο κοινό, εμπλουτισμένα με την περιγραφή ενός
συμμετέχοντα της πιλοτικής εφαρμογής. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με
θέμα τις νέες μεθοδολογίες για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων
με εμπειρογνώμονες από άλλους οργανισμούς, προκειμένου να μοιραστούν καλές πρακτικές και γνώσεις
και να μάθουν από τις εμπειρίες άλλων ατόμων.
Επιτυχές το τελευταίο συνέδριο στην Αυστρία
Στο τελευταίο συνέδριο που διοργανώθηκε στις 26 Ιουνίου 2019 στην Αυστρία συμμετείχαν 55 άτομα από
τη Βιέννη. Μεταξύ αυτών ήταν μετανάστες, εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ένας επιχειρηματίας και η κ. Fatmé Khalil-Hammound από το πρόγραμμα «StartWien - Info-Modules for
refugees» του δήμου της Βιέννης, από το Τμήμα Ενσωμάτωσης και Διαφορετικότητας. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, η κ. Téclaire Ngo Tam παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου δίνοντας έμφαση στα
αποτελέσματα από της πιλοτικής εφαρμογής. Η συμμετοχή των ατόμων που έλαβαν μέρος στο έργο έδωσε
ιδιαίτερη αξία στο γεγονός, αφού μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με το κοινό και επεσήμαναν τους
τρόπους με τους οποίους οι δραστηριότητες που διεξαχθήσαν στο πλαίσιο του έργου MigrEmpower τους
βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Επιπρόσθετα, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν
η παροχή φαγητού ως ένα κίνητρο για διαφήμιση από μια ομάδα μεταναστριών, οι οποίες ξεκινούν μια
επιχείρηση τροφοδοσίας (catering services) υπό την καθοδήγηση ενός ατόμου που συμμετείχε στις
δραστηριότητες του έργου MigrEmpower. Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν θετική ανατροφοδότηση για το
περιεχόμενο και την οργάνωση του συνεδρίου.
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Τελευταίο συνέδριο σε εθνικό επίπεδο στη Λειψία (Γερμανία)
Περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στο τελευταίο συνέδριο του έργου στη Γερμανία στις
27 Ιουνίου 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες και ενδιαφερόμενοι φορείς από τον τομέα της
συμβουλευτικής για μετανάστευση, από διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συντονιστές
προγραμμάτων ενδυνάμωσης, ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και από κρατικές υπηρεσίες. Η
εκδήλωση είχε αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο: συμμετείχαν άνθρωποι από άλλες πόλεις της Σαξονίας
και από αγροτικές περιοχές, αλλά και από γειτονικά κράτη.
Η εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση του έργου MigrEmpower. Ως εκ τούτου, ο υπεύθυνος διαχείρισης
του έργου από τον οργανισμό WISAMAR παρουσίασε για πρώτη φορά τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες
γραμμές του έργου και έδωσε μια εικόνα για το τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν και εφαρμόστηκαν
καλύτερα οι τρεις φάσεις από την πορεία του έργου. Δεύτερον, έγινε μια ανασκόπηση των αποτελεσμάτων
της πιλοτικής εφαρμογής του έργου. Επιπρόσθετα, δύο συμμετέχοντες του έργου μοιράστηκαν την
προσωπική τους εμπειρία και εντυπώσεις όσο αφορά στα διάφορα στάδια της πορείας και τον βαθμό στον
οποίο τους επηρέασαν. Αυτό έδωσε στο συνέδριο μια ζωντανή απεικόνιση της διαδικασίας. Επιπλέον,
τρεις εξωτερικοί εμπειρογνώμονες προσκλήθηκαν για να δώσουν επιπρόσθετη αξία για τρόπους
ενσωμάτωσης, καθώς και τις πηγές που έχουν παραχθεί για μετανάστες και πρόσφυγες. Η κ. Rudaba
Badakhshi από το τμήμα Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης από την πόλη της Λειψίας παρουσίασε την
οπτική της κοινότητας. Η Δρ. Harald Köpping-Athanasopoulos από τον οργανισμό Arbeit und Leben της
Λειψίας, έδωσε ενδιαφέρουσες γνώσεις στα θέματα της αγοράς εργασίας και μια ποσοτική επισκόπηση της
ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας της Σαξονίας. Ο κ. Johann Lieb, ιδρυτής της Avenir
Berlin, ανέλυσε την έννοια της «προσωρινής κοινωνικής απασχόλησης» και την πρακτική εφαρμογή αυτής
της προσέγγισης. Πέρα από τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν, η εκδήλωση παρείχε τη δυνατότητα
δικτύωσης στους συμμετέχοντες. Το συνέδριο έλαβε θετική ανατροφοδότηση και υπήρξε αυξημένο
ενδιαφέρον για την πορεία του έργου MigrEmpower.
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Επιτυχές το τελικό συνέδριο στη Λευκωσία (Κύπρος)
Ο οργανισμός CARDET and το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης συνδιοργάνωσαν το συνέδριο με τίτλο
«Εργασιακή και Κοινωνική Ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο: Παρούσα Κατάσταση,
Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν η
δουλειά και τα ευρήματα από το έργο ‘MigrEmpower’. Εισήγαγε επίσης στο κοινό τις διαφορετικές ‘Οπτικές
για την Ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο’ μέσα από το φακό των Κυπρίων, οι οποίες
συζητήθηκαν από τον Δρ. Χάρη Ψάλτη, ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη του Πανεπιστημιακού Κέντρου
Ερευνών Πεδίου σε συνεργασία με το UNHCR στις ‘Στάσεις και Συμπεριφορές των Κυπρίων απέναντι στους
μετανάστες και πρόσφυγες’, σε σύγκριση με τις προοπτικές των ίδιων των μεταναστών (με παρουσιάσεις
από τους Gerald Faal και Robavine Azangu). Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια συζήτηση με τη συμμετοχή
εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων,
στις πρωτοβουλίες, πολιτικές και προκλήσεις, όπως αυτές έχουν παρατηρηθεί στις προσπάθειες
ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο. Ο Δρ. Σπανέας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η
κ. Μέσσα από το Cyprus Refugee Council και ο κ. Εγγλεζάκης από το KES College πραγματοποίησαν
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τα πρόσφατα δεδομένα μετανάστευσης, την πλατφόρμα HelpRefugees
Work ως τρόπο ενδυνάμωσης των προσφύγων για την είσοδο της στην αγορά εργασίας και τρόπους με
τους οποίου η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σαν ένα μέσα στήριξης και ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών. Το συνέδριο προσέλκυσε 58 ενδιαφερόμενους φορείς από το πεδίο της μετανάστευσης, αιτητές
ασύλου και πρόσφυγες, ενώ θεωρήθηκε ότι ήταν εποικοδομητικό, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σε
μετανάστες και πρόσφυγες.
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