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Στόχοι

Το έργο MIGREMPOWER έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους μετανάστες και πρόσφυγες στις 
προσπάθειές τους για ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής μέσα από την προώθηση μιας 
καλύτερης συνύπαρξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση και κατάρτιση θεωρείται ως ένας 
πρωταρχικής σημασίας στόχος για τη στήριξη των διαδικασιών κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, 8 εταίροι από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Γερμανία, 
Αυστρία και Γαλλία) θα εστιάστουν στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

α) Απόκτηση και ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του 
πολίτη και τη διαβίωση στις σύγχρονες κοινωνίες που αφορά τους μετανάστες και/ή 
πρόσφυγες, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση, το δικαίωμα τους για ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά και η ευαισθητοποίηση απέναντι στο σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων;
β) Απόκτηση και ενίσχυση των μεθόδων και εργαλείων παρέμβασης από επαγγελματίες, οι 
οποίοι εργάζονται με μετανάστες ή/και πρόσφυγες, προκειμένου να συμμετέχουν σε κοινές 
μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες θα εστιάζουν στον προσανατολισμό, την αξιολόγηση 
δεξιοτήτων, την αυτο-αξιολογόηση και την ενδυνάμωση;
γ) Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, ούτως ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις και 
ικανότητές τους, καθώς και να μάθουν καινούριες μεθόδους. 

Το έργο θα απευθυνθεί στις ακόλουθες ομάδες-στόχου:

Επισκόπηση

Το έργο MIGREMPOWER θεωρεί ότι η ανάγκη ανταλλαγής εμπειριών στους τομείς  της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, αποτελεί ένα απαραίτητο και σημαντικό στοιχείο 
για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων. Ως εκ 
τούτου, οι εταίροι του έργου θα εργαστούν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

Αποτελέσματα και Δραστηριότητες

Η σύμπραξη των εταίρων θα εργαστεί στα 4 ακόλουθα Παραδοτέα, τα οποία θα στοχεύουν όλα 
στη βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης των μεταναστών και 
προσφύγων:

ενδιαφερόμενοι 
φορείς που 

σχετίζονται με 
μετανάστευση

μετανάστες 
ή/και 

πρόσφυγες

επιχειρηματίες professionals working 
with migrants/refugees

4) Κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενεργειών, οι 

οποίες στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης των μεταναστών και 

προσφύγων.

1) Μελέτη σχετικά με τις πολιτικές και καλές πρακτικές, οι οποίες απευθύνονται 

στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, 

προκειμένου να γίνει ανάλυση των τοπικών πλαισίων των εταίρων και των μέτρων 

που έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα αντλήσουν 

διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες,

2) Εγχειρίδιο προσανατολισμού και συμβουλευτικής για την αυτο-αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων,

3) Πακέτο κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μεταναστών και 

προσφύγων και την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής τους ενσωμάτωσης,

Την αξιοποίηση καλών πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών και/ή προσφύγων και στην κοινωνική συνοχή1

Την ενίσχυση των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, στις οποίες 
συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες και διάφορες κοινωνικές ομάδες2

3
Την προώθηση της επιχειρηματικότητας για τα μέλη της ομάδας-στόχου του 
έργου, ως ένα μέσο βελτίωσης της κοινωνικής και εργασιακής τους 
κατάστασης

4 Την παροχή αποτελεσματικών εργαλείων στους επαγγελματίες που 
εργάζονται με μετανάστες ή/και πρόσφυγες, τα οποία υποστηρίζουν 
την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη

5
Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών ή/και προσφύγων στην 
κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα μέσα από την προσωπική τους 
ενδυνάμωση


