ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Tίτλος: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσες: Ιταλικά και Αγγλικά

Το πρόγραμμα INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione) αποσκοπούσε στην ενίσχυση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας. Το πρόγραμμα, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο για το Μεταναστευτικό (Fondo Politiche Migratorie), απευθύνεται σε
δικαιούχους διεθνούς προστασίας που φιλοξενούνται στο δίκτυο SPRAR (National System for the Protection of
Asylum Seekers and Refugees)/ Εθνικό Σύστημα Προστασίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων.
Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η υλοποίηση 672 Εξατομικευμένων Σχεδίων Παρέμβασης (PIP) με την
παροχή ενεργών υπηρεσιών στην αγορά εργασίας με βάση τις δεξιότητες και τις ανάγκες που προέκυψαν σε
μια πρώτη φάση δημιουργίας προφίλ. Επιπλέον, οι αποδέκτες έλαβαν υπηρεσίες που επικεντρώνονταν στον
επαγγελματικό προσανατολισμό, τη διδασκαλία, την κατάρτιση, την καθοδήγηση και την υποστήριξη για την
αναζήτηση εργασίας. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε ισχυρή συνεργασία με το δίκτυο SPRAR.
Ιστοσελίδα: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Title: LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά
Το «Labor Integration Network For Inmigrants Self-Employment» γεννήθηκε για να βελτιώσει και να
παρέχει ευφάνταστες και συνεκτικές εναλλακτικές λύσεις αυτοαπασχόλησης στη Βαλένθια (Ισπανία), λόγω
του φαινομένου της οικονομικής κρίσης και των πιο τραγικών συνεπειών του: της ανεργίας του
μεταναστευτικού πληθυσμού και, κατά συνέπεια, των οικονομικών δυσκολιών και των δυσκολιών ένταξης
στην κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό γεννήθηκε για να συνεργαστεί με τους μετανάστες που διατρέχουν
κίνδυνο αποκλεισμού και έχουν υψηλό βαθμό κοινωνικοοικονομικής και ψυχοκοινωνικής ευαλωτότητας,
στη Βαλένθια.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες εξατομικευμένα μαθήματα για να τους
βοηθήσει να βρουν επιχειρηματικές ιδέες για αυτό-απασχόληση. Επίσης, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να
προσανατολίσει τους μετανάστες σε βιώσιμες ιδέες έργων και να πραγματοποιήσει ένα επιχειρηματικό
σχέδιο για την επίτευξη των εργασιακών τους στόχων. Το "Asociación Por Ti Mujer", μέσω αυτού του
προγράμματος, στοχεύει στην πρόληψη κινδύνων όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση,
μέσω συντονισμένης εργασίας στη Βαλένθια, το Αλικάντε και το Castellón (Περιφέρεια της Βαλένθια) για
την παροχή κινήτρων και την προώθηση της αυτοαπασχόλησης ως προσωπικής και επαγγελματικής
επιλογής για την επίτευξη της πλήρους ενσωμάτωσης στη συμμετοχική ζωή στην Περιφέρεια της Βαλένθια.
Ιστοσελίδα: https://asociacionportimujer.org/
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Τίτλος: MIGREMPOWER
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ισπανία, Αυστρία,Γερμανία, Κύπρος, Ιταλία και Γαλλία
Γλώσσες: Ισπανικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Το "Migrempower" είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων
στις προσπάθειές τους για ένταξη και στην προώθηση της καλύτερης συνύπαρξης στις νέες κοινότητες
υποδοχής, τους δήμους και τα Κράτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 οργανισμούς που ανήκουν σε 6
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία), οι οποίοι
συμμετέχουν σε δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:
α) απόκτηση και ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των δικαιούχων του προγράμματος
(μετανάστες ή/και πρόσφυγες), προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής τους συνοχής, δικαίωμα συμμετοχής
στα κοινά και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (β) απόκτηση / ενίσχυση μεθοδολογικών εργαλείων και
παρέμβαση επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες ή/και πρόσφυγες για να αναλάβουν μαζί τους μια
πορεία που επικεντρώνεται στον προσανατολισμό, την αξιολόγηση δεξιοτήτων, την αυτό-αξιολόγηση και την
ενδυνάμωση, (γ) ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανισμών, προκειμένου να
αυξηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους και να αποκτήσουν νέες μεθοδολογίες.
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο «Migrempower», πέτυχαν τους στόχους του έργου με τη διεξαγωγή της
μελέτης σχετικά με τις πολιτικές και τις ορθές πρακτικές που απευθύνονται στην κοινωνική και εργασιακή
ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, προκειμένου να αναλύσουν τι έχει ήδη εφαρμοστεί και πώς να
διδαχθούν από τις εμπειρίες του παρελθόντος· ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων παρέμβασης και
διδακτικού υλικού για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής κατάστασης των μεταναστών και των
προσφύγων· δοκιμή των εργαλείων παρέμβασης, των κατευθυντήριων γραμμών και του εκπαιδευτικού υλικού.
Ιστοσελίδα: http://migrempower.eu/en/
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