ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος: MIGRANT TALENT GARDEN
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα “Migrant Τalent Garden” δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μετανάστες να βρουν εργασία, δουλεύοντας
γύρω από πολλαπλά εμπόδια, όπως κακές γλωσσικές δεξιότητες και άγνωστα κοινωνικά, οικονομικά και νομικά πλαίσια,
μέσω μιας ρεαλιστικής προσέγγισης που διευκολύνει να μετατραπούν οι ιδέες σε πράξη.

Το έγγραφο είναι δομημένο σε δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει ανάλυση είκοσι ένα (21) ορθών πρακτικών, δεκαοκτώ (18)
επισκέψεις μελέτης, έρευνα και συνεντεύξεις με δεκαπέντε (15) μετανάστες, και το δεύτερο μέρος παρουσιάζει
κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κέντρο με
πρόγραμμα επώασης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για επιχειρηματίες εκτός ΕΕ. Στόχος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών και η
βελτίωση των ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί
η ανεργία μεταξύ των μεταναστών.
Ιστοσελίδα : https://migrantgarden.eu/

Tίτλος: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμάνια, Αυστρία Και Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα “MigrEmpower” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus του οποίου στόχος είναι η στήριξη των
μεταναστών και των προσφύγων στην διαδικασία της ένταξης τους και στην προώθηση μιας καλύτερης
συνύπαρξης στις κοινότητες υποδοχής. Έξι (6) χώρες της ΕΕ έχουν συμβάλει και δομήσει μεθοδολογικά
χρήσιμα επεμβατικά εργαλεία στους χειριστές που εργάζονται στον τομέα φιλοξενίας, έτσι ώστε να
ξεκινήσουν μαζί τους μια διαδρομή που να εστιάζει στον προσανατολισμό, την αξιολόγηση ικανοτήτων,
την αυτο-αξιολόγηση και την ενδυνάμωση τους.
Συντάχθηκε ένα (1) εγχειρίδιο προσανατολισμού και αξιολόγησης και δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό
μονοπάτι για την ενίσχυση των κοινωνικών, διαπροσωπικών και ενεργών δεξιοτήτων του πολίτη,
εφαρμόζοντας μη τυπικές τεχνικές με έμφαση στην οικοδόμηση της ομάδας, την ενεργό ακρόαση και
τη σαφή αλληλεπίδραση. Εκτός από την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με την ενεργό ιθαγένεια, οι
μετανάστες θα μάθουν πώς να την εφαρμόσουν στο τρέχον πλαίσιο τους. Για παράδειγμα μέσω του
εθελοντισμού και μέσω της υποστήριξης κοινοτήτων, αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων και συγκρούσεων και, επιπλέον, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να βρουν δουλειά.
Ιστοσελίδα: https://migrempower.eu/elearning/
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Tίτλος: NEWBEGINNINGS –Acollection ofMethodstoSupport diversityincommunities
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων (booklet)
Χώρες: Σουηδία, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία
Γλώσσα: Αγγλικά

Στη διαδικασία σύνταξης αυτού του «εγχειριδίου δραστηριοτήτων» συμμετείχαν πρόσφυγες και
μετανάστες - μέσω μιας συνάντησης-συνέντευξης κατά τη διάρκεια της οποίας διηγήθηκαν τις
δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι κατά τη διαδικασία της ένταξης τους - με στόχο τη
δημιουργία διαπολιτισμικού ενός «φιλόξενου περιβάλλοντος». Το παρόν περιλαμβάνει ευέλικτες
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας πιο φιλόξενης κουλτούρας/νοοτροπίας, τη
δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος δικαιοσύνης χωρίς αποκλεισμούς και στη δημιουργία
κοινοτήτων.
Για παράδειγμα, τα εργαστήρια στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας, τη φύση αλλά και τη δημιουργία ενός χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων,
παρέχοντας έτσι στους μετανάστες την ευκαιρία να μοιραστούν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη
θρησκεία τους με τους ντόπιους, καθώς και τους προβληματισμούς σχετικά με τη δικαιοσύνη, το κλίμα
και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ιστοσελίδα: PDF: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2079/booklet_EN.pdf
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