ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Title: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Είδος πηγής: Θεσμικός άξονας
Χώρα : Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Τα Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων (Κ.Α.Δ.) / Refugee Reception Centres (C.A.R.) είναι δημόσια ιδρύματα που
παρέχουν στέγαση, τροφή και ψυχοκοινωνική στήριξη σε αιτούντες άσυλο στην Ισπανία ή σε αυτούς που
αποκτούν το καθεστώς των προσφύγων ή αυτών που μεταφέρονται στην Ισπανία.
Τα Κ.Α.Δ. προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες στους δικαιούχους, με στόχο να επιτρέψει στους δικαιούχους να
επιλύσουν τις προσωπικές ή οικογενειακές τους ανάγκες, καθώς και να τους παράσχει τους κατάλληλους πόρους για
να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη προσωπική αυτονομία τους και τη μελλοντική κοινωνική τους ένταξη:








Προσωρινή διαμονή και συντήρηση.
Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σχετικά με τη νέα κατάσταση.
Καθοδήγηση σχετικά με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύστημα και το σύστημα υγείας.
Ψυχολογική υποστήριξη.
Εξειδικευμένη κοινωνική μέριμνα και διαχείριση συμπληρωματικών οικονομικών ενισχύσεων.
Ανάπτυξη μαθημάτων για την εκμάθηση της γλώσσας και των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων.
Προσανατολισμός και διαμεσολάβηση για επαγγελματική κατάρτιση και ένταξη στην εργασία.

Ιστοσελίδα: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Τίτλος: CEPI – Centers of Integration and Participation
Είδος πηγής: Θεσμικός άξονας
Χώρα : Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Τα CEPI (Κέντρα Ένταξης και Συμμετοχής) είναι κέντρα που στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης και της
συμμετοχής των μεταναστών στην περιοχή της Μαδρίτης, μέσω δραστηριοτήτων με περιορισμένες θέσεις. Οι
δραστηριότητες αυτές είναι εντελώς δωρεάν και οι κοινωνικές και εργασιακές δραστηριότητες
συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
προγράμματος της Περιφέρειας της Μαδρίτης.
Στην Περιφέρεια της Μαδρίτης υπάρχουν συνολικά 8 κέντρα που διανέμονται σε όλη την περιοχή (Usera,
Tetuán, Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Leganés, Arganzuela και Chamartín). Τα κέντρα αυτά
προσφέρουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 Πληροφορίες και προσανατολισμός
 Κατάρτιση και συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ καριέρας
 Ενημερωτικά σεμινάρια για την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα
 Μαθήματα ισπανικής γλώσσας
 Δραστηριότητες για ανηλίκους και άλλες υπηρεσίες
Ορισμένα κέντρα αναπτύσσουν επίσης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ονομάζεται “Γνωρίστε τους νόμους σας”
(Know your laws) για να παρέχουν γνώσεις σχετικά με την κοινωνία στην Ισπανία και να διευκολύνουν την ένταξη.
Ιστοσελίδα: http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-e- integracioninmigrantes.
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Title: IMEPE
Είδος πηγής: Δημόσιο ίδρυμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Το IMEPE είναι αυτόνομο όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου της Alcorcón (Περιφέρεια Μαδρίτης), το οποίο
προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες (τόσο στους Ισπανούς όσο και στους μετανάστες):
 Οργανισμός άσκησης.
 Λέσχη Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης.
 Εκπαίδευση.
 Υπηρεσία ενημέρωσης για επιχειρηματικότητα.
 Εμπορικές Υπηρεσίες.
 Επιχειρηματικό Κέντρο.
Οι υπηρεσίες που απευθύνονται στον πληθυσμό είναι εντελώς δωρεάν. Κύριος στόχος του ΙΜΕΡΕ είναι να
ενισχύσει την απασχολησιμότητα των ατόμων, μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων στήριξης, καθώς και
μέσω μαθημάτων κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών (Ενεργά Μαθήματα Αναζήτησης
Εργασίας, Ψηφιακά Εργαλεία για αναζήτηση εργασίας, προετοιμασία διαδικασιών πρόσληψης και επιλογής,
προώθηση της εργασίας κ.λπ.). Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επισημαίνονται οι παρακάτω
υπηρεσίες:
 Youth Guarantee Program
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
 Πρακτικές στο ΙΜΕΡΕ
 Συνεργασία με άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανώσεις νέων
 Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
Ιστοσελίδα: https://www.imepe-alcorcon.com/
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