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Το έργο (2019-1-ES01-KA204-065510) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα «Employment 4 Inclusion» (E4I) επικεντρώνεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων (ΜΝΑΠ) στην Ευρώπη: πώς να επιτευχθεί το καλύτερο μοντέλο παρέμβασης για την
προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι σήμερα οι
κύριοι προορισμοί των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, ενώ η Γαλλία και η Δανία είναι χώρες
φιλοξενίας για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες. Παρ’ όλο που τα προφίλ των ομάδων-στόχων
είναι σχετικά διαφορετικά στις χώρες εταίρους (εθνικότητες, είδος μετανάστευσης κ.λπ.), όλες μοιράζονται
κοινές ανάγκες όσον αφορά την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.
Το «Employment 4 Inclusion» αποσκοπεί, μεταξύ άλλων στόχων, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης
των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων με τους ακόλουθους
στόχους:
- Ανάπτυξη και παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες με τα πιο
καινοτόμα εργαλεία και διαδραστικό μοντέλο για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.
- Παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης αλλά και των εργαλείων στους επαγγελματίες που εργάζονται με
μετανάστες με σκοπό την ολιστική πλαισίωση των ΜΝΑΠ με την υποστήριξη και τη συνεργασία δημόσιων
φορέων και εταιρειών.
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των ΜΝΑΠ με την ανάπτυξη των εργασιακών και
κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και με την ανάπτυξη και δοκιμή αποτελεσματικών μεθόδων
προσέγγισης αυτών των ομάδων.
- Παροχή πρακτικών λύσεων και πολιτικών συστάσεων για τα θεσμικά όργανα, τις επιχειρήσεις και την
κοινωνική οργάνωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της
κοινωνικής ένταξης των ΜΝΑΠ στην κοινωνική εργασία.
Με το στόχο αυτό, η κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει τον «Κόμβο Καλών Πρακτικών» που αποτελεί
βάση δεδομένων ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός ο Κόμβος επιτρέπει σε
επαγγελματίες, δημόσιες διοικήσεις και εταιρείες που συνεργάζονται με τους ΜΝΑΠ να μετρούν με τα πιο
ακριβή υποστηρικτικά και εμπνευσμένα υλικά για να βελτιώσουν τις παρεμβάσεις τους.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

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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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ,
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Tίτλος: FROMSKILLS2WORK
Είδος πηγής: Πρόγραμμα, Καλές πρακτικές
Χώρες: Βέλγιο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία και ΗΒ
Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά Ουγγαρέζικα, Γερμανικά,ΣλοβάκικακαιΑραβικά

Το πρόγραμμα «FromsSkills2Work» αποσκοπεί στην προώθηση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας στην αγορά εργασίας, προωθώντας την έγκαιρη επικύρωση τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη του πλαισίου υποδοχής και των ικανοτήτων των αρμόδιων
αρχών, της παροχής υπηρεσιών και των εργοδοτών, καθώς και με την ενίσχυση της πρόσβασης σε
πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των προσφύγων.
Το "FromSkills2Work" είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης για την επικύρωση δεξιοτήτων και την
ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία παρέχει πληροφορίες στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας,
εκπροσώπους ομάδων μεταναστών, εργοδοτών, τοπικών αρχών και παροχής υπηρεσιών στα 9 συμμετέχοντα
κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του
2017.
Ιστοσελίδα: http://www.fromskills2work.eu/

Tίτλος: LIGHTHOUSE
Είδος πηγής: Πρόγραμμα, Καλές πρακτικές
Χώρες: Ισπανία, Νορβηγία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος και Αυστρία
Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Νορβηγικά και Ελληνικά

Το «Lighthouse» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να καθιερώσει ένα καινοτόμο μοντέλο, καθώς και
εργαλεία για την υποστήριξη της διά βίου μάθησης και των διαδρομών σταδιοδρομίας των μεταναστών μέσω της παροχής
συμβουλών και αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της κινητικότητας και της
απασχολησιμότητας. Αντλούμενο από το συνδυασμό δύο διαφορετικών επιτυχημένων πλαισίων:
Το Αυστριακό μοντέλο, που ονομάζεται LOT-House (μάθηση, προσανατολισμός, προσπάθεια- πράξη), που αναπτύχθηκε
από την BEST (Αυστριακός εταίρος)· και το καθιερωμένο γαλλικό σύστημα για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης
εκπαίδευσης μάθησης. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν επτά εταίροι από την Ισπανία, τη Νορβηγία,
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Αυστρία.
Η συγκεκριμένη συνεργασία δημιούργησε τα ακόλουθα πνευματικά αποτελέσματα:
 Έκθεση πλαισίου: παροχή σαφούς κατανόησης, σχετικά με το πλαίσιο και την κατάσταση των υπηρεσιών
επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών για τους μετανάστες.
 Διαδραστικό Μοντέλο Lighthouse: να εισαγάγει και να καθοδηγήσει τους δικαιούχους να προσφέρουν
συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.
 Πρόγραμμα κατάρτισης σπουδών Lighthouse: ένα εργαλείο που βασίζεται στο ECVET με σκοπό την ανάπτυξη των
απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών.
 Κατευθυντήριες γραμμές Lighthouse: να παραδώσει βασικές συστάσεις.
 Εργαλειοθήκη Lighthouse: για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες που εργάζονται στις υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού και παροχής συμβουλών.
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Ιστοσελίδα: http://lighthouse-project.eu/

Τίτλος: MAKE IT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Βέλγιο, Ισπανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πορτογαλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα "MAKE IT" επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του επαγγελματικού προφίλ του "European
Welding Practitioner", αντιμετωπίζοντας την ανάγκη της αγοράς για ειδικευμένους εργαζόμενους στην
τεχνολογία και με ικανότητες σε "παλιές" και "νέες" διαδικασίες. Μέσω του προγράμματος MAKE IT, το
εταιρικό σχήμα αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών και εθνικών
εργαλείων αναγνώρισης, διασφαλίζοντας ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες μπορούν να αναγνωριστούν σε
διάφορες χώρες, διασυνοριακά.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος προσόντων
προσανατολισμένου στον συγκεκριμένο τομέα και η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού εναρμονισμένου συστήματος
αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης (RPL) στον τομέα της συγκόλλησης. Αυτό θα διευκολύνει την
αναγνώριση και την πιστοποίηση των αντίστοιχων LOs:
• Εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET).
• Ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
• Βελτίωση του EQAVET στον τομέα της συγκόλλησης.
Ιστοσελίδα: https://skillstools.eu/make-it/

Τίτλος: REFUSKILLS
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Νορβηγία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία και Τουρκία
Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

Το πρόγραμμα «RefuSkills» έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες και το σύστημα Skillsbank (ΤράπεζαΔεξιοτήτων) για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες και τη γρήγορη αξιολόγηση των ικανοτήτων των μεταναστών και
των προσφύγων. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
- Καθιέρωση ενός εύχρηστου μηχανισμού που δίνει στους πρόσφυγες την ευκαιρία να αποτυπώσουν τις δεξιότητες
και τις ικανότητές τους χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές του ECVET και των αρχών των μαθησιακών
αποτελεσμάτων (learning outcome principles).
- Διευκόλυνση και μείωση του χρόνου επεξεργασίας στη διαχείριση των αιτήσεων διαμονής των προσφύγων και
των αιτούντων άσυλο.
- Βελτίωση των δυνατοτήτων των χωρών υποδοχής για γρήγορη ταυτοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
μεταναστών.
- Διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης ενός "RefuPass" δηλώνοντας το χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων των ατόμων
με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ιστοσελίδα: https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectos-europeos/proyecto- refuskills
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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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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΟΥ

Tίτλος: EMPOWER AND TRAINING OF IMMIGRANT WOMEN
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά
Κύριος στόχος του προγράμματος “Empower and Training of immigrant women” (Ενδυνάμωση και κατάρτιση
γυναικών μεταναστριών) είναι να παρέχει υποστήριξη, συμβουλή και κατάρτιση στις ωφελούμενες για τη
διευκόλυνση της απασχόλησής τους και την προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Οι στόχοι είναι
οι ακόλουθοι:
• Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης των μεταναστριών στην ενεργό διαδικασία αναζήτησης εργασίας,
εστιάζοντας στη γνώση της αγοράς εργασίας και την πρόσβασή τους στην απασχόληση.
• Υποστήριξη και συνοδεία των γυναικών στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας μέσω της κατάρτισης και
εξατομικευμένης παρέμβασης με την παροχή των απαραίτητων εργαλείων για αποτελεσματική απασχόληση.
• Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων, μεταναστών και κοινωνικών φορέων μέσω της
διαμεσολάβησης και της ευαισθητοποίησης.
• Κίνητρο για τη δημιουργία αυτοαπασχόλησης και ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος.
Η AIBE BALCAN XATIVA είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με τη δική της νομική
προσωπικότητα, που έχει ως στόχο τη συμμετοχή του μεταναστευτικού πληθυσμού στην κοινωνία της Ισπανίας.
Ιστοσελίδα: http://aibebalcanxativa.org/

Τίτλος: : EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Η.Β.
Γλώσσα: Αγγλικά

Το σχέδιο «Empowerment, Integration and Participation of Women” (WEIP) έχει ως στόχο να βοηθήσει τις
μετανάστριες και τις γυναίκες πρόσφυγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντάς τους ευκαιρίες εργασίας για
ένταξη. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει στις μετανάστριες και πρόσφυγες, οι οποίες έφθασαν
πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέα εργαλεία και εργασιακές ικανότητες, και να βελτιώσει τις πιθανότητές
τους για ένταξη στις χώρες υποδοχής αυξάνοντας τις δεξιότητές τους, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες.
Οι δραστηριότητες του σχεδίου έχουν σκοπό να παρέχουν απτές πρωτοβουλίες, όπως γλωσσικές δεξιότητες και
δεξιότητες κατάρτισης, δραστηριότητες απασχολησιμότητας, παροχή νομικών συμβουλών, εκπαιδευτικά
εργαστήρια και δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο για τις γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες στις
τέσσερις ευρωπαϊκές κομητείες της κοινοπραξίας (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο). Αυτό το
ολιστικό πρόγραμμα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων βοήθησε στην προώθηση της ένταξης των γυναικών
μεταναστών και προσφύγων και διευκόλυνε την πρόσβασή τους στην εργασία βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους
και τις καταστάσεις εργασίας, παρείχε όμως χαμηλή αμοιβή.
Το συγκεκριμένο σχέδιο ξεκίνησε τον Ιούνιο του2017 και εταίροι της κοινοπραξίας είναι: Red Acoge
(Συντονιστής), Coalición KARAT, Differenza Donna and LAWRS (Latin-American Service of Woman Rights).
Ιστοσελίδα: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integracion-y-participacion-de-lamujer-weip
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Τίτλος: EMPOWERMENT SCHOOL
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Το "Empowerment School"(Σχολείο Ενδυνάμωσης) είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το "Asociación
Por Ti Mujer" με σκοπό την παροχή εργαλείων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των
μεταναστριών, ως μορφή ενδυνάμωσης. Με τον τρόπο αυτό, το "Asociación Por Ti Mujer" ξεκίνησε, από το
2012, αυτή την πρωτοβουλία της Σχολής Ενδυνάμωσης γυναικών, όπου διευθύνουν ένα ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τους επιτρέπει να αποκτήσουν εργαλεία αυτό-ανάπτυξης σε διάφορους τομείς
(προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα). Επιπλέον το παρών πρόγραμμα βοήθησε τις μετανάστριες να
επιτύχουν την αυτονομία τους μέσω μιας κοινωνικό-εκπαιδευτικής παρέμβασης, προσφέροντας ταυτόχρονα
εκπαιδευτικό και εργασιακό προσανατολισμό, ψυχολογική παρέμβαση, κατάρτιση στην οικονομική διαχείριση
της οικιακής και οικογενειακής χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Το «Empowerment School» του «Por Ti
Mujer» βοηθάει επίσης να ενωθούν οι προσπάθειες, οι πόροι και οι γνώσεις για την καταπολέμηση του
κοινωνικό-εργατικού αποκλεισμού, της διάσπασης και της βίας λόγω φύλου έναντι των μεταναστριών.
Ιστοσελίδα: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Τίτλος:SARA- Workshops for personal and professional development for women in Madrid (Εργαστήρια προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης για γυναίκες στη Μαδρίτη)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Γενικός στόχος του προγράμματος SARA είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας των μεταναστριών μέσω της
ομαδικής και ατομικής εργασίας, της ενδυνάμωσης και της βελτίωσης της αυτοεκτίμησης, καθώς και η
ανάπτυξη ενός προγράμματος απασχόλησης με συνεχή συνοδεία καθοδήγησης που υποστηρίζει και
διευκολύνει την ένταξη στην εργασία. Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το "Fundación Cepaim"
πραγματοποιήθηκε με μια συμμετοχική μεθοδολογία που συμπεριλαμβάνει την οπτική σχετικά με το φύλο και
τη διαπολιτισμικότητα. Το πρόγραμμα περιέχει τρεις φάσεις:
Η πρώτη, από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου (2018), αποσκοπούσε στη βελτίωση των κινήτρων και της
αυτοαντίληψης των γυναικών .Η δεύτερη, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο (2019), είχε ως σκοπό την
επαγγελματική κατάρτιση με το εργαστήριο «Βοηθός καταστήματος σε βιολογικά καταστήματα και υγιεινή
διατροφή». Η τρίτη, που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τον Μάιο του 2019, προσανατολίστηκε στην
καθοδήγηση και την υποστήριξη της ατομικής - ομαδικής εργασίας. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να ολοκληρώσουν
και τις τρείς φάσεις.
Το πρόγραμμα SARA απευθυνόταν κυρίως σε μετανάστριες, με ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16, και ήταν
απαραίτητο να γνωρίζουν την ισπανική γλώσσα σε ελάχιστο επίπεδο για να μπορούν να κατανοήσουν το
διαφορετικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Η μετά-παρακολούθηση ήταν συνεχής και
προσαρμόστηκε στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα παρείχε υπηρεσία μεταφοράς και πόρους
στις γυναίκες που το χρειαζόντουσαν.
Ιστοσελίδα: http://cepaim.org/
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Tίτλος: BREFE- BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το έργο BREFE- Boosting Refugees Access To Employment αποσκοπεί στην εκπαίδευση και τη βελτίωση της
μαθησιακής εμπειρίας των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Επιπλέον, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ταχύτερης
πρόσβασης στην απασχόληση μέσω της μεταφοράς της εκμάθησης γλωσσών εντός της επιχείρησης, στην
αξιοποίηση βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων για την απόκτηση μιας πρώτης θέσης εργασίας και τη
συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαδικασία μάθησης και ένταξης στην εργασία. Για την επίτευξη των στόχων
αυτών, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα πνευματικά προϊόντα:
-Εργαλειοθήκη για καθηγητές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές.
-Μέθοδοι και εργαλεία για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των προσφύγων με εργασιακή
προοπτική στη χώρα υποδοχής.
-Μέθοδοι και εργαλεία για την προετοιμασία και υποστήριξη των εταιρειών στην πρόσληψη προσφύγων και
νεοεισερχόμενων

Ιστοσελίδα: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-al-empleo

Tίτλος: INTERLABORAproject
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Το «Interlabora Network» είναι ένα σχέδιο ένταξης στην εργασία, το οποίο ιδρύθηκε από το European Social
Fund (ESF) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης της
κυβέρνησης της Ισπανίας, με στόχο την παροχή βοήθειας στους μετανάστες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
προσανατολισμού στην εργασία. Οι στόχοι του σχεδίου είναι:
• Προώθηση των επαγγελματικών βασικών ικανοτήτων των μεταναστών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
• Να ευνοήσει την ένταξη του μεταναστευτικού πληθυσμού στις θέσεις εργασίας, να εργαστεί ενάντια στις
διακρίσεις στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και στην προώθηση της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας.
• Να φέρει τις απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος πιο κοντά στην κοινωνικό-εργασιακή πραγματικότητα
των μεταναστών που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης.
Υπό την έννοια αυτή, το έργο προσφέρει τρεις τρόπους βοήθειας, μέσω: κοινωνικού-εργασιακού
προσανατολισμού, διαμόρφωσης και διαμεσολάβησης.
Ιστοσελίδα: http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026
588,564_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Τίτλος: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Τουρκία
Γλώσσες: Ισπανικά, Αγγλικά Γαλλικά. Βουλγάρικα Ελληνικά, Πορτογαλικά και Τούρκικα

Tο έργο Transversal Model for Migrant’s στοχεύει στην ενδυνάμωση των καθηγητών, εκπαιδευτών και
συμβούλων στο κομμάτι της ενδυνάμωσης των μεταναστών με δεξιότητες με σκοπό να τους προωθήσουν
σε μια ανώτερη θέση εργασίας ή οικονομικής κατάστασης και στη κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, επτά οργανισμοί-εταίροι (συνέταιροι) συνεργάζονται για να δημιουργήσουν το πρόγραμμα
Transversal. Οι συνεργάτες θα:
• Προσδιορίσουν τα κενά στις δεξιότητες, τους εκπαιδευτικούς παράγοντες και των επιτυχημένων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσω της ερευνητικής διαδικασίας.
• Ενισχύσουν την επαγγελματική εξέλιξη των Συμβουλευτικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διευκολύνουν την αξιολόγηση, την επικύρωση και την
αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την υποστήριξη των μεταναστών.
• Σχεδιάσουν πρακτικές δραστηριότητες, βασισμένες στην καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση του
προγράμματος Transversal
• Δημιουργήσουν χρήσιμους πόρους για τη διάδοση καλύτερης κατανόησης των διαφορετικών και καινοτόμων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη των μεταναστών προς την ένταξή τους στην Ευρώπη.
• Σχεδιάσουν και εφαρμόσουν έναν καινοτόμο ψηφιακό χώρο και πρακτικά εργαλεία που απευθύνονται τόσο
σε συμβούλους όσο και σε εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με διάφορα στοιχεία που
σχετίζονται με τους μετανάστες και να τα υποστηρίξουν μέσω διαδραστικών μαθησιακών στοιχείων.
Ιστοσελίδα: http://www.transversalmodel.eu/
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΝΑΠ

Tίτλος: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Είδος Πηγής: Ψηφιακό Εργαλείο
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

Η «Labour Μarket Βalance» είναι μια δημόσια και διαδικτυακή βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από
τον Δανικό Οργανισμό για την Αγορά Εργασίας και τις Προσλήψεις (Danish Agency for Labour Market and
Recruitment). Παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησης στους
διάφορους τομείς.
Η βάση δεδομένων ενημερώνεται κάθε 6ο μήνα και βασίζεται σε πληροφορίες από μια μεγάλη έρευνα
σχετικά με τις εμπειρίες πρόσληψης, τα ποσοστά ανεργίας και τις θέσεις εργασίας. Αυτό δημιουργεί μια
κλίμακα με 5 κατηγορίες κάτω από τις οποίες εμπίπτον οι διάφοροι τίτλοι εργασίας. Οι κατηγορίες είναι
«Σοβαρή έλλειψη εργασίας», «έλλειψη εργασίας», «παράδοξα προβλήματα», «καλές ευκαιρίες
απασχόλησης» «λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης».
Στην πράξη, το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους ΜΝΑΠ για να στοχεύσουν σε
τομείς με μεγαλύτερες πιθανότητες απασχόλησης. Από επαγγελματίες που βοηθούν στην αναζήτηση
εργασίας, αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι ένας τρόπος για να εξισορροπηθούν οι προσδοκίες του ατόμου
που αναζητά εργασία.
Ιστοσελίδα: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Τίτλος: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Είδος Πηγής: Εργαλεία
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Εάν είστε άνεργος στη Δανία και λαμβάνετε κάθε είδους επιδόματα ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων των
παροχών ένταξης, είναι υποχρεωτικό να έχετε ένα ηλεκτρονικό βιογραφικό σημείωμα καταχωρημένο στην
Εθνική Βάση Δεδομένων για την προσθήκη θέσεων εργασίας και το βιογραφικό σημείωμα που ονομάζεται
Jobnet (www.jobnet.dk). Λόγω του γεγονότος, ότι ορισμένοι ΜΝΑΠ έχουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες
και οι περισσότεροι αγωνίζονται να μάθουν τη δανέζικη γλώσσα, οι σύμβουλοι εργασίας και οι εργαζόμενοι στα
τοπικά κέντρα εργασίας της Δανίας αναμένεται να υποστηρίξουν τους ΜΝΑΠ στη δημιουργία ενός
διαδικτυακού βιογραφικού σημειώματος για το Jobnet.
Αυτή η απαίτηση για ψηφιακή συμβουλευτική είναι σχετικά νέα και δεν αποτελεί για ορισμένους από τους
συμβούλους εργασίας ή κοινωνικούς εργασίας πεδίο εμπειρογνωμοσύνης. Ευτυχώς, η Δανέζικη Υπηρεσία για
την Αγορά Εργασίας και Προσλήψεων (Danish Agency for Labour Market and Recruitment -STAR), καθώς και
πολλά ταμεία ασφάλισης ανεργίας (που ονομάζονται A-kasser) έχουν κάνει μαθήματα για τα πάντα: πώς να
συνδεθείς με Jobnet.dk, δημιουργώντας jobnet-CV (Mit CV), χρησιμοποιώντας τα διάφορα χαρακτηριστικά σε
jobnet.dk (πώς να γραφτεί μια καλή αίτηση εργασίας, δημιουργώντας ένα βιογραφικό σημείωμα παρουσίασης
με στόχο μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή βιομηχανία κ.λπ.). Πολλά από αυτά τα σεμινάρια είναι σύντομα και
εισαγωγικά, αλλά μερικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σύντομες σειρές μαθημάτων. Αυτά τα
σεμινάρια χρησιμοποιούνται συχνά από τους συμβούλους εργασίας πριν ή κατά την διάρκεια πλοήγησης και τη
χρησιμοποίηση του jobnet.dk. Χρησιμοποιούνται επίσης από άλλους εργαζόμενους στο τοπικό κέντρο εργασίας,
π.χ. σε εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, γενική εισαγωγή στις δανέζικη αγορά εργασίας κ.λπ.
Ιστοσελίδα: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Tίτλος: : VIRTUAL COMPANY VISIT
Είδος Πηγής: Μεθοδολογία
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το γραφείο απασχόλησης στο δήμο Furesø έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο για τους ΜΝΑΠ για να πάρουν
μια ιδέα και μια εικόνα από τους διάφορους δανέζικους εργασιακούς χώρους. Χρησιμοποιούν ακουστικά
εικονικής πραγματικότητας για να παρουσιάσουν το χώρο εργασίας στον πολίτη πριν από την πραγματική
συνάντηση.
Για πολλούς νεοεισερχόμενους από διαφορετικούς πολιτισμούς, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουν πώς
να εργαστούν σε ένα δανέζικο σπίτι ηλικιωμένων, και στην περίπτωση αυτή, η εικονική επίσκεψη μπορεί να
είναι χρήσιμη.

Ιστοσελίδα: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-og- teknologi/2020/januar/integration-setgennem-virtual-reality-briller/
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MH TΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΝΑΠ

Τίτλος: PROJECT 44 POINTS = JOB
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Δανέζικα

Η μέθοδος «Project 44 points = job» παρέχει ένα σύστημα σημείων που μεταφράζει τα επαγγελματικά πρότυπα
και τις απαιτήσεις της εταιρείας, σε ένα εργαλείο που μπορεί να μετρήσει και να απεικονίσει την εξέλιξη του
συμμετέχοντα. Αναπτύσσεται από το δήμο Gribskov σε συνεργασία με KHRS (μια επιχείρηση υπηρεσιών που
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μέσα στη βιομηχανία ξενοδοχείων), το τοπικό γλωσσικό σχολείο,
και άλλους κεντρικούς συνεργάτες. Μετά την επίτευξη 44 μονάδων και την ολοκλήρωση 4 εβδομάδων
πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες είχαν εγγυημένη τακτική απασχόληση με KHRS.
Η εξέλιξη των συμμετεχόντων αξιολογείται σε αίθουσες διδασκαλίας που έχουν σχεδιαστεί σαν δωμάτια
ξενοδοχείων, δημιουργώντας έτσι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις παρόμοιες με τις ρυθμίσεις του χώρου εργασίας. Με
τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η πρόσβαση των προσφύγων στην απασχόληση.
Ιστοσελίδα:
https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/4556e82C-8d08-4a3d-ab76- 245a88a42a5b/0/metodehaefte_gribskovmodellen.pdf

Τίτλος: OCN-Method
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Δανέζικα

Το Open College Network (OCN) είναι ένα παράδειγμα μεθόδου αξιολόγησης και τεκμηρίωσης ικανοτήτων
εντός του επαγγελματικού βίου. Η μέθοδος OCN είναι ένας τρόπος λήψης πιστοποιητικών για την τυπική
καθώς και την άτυπη μάθηση που επιτυγχάνεται π.χ. κατάρτιση στην απασχόληση, μαθήματα και μαθήματα
μετά το σχολείο. Το εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο για τους εργοδότες για την προετοιμασία της
εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά τα πιστοποιητικά δεν αναγνωρίζονται στο επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα.

Ιστοσελίδα: https://ocn-danmark.dk/
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Tίτλος: QUALIFICATION CARD
Είδος πηγής: Εργαλείο Προόδου (progression tool)
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η «Qualification card» είναι ένα εργαλείο προόδου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανάπτυξης
δεξιοτήτων από τον εκπαιδευόμενο σε σχέση με τη δυνατότητα εκτέλεσης των διαφόρων καθηκόντων στο
σχετικό χώρο εργασίας. Έτσι, το εργαλείο δίνει στον εργοδότη τη δυνατότητα να προβαίνει σε συνεχή και
συστηματική αξιολόγηση της εξέλιξης του ασκούμενου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Η Qualification card μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργά στον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ εργοδότη και
ασκούμενου κατά τη διάρκεια του συνολικού μαθήματος. Η Qualification card χρησιμοποιεί μια κλίμακα που
κυμαίνεται από το χαμηλότερο επίπεδο 'Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα' έως το υψηλότερο 'Μέσα στο Στόχο'. Με
την αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας για τους επιμέρους τομείς κατάρτισης, θα μπορεί να δοθεί στον
εκπαιδευόμενο εποικοδομητική ανατροφοδότηση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων εργασίας και τη
συνολική εξέλιξη. Επιπλέον, βελτιώνει την απασχολησιμότητα των ΜΝΑΠ, επειδή μπορούν να κάνουν ορατές τις
ικανότητές τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο.
Η Qualification card έχει αναπτυχθεί σε διάφορους κλάδους/ τομείς. Παρακάτω επισυνάπτεται ένα αρχείο pdf,
το οποίο είναι ένα παράδειγμα (στα αγγλικά) της Qualification card στο πλαίσιο της καθαριότητας το οποίο
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την BC Hospitality Group.

Qualification card_Housekeeping Attendant_BC Hospitality Group.pdf.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τίτλος: COMPANY SERVICE ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Είδος πηγής: Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Για να βοηθήσουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, οι εταιρείες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια Υπηρεσία Εταιρειών, που παρέχεται από τους Δήμους. Υπάρχουν
τρία εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες σε συνεργασία με το Δήμο.
Το πρώτο εργαλείο είναι το τηλέφωνο της εταιρείας, το οποίο είναι μια άμεση σύνδεση μεταξύ της εταιρείας
και των κέντρων εργασίας. Όταν καλείς το τηλέφωνο της εταιρείας, οι εταιρείες επικοινωνούν με δημόσιο
σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να τις συμβουλεύει σχετικά με τους κανόνες που αφορούν διάφορες περιόδους
πρακτικής άσκησης όπως επίσης και λύσεις επιδότησης μισθών. Το δεύτερο εργαλείο είναι η δημόσια τράπεζα
εργασίας, στην οποία οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν τις αποσπάσεις θέσεων εργασίας τους. Το
τρίτο εργαλείο είναι η δυνατότητα πρόσληψης μέσω της υπηρεσίας της εταιρείας. Σε συνεργασία με τα κέντρα
απασχόλησης, η εξυπηρέτηση της εταιρείας βοηθά τις εταιρείες να συνδυάσουν τους άνεργους πολίτες με τη
συγκεκριμένη διαθέσιμη θέση εργασίας. Εάν δεν υπάρχουν αντιστοιχίες κενών θέσεων εντός του Δήμου, τα
κέντρα εργασίας μπορούν να προσεγγίσουν τους γύρω δήμους μέχρι να βρεθεί ένας υποψήφιος.
Ιστοσελίδα:https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-til- rekruttering

Τίτλος: SOVI
Είδος πηγής: Ερευνητικό έργο
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το SOVI είναι ένα έργο που συνδέει τις μεγάλες εταιρείες, με εργασιακά προετοιμασμένους ΜΝΑΠ, και μέσω
πρακτικής εργασίας τους εκπαιδεύει στο πως να χειρίζονται την εργασία με κανονικούς όρους μετά την
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ΜΝΑΠ εκπαιδεύονται επίσης στις σχετικές γλωσσικές
δεξιότητες του τομέα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφυγες, τις οικογένειές τους και άλλους δίγλωσσους στη Δανία, οι οποίοι
δεν αποτελούν ακόμη μέρος του ενεργού εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και
έχει ως στόχο τόσο να ωφελήσει τους ΜΝΑΠ, τα κέντρα απασχόλησης και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
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Tίτλος: BC Hospitality Group Job Shool
Είδος πηγής: Ερευνητικό έργο
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Τον Ιανουάριο του 2019, ο Όμιλος BC Hospitality ξεκίνησε την ανάπτυξη αυτού που έγινε στη συνέχεια το BC
Hospitality Job School. Το πλαίσιο για την εξέλιξη αυτή ήταν ότι το Hospitality Group ανέθεσε στο AC Hotel Bella
Sky στην Κοπεγχάγη να βρει εργάτες καθαριότητας και έπρεπε να προσλάβει 150 νέους υπαλλήλους για το νέο
εσωτερικό τμήμα καθαριότητας τους, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών.
Η Σχολή Εργασίας αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με το Business House Copenhagen, ένα μέρος του Job
center (εργασιακό κέντρο) Κοπεγχάγης. Η σχολή εργασίας ιδρύθηκε ως πρακτική άσκηση 13 εβδομάδων, η
οποία περιελάμβανε 11 ημέρες εκπαίδευσης στη Δανία με έδρα την εταιρεία, και 10 ημέρες μικρότερων
μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με την καθαριότητα. Aπό τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο
του 2019, 32 υποψήφιοι με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο εισήλθαν στη Σχολή Εργασίας. Από τους
32 υποψηφίους, οι 18 ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και σε 14 από αυτούς τους προσφέρθηκαν συμβόλαια
στην BC Hospitality Group. Στους πρόσφυγες και μετανάστες που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους,
προσφέρθηκε εργασία είτε με μερική απασχόληση (24 ώρες/εβδομάδα) είτε σε 32 (ώρες/εβδομάδα) με
δυνατότητα να κάνουν επιπλέον βάρδιες.
Οι υποψήφιοι προέρχονταν από 7 τοπικά κέντρα απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης. Κατά τη
διάρκεια της Σχολής Εργασίας, οι υποψήφιοι έλαβαν κοινωνικά οφέλη Καθώς και εντάχθηκαν στο τοπικό κέντρο
εργασίας τους. Τα κέντρα απασχόλησης πλήρωσαν επίσης για τα μαθήματα δανέζικής γλώσσας και
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ώρες καθοδήγησης για τον τοπικό κοινωνικό και πολιτιστικό μέντορα, ο
οποίος παρακολούθησε και βοήθησε τους υποψηφίους όπου χρειαζόταν κατά τη διάρκεια των 13 εβδομάδων
κατάρτισης.
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΑΠ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tίτλος: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEESΕίδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Industry Package (branchepakke) είναι μια συνεκτική διαδικασία για τους ανέργους, όπου τα γραφεία
απασχόλησης και οι εταιρείες συνεργάζονται συστηματικά για να προετοιμάσουν και να εκπαιδεύσουν τους
νεοεισερχόμενους για τα καθήκοντα που απαιτούνται στις βιομηχανίες. Κάθε μάθημα είναι δομημένο με τη
βοήθεια καρτών πρόκρισης με συγκεκριμένους στόχους, έτσι ώστε η σταδιακή πρόοδος του εκπαιδευόμενου να
είναι πάντα ορατή σε όλα τα μέρη.
Το πακέτο αυτό αναπτύσσεται με βάση την ανάλυση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης προτεραιoποιούνται στους τομείς που χρήζουν ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού.
Ιστοσελίδα: https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker/branchepakker-for- kommuner

Tίτλος: IGU – BASIC INTEGRATION TRAINING PROGRAM
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά
Το " The Basic Integration Training Program ", στη δανέζικη Integrationsgrunduddannelsen ή στο IGU, είναι
αποτέλεσμα της δανέζικης τριμερούς συμφωνίας από το 2016. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2016 για
τριετές διάστημα και παρατάθηκε το 2019. Το IGU στοχεύει σε ανειδίκευτους πρόσφυγες και συγγενείς που
έχουν επανενωθεί, οι οποίοι χρειάζονται ένα σκαλοπάτι για να αποκτήσουν την πρώτη τους δουλειά στη Δανία
και να γίνουν μέρος του δανεζικού εργατικού δυναμικού. Ο στόχος του IGU είναι να βοηθήσει τον φοιτητή IGU
να πάρει την πρώτη εργασία του στη Δανία ή να ξεκινήσει επίσημη εκπαίδευση, π.χ. μια επαγγελματική
εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα IGU διαρκεί για 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του, ο πρόσφυγας απασχολείται ως φοιτητής IGU σε
μια ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία και λαμβάνει έναν ανάδοχο IGU μισθό φοιτητή. Κατά τη διάρκεια της IGU, ο
φοιτητής IGU εργάζεται στην εταιρεία 30 ώρες την εβδομάδα και πηγαίνει στο σχολείο 7 ώρες την εβδομάδα
κατά μέσο όρο. Οι 7 ώρες εκπαίδευσης μπορούν να καλύψουν μαθήματα δανέζικης γλώσσα σε μία από τις
επίσημες δανικές σπουδές, μαθήματα 9ης τάξης ή μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο τέλος του IGU, ο
φοιτητής λαμβάνει ένα δίπλωμα, το οποίο του δίνει το δικαίωμα ως απόφοιτος, σε επιδόματα ανεργίας σε
περίπτωση που δεν βρεθεί άμεσα μια θέση εργασίας στην εταιρεία όπου ο φοιτητής IGU έχει τελειώσει IGU του
/ της.
PDF file: IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Tίτλος: FAST TRACK-MODEL
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Σουηδία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το "Snabbspår" είναι μια εθνική πρωτοβουλία μεταξύ της σουηδικής κυβέρνησης και των εταίρων της αγοράς
εργασίας σε επαγγέλματα με έλλειψη εργατικού δυναμικού. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, οι σουηδικές
υπηρεσίες απασχόλησης κατόρθωσαν να μειώσουν τον χρόνο της πορείας των νεοεισερχόμενων προς την
ειδικευμένη εργασία.
Μια πλήρης διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων για τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό, εξασφαλίζει μια γρήγορη
και αποτελεσματικά συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότεροι από 7.000 πρόσφυγες και
επανενωμένες οικογένειες έχουν περάσει από τη διαδικασία η οποία είχε μεγάλη επιτυχία στην πρόσληψη
γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Ιστοσελίδα: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΚ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος: OLSO HELSFYR-MODEL
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Νορβηγία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα Olso Voksenopplæring (εκπαίδευση ενηλίκων) Helsfyr έχει μεγάλη επιτυχία με την εκπαίδευση
των νεοεισερχόμενων σε παιδαγωγούς, σεφ, και εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το
μοντέλο συνδυάζει την επαγγελματική κατάρτιση με μαθήματα ξένων γλωσσών για το εμπόριο, καθώς και τη
μαθητεία από το πρώτο έτος της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση διαρκεί 4 χρόνια, και το επίπεδο πρακτικής άσκησης σε σύγκριση με την εκπαίδευση θα αυξηθεί
σταδιακά. Η προσπάθεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με την NAV (The Norwegian Labor and Welfare
Administration-ΚΑΕ Νορβηγική Διοίκηση Εργασίας και Πρόνοιας) και τις σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις.
Ιστοσελίδα: https://helsfyr.oslovo.no/

Tίτλος: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά
Στη Δανία, υπάρχει έλλειψη μορφωμένων ατόμων στις περισσότερες περιοχές ΕΕΚ, (VET-areas) γι' αυτό οι
θέσεις εργασίας είναι σχεδόν εγγυημένες. Ωστόσο, οι δανέζικες εκπαιδεύσεις ΕΕΚ έχουν σχετικά υψηλές
απαιτήσεις εισόδου. Σε ένα δανέζικο πλαίσιο, η πρόκληση για τη διασφάλιση της μετάβασης στην εργασία
επικεντρώνεται, συνεπώς, περισσότερο στην κατάρτιση για την είσοδο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Οι δανέζικες εκπαιδεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη, SOSU, είχαν επιτυχία με ένα εκτεταμένο βασικό
μάθημα που προσφέρει στοχευμένα μαθήματα δανέζικων, πολιτισμού, καθώς και κοινωνική κατάρτιση και
κατάρτιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το μάθημα ήταν 60 εβδομάδων, αλλά τώρα έχει μειωθεί
λόγω πολιτικών αποφάσεων. Το μάθημα πλέον επικεντρώνεται στην κατάρτιση για τις απαιτήσεις εισόδου, και
αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν ένα ορισμένο επίπεδο της δανέζικης γλώσσας και των
μαθηματικών.
Βίντεο: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Tίτλος: UC PLUS – ADULT EDUCATION (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα , εκπαίδευση ενηλίκων
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το UC Plus είναι ένα δανέζικο εκπαιδευτικό κέντρο που προσφέρει μαθήματα δανέζικής γλώσσας καθώς και
εκπαίδευση στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο συμφωνίας με δανέζικες εταιρείες λεωφορείων,
προσφέρουν στους πρόσφυγες και στα μέλη επανενωμένων οικογενειών τη βασική εκπαίδευση ένταξης (IGU)
και εκπαίδευση οδηγού λεωφορείου για δύο χρόνια.
Η εκπαίδευση προϋποθέτει μαθήματα οδηγών λεωφορείων, καθώς και πληρωμένη πρακτική άσκηση στην
εταιρεία. Υπάρχουν καλές ευκαιρίες για τη μετάβαση στην κανονική απασχόληση.
Ιστοσελίδα: https://ucplus.dk/igu-bus/
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΝΑΠ

Tίτλος: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Είδος πηγής: Καλή πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Πόλεις και χωριά στη Γαλλία, σε στενή σχέση με το κράτος και τις τοπικές αρχές, έχουν εμπλακεί στην
κινητοποίηση των πόρων προκειμένου να καλυφθούν οι επαγγελματικές ανάγκες, να αναζωογονηθούν
ορισμένες γειτονιές και να φιλοξενηθούν περισσότεροι άνθρωποι και μαθητές, και να προσφερθούν συνθήκες
που να αξίζουν διαμονής, Με αυτές τις πρωτοβουλίες, ενθαρρύνεται η εσωτερική κινητικότητα στη Γαλλία.
Σε πρακτικό επίπεδο, οι πόλεις και τα χωρία μπορούν να προσφέρουν:
• Προσφορές εργασίας (αρτοποιεία, βιοτεχνίες, καταστήματα τροφίμων κ.λπ.),
• Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου,
• Θέσεις στο σχολείο και creche,
• Συνοδευτικές οργανώσεις.
• Ευκολότερη πρόσβαση σε κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στην ανακούφιση της συμφόρησης σε ευαίσθητες γειτονιές όπου οι
μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο υπερ-εκπροσωπούνται και όπου οι οικογένειές τους δεν είναι
πάντα ασφαλείς. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν επίσης στην ικανοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης στις
περιφέρειες και τις επαρχίες της Γαλλίας.
Αρκετές ενώσεις που βοηθούν μετανάστες, όπως η France Terre d'Asile, η Emmaus France και ο Salvation Army ,
καθώς και μια ένωση κατοίκων που ζούσαν στο 93 Chapelle ήταν επίσης παρόντες για να υποστηρίξουν αυτού
του είδους τις πρωτοβουλίες.
Ιστοσελίδα: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies-4279
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Tίτλος: OFII
Είδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το OFII (French national Office of Immigration and Integration-Γαλλικό Εθνικό Γραφείο Μετανάστευσης και
Ένταξης) δημιουργήθηκε το 2009 και είναι τώρα ο μόνος κρατικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη
μετανάστευση. Περισσότεροι από 900 πράκτορες εργάζονται στο Γραφείο της Γαλλίας (στα κεντρικά γραφεία
στο Παρίσι) και σε περισσότερα από πενήντα εδαφικά υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πλατφόρμες που
καλύπτουν ολόκληρη την εθνική επικράτεια.
Το OFII συνοδεύει την εταιρεία στη διαδικασία εισαγωγής του μελλοντικού αλλοδαπού εργαζομένου στη
Γαλλία, αφού ο εργοδότης απέδειξε ότι δεν μπορούσε να προσλάβει το άτομο που χρειαζόταν στη γαλλική
αγορά εργασίας. Είναι επίσης η υπηρεσία για τους νέους επαγγελματίες που επωφελούνται από μια διμερή
συμφωνία όπου δεν είναι δυνατή η κατάσταση της απασχόλησης.
Πλεονέκτημα: Ο νεαρός μετανάστης επαγγελματίας λαμβάνει βοήθεια, αλλά πρέπει να αιτιολογεί διπλώματα ή
εργασιακή εμπειρία ανάλογα με τη θέση που προσφέρεται στη Γαλλία. Ο εργοδότης δεν χρειάζεται να
δικαιολογήσει αν ήταν σε θέση να βρει στη Γαλλία ένα πρόσωπο σύμφωνα με την προτεινόμενη θέση.
Ιστοσελίδα: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΑΠ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tίτλος: ARASING REALITY ON LOCAL BUSINESS STORIES
Είδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα : Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Στόχος αυτών των ορθών πρακτικών είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης στις γειτονιές ή σε τοπικό
επίπεδο σχετικά με την κατάσταση των ΜΝΑΠ, προκειμένου να εντοπιστούν ορισμένες ευκαιρίες
επαγγελματικής κινητικότητας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή για την απασχόληση.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της στενότερης παρατήρησης του περιβάλλοντος, έχοντας κριτικές σκέψεις και
μοιράζοντας τις, συζητώντας και μέσω της συνεργασίας για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, και για να
προσδιοριστεί πόσο επιτυχημένη μπορεί να είναι μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, ειδικά για τους ΜΝΑΠ.
Οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν ασχολείται με προϊόν ή υπηρεσίες, πρέπει να συμβιβαστεί σε
αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναζητούν σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο ένα ζήτημα
που μπορεί να επιλυθεί. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη για την κατανόηση του πλαισίου με σκοπό τον
καθορισμό επιτυχημένων επιχειρήσεων, ειδικά αν είναι κοινωνικά προσανατολισμένες.
Ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU%282016%29578969_EN.pdf

Tίτλος: KNOWING THE SOCIAL ECONOMY PHENOMENAΕίδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί καλή πρακτική για την καλύτερη κατανόηση των τάσεων των
κοινωνικοοικονομικών πρωτοβουλιών. Ως μέρος ενός πιο βιώσιμου και διασυνδεδεμένου κόσμου, η τάση
της κοινωνικής οικονομίας, η οποία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στους τρέχοντες τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η
δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει την έννοια της κοινωνικής οικονομίας στους διάφορους
δικαιούχους.
Για το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν διάφορες δεξιότητες, όπως την
επικοινωνία, μέσω της συζήτησης, τη κριτική σκέψη, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των νέων εννοιών. Τέλος, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν διαδικτυακή
έρευνα σχετικά με μια τοπική πραγματικότητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την «περιέργεια» και τις
ψηφιακές τους δεξιότητες.
Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Tίτλος: REFUGEEFOODFESTIVAL
Ειδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα:Αγγλικά

Μέσα από το «Refugeefoodfestival» το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούνιο, δημιουργούνται
συνεργασίες μεταξύ των προσφύγων μαγείρων και των τοπικών εστιατόρων σε 15 πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Στόχοι:
-Ετήσιο Φεστιβάλ: Κάθε χρόνο τον Ιούνιο, όπου δημιουργούνται συνεργασίες μεταξύ των προσφύγων μαγείρων
και των τοπικοί εστιατόρων σε 15 πόλεις σε όλο τον κόσμο
-To "La Résidence" είναι ένα εστιατόριο αφιερωμένο στους πρόσφυγες μάγειρες στην καρδιά του Παρισιού,
ανοιχτό σε όλους από Την Τετάρτη έως την Κυριακή
-Μια εκπαίδευση κουζίνας: Το πρόγραμμα SESAME εκπαιδεύει τους πρόσφυγες στο επάγγελμα του υπάλληλου
κουζίνας.

Ιστοσελίδα: http://www.refugeefoodfestival.com/
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tίτλος: GUIDE FOR EXPLORATION OF SKILLS FOR LEARNING
Είδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Υπάρχει συγκεκριμένο εργαλείο-ερωτηματολόγιο που μπορεί να είναι χρήσιμο για τον σύμβουλο
σταδιοδρομίας μόνο ως οδηγό. Ανάλογα με τον ΜΝΑΠ και τη σχέση που έχει δημιουργηθεί, ο σύμβουλος
μπορεί να επιλέξει ποιες ερωτήσεις να χρησιμοποιήσει. Στο τέλος, ο σύμβουλος καταγράφει τις παρατηρήσεις
σχετικά με τις ανάγκες του ΜΝΑΠ.
Η προετοιμασία για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία σήμερα είναι απαιτητική και
ανταγωνιστική, απαιτεί επαγγελματική συμπεριφορά με βάση την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ιστοσελίδα: http://web.mit.edu/cortiz/www/Diversity/TheIntentionalMentor.pdf

Tίτλος: GUIDE FOR THE INTERVIEW FOR LEARNING
Είδος πηγής: Ερωτηματολόγιο και Οδηγός
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Οι οδηγοί για συνέντευξη είναι χρήσιμοι για τον επαγγελματικό προσανατολισμό όταν περιλαμβάνουν μια
εξήγηση και μια επιλογή στόχων σε τρία επίπεδα: επαγγελματικό, οικογενειακό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Η προετοιμασία για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία σήμερα είναι απαιτητική και
ανταγωνιστική, απαιτεί επαγγελματική συμπεριφορά με βάση την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
σε επαγγελματικό επίπεδο.
Η καλή πρακτική είναι ένα πολύ χρήσιμο ερωτηματολόγιο για τον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Ανάλογα με το
πρόσωπο (MΝΑΠ) και τη σχέση που έχει δημιουργηθεί, ο σύμβουλος μπορεί να επιλέξει ποιες ερωτήσεις να
χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα μεμονωμένο σχέδιο δράσης. Η προβλεπόμενη διαδικασία
προβλέπει μια πρώτη φάση προσανατολισμού κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες για διάφορους επαγγελματικούς τομείς, να διεξάγουν εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση
και στη συνέχεια να επικεντρώνονται στον τομέα στον οποίο θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι επαγγελματικές
τους δεξιότητες. Στη συνέχεια, μπορεί εύλογα να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης.
Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm

43

Tίτλος: INTEREST EXPLORATION
Είδος πηγής: Ερωτηματολόγιο
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η διερεύνηση των ενδιαφερόντων των ΜΝΑΠ είναι ένας καλός τρόπος για να βοηθήσει την ομάδα-στόχο στα
πρώτα βήματα της συμβουλευτικής παρέμβασης. Πρώτον, ο σύμβουλος δίνει στον ενδιαφερόμενο σαφείς
οδηγίες για το πώς να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, τότε ο συμμετέχων θα συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο μόνος του χωρίς καμία απόσπαση της προσοχής ή την παρουσία του συμβούλου. Ο
συμμετέχων θα διαβάσει τον κατάλογο των διαφόρων ρημάτων που δίνονται και θα επιλέξει αυτά που
ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του. Στην αριστερή πλευρά του κάθε ρήματος υπάρχει το πρώτο γράμμα της
επαγγελματικής κατηγορίας (Ρεαλιστική, Εξεταστική, Καλλιτεχνική, Κοινωνική, Επιχειρηματική, Συμβατική).
Τέλος, ο σύμβουλος μετράει τα διάφορα γράμματα και υπολογίζει τις τρεις πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες
του κάθε ενδιαφερόμενου.
Πριν από την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο επαγγελματίας δεν πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη
θεωρία στον ενδιαφερόμενο έτσι ώστε να μην επηρεάζει τον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια του τεστ. Όταν
συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα αξιολογούνται και συζητούνται.
Ιστοσελίδα: https://www.eoppep.gr/teens/index.php?option=com_tests&view=tepe&Itemid=332
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Tίτλος: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEURΕίδος πηγής: Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η καλή πρακτική ρυθμίζεται με βάση τις εμπειρίες των δικαιούχων, οι οποίες έχουν διαμορφώσει τον
χαρακτήρα τους και τη συνήθη αντίδρασή τους σε αγχωτικές στιγμές που είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου
ότι ο μηχανισμός αντιμετώπισης αποτελεί πλεονέκτημα κατά τη διεύθυνση μιας επιχείρησης. Η δραστηριότητα
έχει σχεδιαστεί ως ερωτήσεις με βάση την καθημερινή ζωή του επιχειρηματία. Η δραστηριότητα θα πρέπει να
απαντηθεί σε ομάδες, καθώς οι πολλαπλές εμπειρίες θα εμπλουτίσουν το όραμα του μελλοντικού
επιχειρηματία, και με την παρουσία ενός μέντορα θα συζητηθούν και οι πιο δύσκολες εμπειρίες. Μετά από
κάθε ερώτηση, δίνεται ένα πλαίσιο στον μέντορα με σκοπό να έχει μια βαθύτερη κατανόηση της
δραστηριότητας.
Ιστοσελίδα: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-ser-emprendedor/

Tίτλος: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUNDΕίδος πηγής: Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η καλή πρακτική που αφορά την επιχειρηματικότητα είναι πιο αποτελεσματική εάν ο δικαιούχος έχει ήδη
μια επιχειρηματική ιδέα, διαφορετικά οι περισσότερες από τις προτάσεις θα είναι άσκοπες.
Αυτή η δραστηριότητα ξεκινά τοποθετώντας σε εννοιολογικό πλαίσιο τι η επιχείρηση θα πρέπει να
αντιμετωπίσει (τι πρέπει να τονιστεί, τι πρέπει να επιλυθεί και ποιοι είναι οι εξωτερικοί περιορισμοί και
ευκαιρίες) μέσω της ανάλυσης SWOT. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να «βάλουν τα πόδια τους στο έδαφος» και να
περιγράψουν την επιχειρηματική τους ιδέα με ειλικρίνεια. Μετά την επίτευξη αυτού, θα πρέπει να δώσουν
προτεραιότητα σε αυτό που έπρεπε να γίνει. Η οικοδόμηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να πάρει
χρόνο και πόρους για να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που παρέχει
μια σαφή ανάλυση σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές πιθανότητες αλλά και δυσκολίες που ο
επιχειρηματίας θα πρέπει να ενισχύσει ή να αντιμετωπίσει για να έχει επιτυχία.
Ιστοσελίδα: https://www.dummies.com/business/start-a-business/business- plans/how-to-conduct-a-swot-analysisfor-your-business-plan/
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Tίτλος: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Ειδος πηγής: Ομαδική Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

"What makes you an entrepreneur " είναι μια καλή πρακτική, βασισμένη στην προσωπική εμπειρία και την
αυτο-κατασκευή των ΜΝΑΠ: σε αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 δικαιούχοι.
Μέσω της ανταλλαγής ιδεών, γίνεται μια κριτική άποψη των χαρακτηριστικών της «επιχειρηματικότητας», ή
τουλάχιστον, ποια είναι αυτά που προσδιορίζονται ως μέρος του «επιχειρηματικού πνεύματος». Απαιτείται η
αίσθηση της αυτοσυνείδησης και η ικανότητα αναγνώρισης των προτύπων. Στο τέλος της δραστηριότητας,
παρουσιάζεται το διάγραμμα σχετικά με τις ικανότητες των επιχειρηματιών που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να συγκρίνει την εμπειρία και τα σχόλια.

Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical- research-reports/entrecompentrepreneurship-competence-framework
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tίτλος: BASIC TRAINING OF THE SYSTEMIC VIEW
Είδος πηγής: Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η «Basic training of the SYSTEMIC VIEW» είναι μια άσκηση σκέψης , που μπορεί να αναπτυχθεί ομαδικά ή
ατομικά. Όταν ένας ΜΝΑΠ συναντά και συνεργάζεται με άλλα άτομα, η γνώμη του καθενός έχει ζωτική σημασία
για μια καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων.
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να εξασκήσει μια βασική στάση που θα επιτρέψει και θα υποστηρίξει την
καλή συνεργασία μεταξύ των ΜΝΑΠ συναδέλφων με θετικές προσεγγίσεις και στάσεις.
Ιστοσελίδα: https://www.werweiss.de/frage/was-ist-eine-systemische-beratung

Tίτλος: BUILDING POSITIVE ATTITUDES
Είδος πηγής: Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η καλή πρακτική είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί σε μια ομάδα ή ατομικά. Αυτή η
καλή πρακτική συνίσταται σε μια πραγματική άσκηση επικεντρωμένη στη στάση απέναντι στην ένταξη των
ΜΝΑΠ συναδέλφων, ενθαρρύνοντας μια θετική στάση και πρωτοβουλίες στον τομέα της εργασίας. Στόχος
αυτής της δραστηριότητας είναι να δείξει σεβασμό, να υπενθυμίσει ότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό, να
εκφράσει ανοχή και να διατυπώσει προσεκτικά κάποιες πληροφορίες και οδηγίες στην ομάδα-στόχο.
Ιστοσελίδα: https://ordrecrha.org/ressources/dotation/2016/01/integration-dans-une-nouvelle-entreprise-les-lecons-de-limmigration
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Tίτλος: LIVE IN HERE AND NOW
Είδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Ο στόχος του «Life in HERE and NOW!» είναι να βοηθήσει τους ΜΝΑΠ συναδέλφους να έχουν μια
θετική στάση απέναντι στην εργασία τους και να τους δείξει ότι η καθημερινή εργασία είναι ένας
εμπλουτισμός.
Αυτή η πραγματική εμπειρία εργασίας βοηθά τους ΜΝΑΠ συναδέλφους να συγκεντρωθούν πλήρως
στο παρών, την εμπειρία και τη διαμόρφωση κάθε εργάσιμης ημέρας με θετικό τρόπο.
Ιστοσελίδα: https://informeaffaires.com/regional/ressources- humaines/travailleurs-immigrants-la-francisation-unepriorite-pour-lintegration
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