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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