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ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ MIGRAID..!

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η 5η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του MigrAID παρέχει σχετική πληροφόρηση
για την έκτη και τελική διακρατική συνάντηση της σύμπραξης που έγινε στη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΤΗΝ

ΠΑΝΤΟΒΑ

Λευκωσία στις 11 και 12 Ιουλίου. Το Δελτίο παρέχει, επιπρόσθετα, πληροφόρηση για
το πλάνο εφαρμογής του Σεμιναρίου για τους Μετανάστες στο τέλος του Ιουλίου
από τον εταίρο KISA.

6η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ MIGRAID ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ PROJECT ΑΠΟ 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ - ΠΕΟ), Συντονιστής
Κίνηση για Ισότητα, Υποστήριξη, Αντιρατσισμό (KISA), Κύπρος
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ελλάδα
Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ /ΓΣΒΕΕ) Ελλάδα
Università degli Studi di Milano (Unimi), Italy
Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Italy
Institut de Recherche et d Information sur le Volontariat (Iriv Conseil), France
Videnscenter for Integration (VIFIN), Denmark
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΟΒΑ
Η πενταήμερη εκπαιδευτική εβδομάδα του MigrAID φιλοξενήθηκε από την ENAIP Veneto στην Πάντοβα, από τις 13 έως
και τις 17 Μαΐου του 2019. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα
ποικιλομορφίας, όχι μόνο εθνοτικής αλλά με ευρύτερη έννοια, όπως η διαχείριση της
ποικιλομορφίας, οι διακρίσεις και οι στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο
εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας, ο Συντονιστής παρουσίασε τους
στόχους του προγράμματος MigrAID. Οι εκπρόσωποι των εταίρων παρουσίασαν τα
πνευματικά προϊόντα του προγράμματος – ηλεκτρονικά εργαλεία (Προσομοίωση και
δικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα).
Η ομάδα των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εβδομάδα απαρτιζόταν από μέλη συνδικάτων, οργανισμών κατάρτισης
και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ΜΚΟ.
Στο πρόγραμμα της εβδομάδας κατάρτισης έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της θεωρίας και της
πρακτικής εφαρμογής, μέσω της παρουσίασης σημαντικών ζητημάτων -όπως τα πρότυπα ένταξης των μεταναστών στην
αγορά εργασίας, τη σκοτεινή πλευρά της ποικιλομορφίας, στρατηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας γενικά και ειδικά
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταστατικούς χάρτες ποικιλομορφίας, το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων (μέτρα και
αποτελεσματικότητα) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, η πρακτική εφαρμογή έχει επιτευχθεί μέσω αρκετών δραστηριοτήτων ομαδικής εργασίας καθώς
και μέσω της εργασίας του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες, δημιουργώντας μικρότερες ομάδες, κλήθηκαν να
δημιουργήσουν μια φανταστική εταιρεία που αντιμετώπιζε ζητήματα διαφορετικότητας και πρότεινε λύσεις σύμφωνα με
ένα σχέδιο διαχείρισης ποικιλομορφίας. Την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης, όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το
έργο. Παρουσιάστηκε επίσης η παρουσίαση του προσομοιωτή από το VIFIN στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ERASMUS + MIGRAID

2

Η κατάρτιση ολοκληρώθηκε με τις τελικές παρατηρήσεις και την έρευνα αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης της
εκδήλωσης συντονίστηκε από το IRIV Conseil.
6η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Η 6η και η τελική διακρατική συνάντηση της εταιρικής σχέσης πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου του 2019 στην ΠΕΟ, που
διοργάνωσε ο Συντονιστής του έργου, το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ ΠΕΟ).
Μετά το καλωσόρισμα από τον φορέα υποδοχής, κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης, ο Συντονιστής ενημέρωσε τους
εταίρους σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, εστιάζοντας:
στις τελικές παρατηρήσεις για την Τελική Διάσκεψη,
στα τελικά ζητήματα κλεισίματος του έργου, και
στη συμβολή των εταίρων στην τελική έκθεση.
Κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης έγινε λεπτομερής αναφορά του Συντονιστή στα οικονομικά θέματα για το κλείσιμο
του έργου.
Το δεύτερο μέρος της συνάντησης ξεκίνησε με μια λεπτομερή αναφορά και τελική ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση
υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος (πολλαπλασιαστικές δράσεις και πνευματικά προϊόντα) από τον
εταίρο που έχει το ρόλο του αξιολογητή του έργου Iriv Conseil, εμπνέοντας μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ των εταίρων της
κοινοπραξίας.
Υπήρξε επίσης συζήτηση με το VIFIN μέσω Skype, με επίκεντρο την πρόοδο στην εφαρμογή των εκκρεμών πνευματικών
προϊόντων 6 "Προσομοιωτής Επίλυσης Συγκρούσεων" και 7 "Εκπαιδευτική Πλατφόρμα", καθώς και την αξιολόγηση της
εφαρμογής τους.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με σκέψεις και προτάσεις για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του
έργου, βελτιώσεις και προτάσεις για νέες πρωτοβουλίες προς επιχορήγηση.
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Η Τελική Διάσκεψη του έργου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουλίου του 2019, με τίτλο «Η Ενσωμάτωση των
Μεταναστών στην Εργασία και την Κοινωνία: Προκλήσεις, Διαδικασίες και Εργαλεία που Προωθούν την Αποτελεσματική
Ένταξη» στο Σπίτι των Δημοσιογράφων στη Λευκωσία. Το συνέδριο ήταν πολύ επιτυχημένο, προσελκύοντας
περισσότερους από 90 συμμετέχοντες από περισσότερες από 40 τοπικές οργανώσεις και από τις δύο κοινότητες του
Νησιού, γεγονός που επηρέασε την καρποφόρα συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η σύνθετη σύνθεση του
ακροατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των μελών και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ενώσεων
μεταναστών, των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ και των εργοδοτικών οργανώσεων, συνέβαλε σε μια ενδιαφέρουσα,
ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση.

Η κεντρική ομιλήτρια της Συνδιάσκεψης, Δρ. Rebekka Ehret, από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών
της Λουκέρνης, στην ομιλία της με τίτλο «Κοιτάζοντας τις Διασταυρώσεις της Πολυμορφίας στη Θεωρία και την Πρακτική»,
υπογράμμισε τις πολλαπλές διαστάσεις της διαφοροποίησης μέσω της θεωρίας των διασταυρώσεων της πολυμορφίας. Η
Δρ. Rebekka Ehret παρουσίασε τη "διατομεακότητα" ως αναλυτικό εργαλείο για την κατανόηση των τρόπων με τους
οποίους παράγοντες, όπως η εθνικότητα, διασταυρώνονται με άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά/ ταυτότητες, συντελώντας
στη διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων και συνθηκών (κατηγοριοποίηση) και οδηγούν σε μεμονωμένες εμπειρίες
διακρίσεων. Η ομιλία της ενέπνευσε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση που κράτησε το ενδιαφέρον του
κοινού.
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Επίσης, ο κ. Hasan Yikici, εκπρόσωπος του συνδικάτου DEV-İŞ, παρουσίασε μέσω της ιδιαίτερα συναισθηματικής ομιλίας
του, με βάση πραγματικές εμπειρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες, τους όρους απασχόλησης μεταναστών στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα του νησιού, τονίζοντας τις διάφορες προκλήσεις και προβλήματα.

Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την παρουσίαση των τελικών προϊόντων του έργου εκ μέρους των εταίρων της
κοινοπραξίας, τον αντίκτυπό τους, τις εμπειρίες από την υλοποίηση του έργου, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες
για τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών την ΕΕ.

ERASMUS + MIGRAID

5

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 27 ΚΑΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Η ΜΚΟ KISA - Δράση για την Ισότητα, την Υποστήριξη, τον Αντιρατσισμό, σχεδιάζει την υλοποίηση του Σεμιναρίου των
Μεταναστών στη Λευκωσία στις 27 και 28 Ιουλίου, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα. Η διοργάνωση του σεμιναρίου σε δύο
ημέρες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας-στόχου προκειμένου να
επιτευχθεί αποτελεσματικότερα ο μέγιστος βαθμός συμμετοχής των μεταναστών λόγω των χρονικών περιορισμών που
αντιμετωπίζουν εξαιτίας επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να
διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών στις ΜμΕ, στοχεύοντας γενικότερα στην κοινωνικοοικονομική ένταξή τους,
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία δραστηριοτήτων μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος που βρίσκεται
ενσωματωμένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του MigrAID.

Επισκεφτείτε το MigrAID στο: www.migraid.eu
ακολουθείστε μας στο Facebook
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