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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ
MIGRAID..!

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Η δεύτερη έκδοση του ενημερωτικού μας δελτίου σκοπεύει να ενημερώσει όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πρόοδο και τις εξελίξεις στην υλοποίηση του
έργου που προέκυψαν μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης τον Ιούνιο του 2017.
Αυτή

ή

έκδοση

παρέχει

πληροφορίες

στις

πρόσφατα

ολοκληρωμένες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
TΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

δραστηριότητες του έργου και τις νέες δραστηριότητες που ξεκίνησαν μετά τον

2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Δεκέμβριο του 2017. Επίσης παρουσιάζει λίστα δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να

ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών στα πλαίσια αυτού του

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ

έργου.
Ως υπενθύμιση, το MigrAID είναι ένα Erasmus+ έργο χρηματοδοτούμενο από το
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
της Κύπρου και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (INEK-ΠΕΟ).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόκειται για μια συνεργατική συνεργασία μεταξύ οκτώ ερευνητικών και

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΕΧΩΝ

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με ζητήματα

ΔΡΑΣΕΩΝ

διεθνούς μετανάστευσης από πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία,

Γαλλία και Δανία. Οι στόχοι του έργου είναι:
(1) η παραγωγή γνώσης βασισμένης στην
έρευνα για την εθνοτική ποικιλομορφία στις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), (2) η τεκμηρίωση των πολιτικών ένταξης των
μεταναστατευτικών πληθυσμών στις συμμετέχουσες χώρες, (3) η ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών υλικών, και (4) η υλοποίηση
ενεργειών κατάρτισης που σκοπεύουν στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων σε θέματα εθνοτικής
ποικιλομορφίας, διαχείρισης της ποικιλομορφίας και επίλυσης συγκρούσεων. Παράλληλα, σκοπεύει στην προώθηση της
ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.
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ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ…
1.
2.
3.
4.

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (INEK-ΠEO), Συντονιστής
ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, Κύπρος
Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕΕ), Ελλάδα
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ), Ελλάδα
5. Universitá degli Studi di Milano (UniMi), Ιταλία
6. Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Ιταλία
7. Iriv Conseil, Γαλλία
8. Videnscenter for Integration, Δανία

Η ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
2Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ
Το εταιρικό σχήμα συνευρέθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2017 για τη 2η διακρατική
συνάντηση του έργου MigrAID. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου του Μιλάνου (UMIMI), στην Ιταλία. Οι κύριοι στόχοι
της συνάντησης ήταν: (1) η γενική αξιολόγηση της υλοποίησης του
έργου, (2) ο περαιτέρω συντονισμός των τρεχουσών δραστηριοτήτων
του έργου, (3) η σχεδίαση των προσεχών δραστηριοτήτων, και (4) η
παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων του έργου. Ειδικότερα, ο
Συντονιστής του έργου παρείχε μια αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με
την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Μετά την ενημέρωση ακολούθησε
ενεργή συζήτηση της ομάδας και λήψη αποφάσεων σε μια σειρά
θεμάτων. Μια ενημέρωση επίσης επί των οικονομικών θεμάτων του
έργου πραγματοποιήθηκε. Ο συντονιστής επιπροσθέτως παρουσίασε τα
ευρήματα της μελέτης πεδίου στα πλαίσια του Πνευματικού Προϊόντος 1. Μετά
την παρουσίαση ακολούθησε ομαδική συζήτηση; η ομάδα παρείχε προτάσεις
για την τελική παρουσίαση της μελέτης στην τελική αναφορά της δράσης. Δύο
παρουσιάσεις έλαβαν
χώρα σχετικά με την
εξέλιξη

και

πρόοδο

την
των

τρεχουσών
Πνευματικών Προϊόντων 2 & 3 από τους εκπροσώπους των εταίρων που
ηγούνται των προϊόντων αυτών, ΚΙΣΑ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αντιστοίχως. Τη
δεύτερη μέρα της συνάντησης οι επικεφαλείς εταίροι των Πνευματικών
Προϊόντων 4 & 5, τα οποία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2017, UMIMI
και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αντιστοίχως, παρουσίασαν τα Πλάνα Δράσεων τους για
την υλοποίηση των δράσεων και έλαβαν ανατροφοδότηση από την
ομάδα. Επιπροσθέτως, η Αξιολογήτρια του έργου παρουσίασε την
πρόοδο των δράσεων αξιολόγησης του έργου και ο εκπρόσωπος του
υπεύθυνου φορέα για την ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων, VIFIN, παρείχε μια σχετική
ενημέρωση.
ERASMUS + MIGRAID

2

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
ΣΤΙΣ ΜMΕ
Το εταιρικό σχήμα έχει μόλις ολοκληρώσει μια από τις κύριες δράσεις του έργου, μια ερευνητική δράση με στόχο την τεκμηρίωση
της διαδικασίας ενσωμάτωση των μεταναστών και την εθνοτική ποικιλομορφία στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στις ΜμΕ, και
στην κοινωνία. Ο επικεφαλής εταίρος της δράσης είναι το ΙΝΕΚ – ΠΕΟ
με τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. Η μελέτη
διεξήχθη σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία,
Γαλλία, και Δανία. Δύο παράλληλες μελέτες έλαβαν χώρα; μια Αναφορά
Συγκριτικής Ανάλυσης, η οποία διερεύνησε τους κανονισμούς για την
ενσωμάτωση των μεταναστατευτικών πληθυσμών στις συμμετέχουσες
χώρες, και μια Μελέτη Πεδίου η οποία ανέλυσε τις σχετικές αντιλήψεις,
απόψεις, και εκπαιδευτικές εμπειρίες και ανάγκες των κοινωνικών
εταίρων. Ευρήματα κλειδιά μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: (1)
ανάγκη για πλήρη υλοποίηση των σχετικών διατάξεων των οδηγιών της ΕΕ για την ισότητα στους μεταναστατευτικούς
πληθυσμούς, (2) προστασία της εργασίας όλων των ομάδων μεταναστών μέσω των συλλογικών συμβάσεων, (3) εισαγωγή μέτρων
καταπολέμησης των αποκλεισμών για τους μετανάστες στις συλλογικές συμβάσεις , (4) συστηματικά προγράμματα κατάρτισης
στη διαχείριση της ποικιλομορφίας για τους κοινωνικούς εταίρους, (5) ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της εθνοτικής
ποικιλομορφίας κατά την διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων, και (6) ανάγκη για την εφαρμογή από κάτω προς τα πάνω
πρακτικών ενσωμάτωσης οι οποίες επηρεάζουν με θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Η τελική
αναφορά θα είναι διαθέσιμη σύντομα στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του έργου.

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υλικών για τους Κοινωνικούς Εταίρους
Ο επικεφαλής εταίρος του Πνευματικού Προϊόντος 3 του έργου, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επίσης ολοκληρώσει την τελική έκδοση του
προϊόντος αυτού, το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο σχεδιασμένο να υποστηρίξει τους κοινωνικούς εταίρους στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων και γνώσεων τους σε θέματα εθνοτικής ποικιλομορφίας, διαχείρισης της ποικιλομορφίας, και επίλυσης
συγκρούσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί συνεισφέρανε στην ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτικού υλικού όπως σε κάθε
δράση του έργου. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τον επικεφαλή εταίρο του Πνευματικού Προϊόντος 4, το Πανεπιστήμιο του
Μιλάνο, για το σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης για τους κοινωνικούς εταίρους και της αντίστοιχης δράσης κατάρτισης
που θα λάβει χώρα στην Πάδοβα της Ιταλίας σε ένα μεταγενέστερο στάδιο υλοποίησης του έργου. Όλες οι εκδόσεις του προϊόντος
θα είναι διαθέσιμες σύντομα στην ιστοσελίδα του έργου.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…
Πέρα από τις δράσεις διαχείρισης, δημοσιότητας και αξιολόγησης, οι οποίες συνεχώς τρέχουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής
του έργου, οι κύριες δράσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2ο, 4ο, και 5ο Πνευματικό Προϊόν του έργου, και οι οποίες λαμβάνουν
χώρα τώρα είναι:

Πρόγραμμα Κατάρτισης για Μετανάστες
ΚΙΣΑ, Κύπρος, είναι ο επικεφαλής εταίρος αυτής της δράσης. Αφορά την ανάπτυξη

ενός προγράμματος κατάρτισης

σχεδιασμένου για να ενδυναμώσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών μέσα στην αγορά εργασίας και μέσα στις
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αντίστοιχες κοινωνίες που τους φιλοξενούν γενικότερα. Η δράση βρίσκεται προς το παρόν σε μεταγενέστερο στάδιο εφαρμογής
και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Η δραστηριότητα συνδέεται με μια δράση κατάρτισης για μετανάστες που θα πραγματοποιηθεί σε
μεταγενέστερο στάδιο του έργου και στις πέντε χώρες. Επιπλέον, η παραγωγή του προγράμματος θα αποτελέσει σημαντικό μέρος
της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί προς την ολοκλήρωση του έργου από το VIFIN Δανία.

Πρόγραμμα Κατάρτισης για Κοινωνικούς Εταίρους
Η δράση αυτή καθοδηγείται από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου στην Ιταλία και υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2017. Κύριος
στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης που βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε
νωρίτερα στο έργο και θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ενός σεμιναρίου 5 ημερών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αργότερα
στο έργο. Στόχος του είναι οι κοινωνικοί εταίροι που εργάζονται σε ΜμΕ, οι συνδικαλιστές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών που ασχολούνται με ζητήματα ένταξης και στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εθνοτική και
πολιτιστική πολυμορφία και στην προώθηση της δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης της ενσωμάτωσης.

Οδηγός Εθνοτικής Ποικιλομορφίας για τις ΜΜΕ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθοδηγεί το Πνευματικό Προϊόν 5; η κύρια δράση του είναι η
παραγωγή ενός σύντομου οδηγού για τις ΜμΕ αναφορικά με την εθνοτική
ποικιλομορφία. Σκοπεύει να εντοπίσει και να παρουσιάσει τα καταλληλότερα
εργαλεία και διαδικασίες που θα επιτρέψουν στις ΜμΕ να διαχειριστούν την
εθνοτική ποικιλομορφία. Ο οδηγός επιδιώκει τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των
γνώσεων και της κατανόησης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την εθνοτική
ποικιλομορφία,

τη

διαχείριση

της

ποικιλομορφίας

και

την επίλυση

συγκρούσεων και διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών στις δομές των ΜμΕ.
Η δράση προβλέπει την εκτύπωση του οδηγού που θα μεταφραστεί σε όλες τις
επίσημες γλώσσες του έργου και θα διανεμηθεί σε ΜμΕ σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ…
1.
2.
3.
4.
5.

Εκτύπωση των υλικών δημοσιότητας (φυλλάδια, αφίσες, ημερολόγια γραφείων, χάρτες)
Ανάπτυξη ενός εργαλείου προσομοίωσης για την επίλυση συγκρούσεων
Ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας
Προγράμματα κατάρτισης για μετανάστες σε όλες τις πέντε χώρες
Σεμινάρια για τους κοινωνικούς εταίρους σε όλες τις πέντε χώρες

6. Ένα τελικό συνέδριο σχετικό με την διαχείριση της εθνικής ποικιλομορφίας στην Κύπρο
7. Μια κατάρτιση για τους κοινωνικούς εταίρους στην Πάδοβα της Ιταλίας
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Visit MigrAID at: www.migraid.eu
click to follow us on Facebook
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