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EMPLOYMENT 4 INCLUSION:
Δουλεύοντας για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη των
Μεταναστών, των Νεοεισερχόμενων, των Αιτούντων Άσυλο
και των Προσφύγων
Η PRAKSIS συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Employment 4 Inclusion»
(E4I), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τους φορείς Solidaridad
Sin Fronteras (Ισπανία) - Συντονιστής εταίρος, Fo.Co. (Iταλία), The
Association New Dane (Δανία) και ITG‐Conseil (Γαλλία) και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
“ERASMUS+ Programme- Strategic partnership KA 2 in the field of adult
education”. Το Ε4Ι 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 στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης των
μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (ΜΝΑΠ) 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 και πρόσφυγες με
σκοπό την ολιστική πλαισίωση των ΜΝΑΠ με την
υποστήριξη και τη συνεργασία δημόσιων φορέων
και εταιρειών.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αστικής
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.

Το έργο (2019-1-ES01-KA204-065510) χρηματοδοτείται 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.

