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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 αυτή τη στιγμή οι
κύριοι προορισμοί των μεταναστευτικών ροών στην
ΕΕ, ενώ η Γαλλία και η Δανία είναι χώρες που
φιλοξενούν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και
μετανάστες. Παρά το γεγονός ότι τα προφίλ των
ομάδων στόχου είναι ελαφρώς διαφορετικά στις
χώρες των εταίρων (ως προς τις εθνικότητες, το είδος
μετανάστευσης κλπ.), όλες μοιράζονται κοινές ανάγκες
αναφορικά με την κοινωνική και εργασιακή ένταξη

των ΜΝΑΠ.
Η υλοποίηση του έργου Ε4Ι συνεχίζεται προσαρμοσμένη όμως στις τρέχουσες συνθήκες που βιώνουμε σε
παγκόσμιο επίπεδο. Κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών πραγματοποιείται από τους εταίρους μια
προσπάθεια δημιουργίας ενός Κόμβου Ηλεκτρονικής Μάθησης (E learning Hub) όπου θα αποτελείται από
έναν κόμβο καλών πρακτικών αλλά και μια περιοχή εκμάθησης (Learning Area) για επαγγελματίες. Σκοπός
του E-Learning Hub είναι να αποτελέσει μια βάση δεδομένων ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων
και μεθοδολογιών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (ΜΝΑΠ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παγκοσμίως. Αυτός ο κόμβος
επιτρέπει σε όλους όσους εμπλέκονται με τους ΜΝΑΠ να βελτιώσουν τον τρόπο παρέμβασης τους μέσω
νέων καινοτόμων εργαλείων.
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.
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Στην
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έργου
www.employment4inclusion.eu,
αναρτώνται
όλες
οι
ενημερώσεις
αναφορικά
με
το
πρόγραμμα
μεταφρασμένες στις αντίστοιχες γλώσσες.

Η 2η Διακρατική Συνάντηση διοργανώθηκε
διαδικτυακά από την PRAKSIS και συμμετείχαν
όλοι
οι
εταίροι
του
προγράμματος
(SSF, FoCo, AND, ITG, PRAKSIS).

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτυχθούν:
Οδηγοί αναφορικά με τη συμμετοχικότητα διαφόρων εμπλεκόμενων μερών στα ζητήματα
που άπτονται της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ΜΝΑΠ.
Διαδραστικό Μοντέλο E4I για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης με τους
ΜΝΑΠ. Το μοντέλο αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας σειράς ηλεκτρονικών μαθημάτων
(MOOC) δομημένη σε έξι (6) συμβουλευτικές ζώνες με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης των ομάδων στόχου.
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.

