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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MIGRAID;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MigrAID
Το MigrAID είναι ένα πρόγραμμα του Erasmus+ το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης της
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Κύπρου και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (INEK-ΠΕΟ).
Πρόκειται για μια συνεργιστική συνεργασία μεταξύ οκτώ ερευνητικών και
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με ζητήματα διεθνούς
μετανάστευσης από πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία.
1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
Το MigrAID στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων βασισμένων στην έρευνα για την
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
εθνοτική ποικιλομορφία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), στην ανάπτυξη
σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ
την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση της
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
διαφορετικότητας. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των
μεταναστών/στριών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Το MigrAID
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΝ
έρχεται σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες εισροές μεταναστευτικών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
πληθυσμών. Το εργατικό δυναμικό διαφέρει εθνοτικά και πολιτιστικά όσο ποτέ άλλοτε,
και η διαχείριση της διαφορετικότητας καθώς και η ένταξη των μεταναστών/στριών
ανάγεται σε μεγάλη πρόκληση για όλα τα
Συγχρηματοδοτούμενο
κράτη-μέλη της ΕΕ. Η υλοποίηση του
από το πρόγραμμα
Erasmus+ της
MigrAID ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και θα διαρκέσει 34 μήνες. Το MigrAID
Ευρωπαϊκής Ένωσης
υλοποιεί συγκεκριμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εμπλέκει
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστών/στριών, στελεχών
επιχειρήσεων, εμπειρογνωμόνων στη μετανάστευση, μεταναστευτικών κοινοτήτων, ακαδημαϊκών και εργοδοτικών οργανώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο διεξάγει δύο καινοτόμες, διασυνδεδεμένες και συγκριτικές ερευνητικές μελέτες σχετικά με την
τρέχουσα κατάσταση των ΜμΕ σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία και τη διαχείριση της
διαφορετικότητας. Το έργο θα αναπτύξει επίσης συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιεί δραστηριότητες κατάρτισης για
τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την ένταξη, την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας, την ανισότητα και τις διακρίσεις και
την επίλυση συγκρούσεων. Επιπλέον, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για
μετανάστες/στριές συγκαταλέγονται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες του προγράμματος.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ…
1.
2.
3.
4.

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) Συντονιστής
ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, Κύπρος
Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Εργαζομένων (ΓΣΕΕ), Ελλάδα
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων ΑΕ, (ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ), Ελλάδα
5. Universitá degli Studi di Milano (UMIL), Ιταλία
6. Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Iταλία
7. Iriv Conseil, Γαλλία
8. Videnscenter for Integration, Δανία

Η ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρο, στις 18 Νοεμβρίου 2016 και φιλοξενήθηκε από το
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (INEK-ΠEO). Ο κύριος σκοπός της ήταν να οικοδομήσει ένα ισχυρό ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στους
εταίρους και να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί και τα άτομα που εργάζονται στο έργο έχουν καλή γνώση του
έργου, των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του και των
κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή τους. Η συνάντηση στόχευε
επίσης στη δημιουργία υποστήριξης για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του έργου με την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της
κοινοπραξίας από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Έτσι, οι
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν
ερωτήσεις, να διευκρινίσουν τυχόν ασάφειες και να εντοπίσουν πιθανές
απειλές και προβλήματα. Επιπλέον, η σύσκεψη αποσκοπούσε να
υπενθυμίσει σε όλους τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις συμβατικές
δεσμεύσεις των οργανώσεων τους για το έργο. Τέλος, η συνάντηση
αποσκοπούσε στο να επεξηγήσει τους οικονομικούς, δημοσιονομικούς και διοικητικούς κανονισμούς, τους περιορισμούς και τις
ρυθμίσεις που καθορίζονται από το έργο.

1Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Η σύμπραξη συγκλήθηκε στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουνίου 2017 για την 1η διακρατική συνάντηση του έργου. Τη συνάντηση
φιλοξένησε ένας από τους Έλληνες εταίρους, το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Εργαζομένων
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συμμετεχουσών οργανώσεων. Ήταν μια διαδραστική συνάντηση που
χαρακτηριζόταν από δυναμικές και ανοιχτές συζητήσεις, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα θετικό πνεύμα συνεργασίας, ομαδικής
εργασίας και σεβασμού. Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της αρχικής
φάσης υλοποίησης έγινε από τον συντονιστή του έργου. Ο εκπρόσωπος
του INEK-ΠEO ενημέρωσε την ομάδα για τις δράσεις που
ολοκληρώθηκαν και τις εκκρεμούσες δεσμεύσεις που εντόπισαν οι
εταίροι κατά τους πρώτους μήνες. Το Σχέδιο Διάδοσης καθώς και ο
Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
μεταξύ των εταίρων. Επιπρόσθετα, η πρόοδος της εφαρμογής του
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πρώτου πακέτου εργασίας παρουσιάστηκε από τον οργανισμό που ηγείται αυτού του πακέτου εργασίας. Η ομάδα συζήτησε τις
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την αρχική διαδικασία υλοποίησης και έθεσε ένα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για
την πλήρη ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του πρώτου πακέτου εργασίας. Επιπλέον, οι οργανώσεις
που ηγούνται των επόμενων πακέτων εργασίας, ξεκινώντας από τον
Ιούνιο του 2017, παρουσίασαν τα σχέδια δράσης τους, το περιεχόμενο
και τις θεματικές ενότητες της κάθε υπο-δράσης και το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής τους. Τέλος, ο αξιολογητής του έργου, το Iriv Conseil από τη
Γαλλία, παρουσίασε και συζήτησε με την ομάδα το Σχέδιο Δράσης
Αξιολόγησης και τις συναφείς δραστηριότητες αξιολόγησης. H
εκπρόσωπος του Iriv Conseil παρουσίασε επίσης τα πορίσματα της
προκαταρκτικής αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου
πακέτου εργασίας και ζήτησε από όλους τους εταίρους να παράσχουν
τυχόν πρόσθετα σχόλια κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αθήνα.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…
Εκτός από τις δραστηριότητες διαχείρισης, διάδοσης και αξιολόγησης που υλοποιούνται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου,
οι σημαντικότερες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στα τρία πρώτα πακέτα εργασίας του έργου που υλοποιούνται αυτή την
περίοδο είναι οι ακόλουθες:

Έρευνα για την Ένταξη των Μεταναστών και την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις ΜμΕ
Της μελέτης ηγείται το INEK-ΠEO και αποσκοπεί στη δημιουργία νέων γνώσεων σχετικά με θέματα ένταξης των
μεταναστών/στριών και εθνοτικής ποικιλομορφίας στις ΜμΕ. Δύο παράλληλες μελέτες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη. Η πρώτη
αφορά στη Συγκριτική Αναλυτική Έκθεση, η οποία επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση στις πέντε
συμμετέχουσες χώρες, στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο, στις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές, στις
ευκαιρίες κατάρτισης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε χώρα. Η δεύτερη μελέτη διερευνά τη στάση των κοινωνικών
εταίρων αναφορικά με την εθνοτική ποικιλομορφία και τις ευρύτερες και βαθύτερες γνώσεις τους πάνω στο θέμα και εντοπίζει
τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Μεθοδολογικά, η έρευνα συνδυάζει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές ερευνητικές
μεθόδους. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος μέχρι στιγμής με την παραγωγή δεδομένων και στις πέντε χώρες και αναμένεται
ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 η τελική έκθεση θα είναι έτοιμη για διάδοση.

Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Μετανάστες
Η ΚΙΣΑ από την Κύπρο ηγείται αυτής της δράσης, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης που αποσκοπεί
στην ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών/στριών στην αγορά εργασίας και στις αντίστοιχες κοινωνίες υποδοχής
τους. Η εφαρμογή της δράσης βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο. Η δράση συνδέεται με μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για
τους/τις μετανάστες/στριες που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του έργου και στις πέντε χώρες. Επιπλέον, η
ανάπτυξη του προγράμματος θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί στο
τελικό στάδιο υλοποίησης του έργου από το VIFIN της Δανίας.

Ανάπτυξη Υλικού Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους Κοινωνικούς Εταίρους
Της δράσης αυτής ηγείται ένας από τους Έλληνες εταίρους του έργου, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και είναι επίσης στο αρχικό στάδιο
υλοποίησης. Ο απώτερος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την ενίσχυση
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη διαχείριση της εθνοτικής
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ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας και την επίλυση συγκρούσεων. Το προϊόν της δράσης θα χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο
του Μιλάνου ως μία από τις σημαντικότερες πηγές για το σχεδιασμό ενός 5θήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος για τους
κοινωνικούς εταίρους, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πάδοβα της Ιταλίας από το ENAIP Veneto σε μεταγενέστερο στάδιο
υλοποίησης του έργου..

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για τους κοινωνικούς εταίρους
Δημιουργία οδηγού εθνοτικής ποικιλομορφίας για τις ΜμΕ
Εκτύπωση υλικού διάδοσης (φυλλάδια, αφίσες, ημερολόγια, χάρτες)
Ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης για την επίλυση συγκρούσεων
Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας
Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μετανάστες/στριες και στις πέντε χώρες
Σεμινάρια για τους κοινωνικούς εταίρους και στις πέντε χώρες
Τελικό συνέδριο στην Κύπρο για τη διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας
Κατάρτιση για τους κοινωνικούς εταίρους στην Πάδοβα της Ιταλίας

Επισκεφτείτε το MigrAID στο: www.migraid.eu
Κάντε κλικ για να μας ακολουθήσετε στο Facebook
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