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1Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΛΟΎΝΤ, ΣΟΥΗΔΊΑ

Ο οργανισμός Integration För Alla φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση του
έργου MOTIVATE "Δημιουργία κινήτρων, ψηφιακών και γλωσσικών
δεξιοτήτων σε ενήλικες μετανάστες, υπέρ της ένταξης τους στην αγορά
εργασίας και της κοινωνικής ένταξης" από τις 7 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019.

Το σχέδιο έχει ως σκοπό να προωθήσει το δικαίωμα των ατόμων να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται για την εκ νέου συμμετοχή τους
στην κατάρτιση, αποτρέποντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα
προσφέρει στους ενήλικες μετανάστες, πρόσφυγες και τους αιτούντες
ασύλου έναν τρόπο να εμπλακούν και να κινητοποιηθούν, να αυξήσουν τις
βασικές και τις εγκάρσιες ικανότητές τους, ώστε να μπορέσουν να
συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και να διαχειριστούν με επιτυχία τις
μεταβάσεις τους στην αγορά εργασίας. Το έργο περιλαμβάνει εταίρους από
τη Σουηδία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Γερμανία και την
Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κύρια Δράση 2 του προγράμματος
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από τον οργανισμό
IFALL με την υποστήριξη του των οργανισμών CENTRE FOR SOCIAL

INNOVATION LTD, MINE VAGANTI NGO, FAAL DERNEGI, KultureLife

gGmbH, και CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA.

Φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό Integration

for Alla

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΈΡΓΟ ΜΕ
ΤΊΤΛΟ MOTIVATE

Δημιουργία κινήτρων, ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων σε
ενήλικες μετανάστες, υπέρ της ένταξης τους στην αγορά εργασίας

και της κοινωνικής ένταξης.

Δελτίο από τον οργανισμό IFALL



ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

Το έργο είναι μια 2ετής εταιρική σχέση και ενώνει οργανισμούς από
διαφορετικές χώρες προκειμένου να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν
καλές πρακτικές που σχετίζονται με την προσφορά ενός καινοτόμου και
αποτελεσματικού μοντέλου ανάπτυξης, να συνεργαστούν για να
ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις και να ενθαρρύνουν την αποδοχή των
μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να   προωθήσουν την
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
σε διάφορους τομείς (απασχόληση, κατάρτιση, εκπαίδευση, μετανάστες
και μη τυπική μάθηση), ενώ ταυτόχρονα  όλοι εργάζονται για την
κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα των ατόμων και κοινωνικών
συνόλων.

Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη

Ευελπιστούμε ότι η εταιρική
συνεργασία του Ευρωπαϊκού
έργου MOTIVATE, θα ευνοήσει
την εργασία και κοινωνική
ένταξη των ενήλικων
μεταναστών.

Μια από τις κύριες
καινοτομικές πτυχές αυτού του
έργου είναι το πρόγραμμα
καθοδήγησης που θα προσφέρει
στην ομάδα-στόχο.
 

Οι "Άγγελοι Δεξιοτήτων" θα χρησιμοποιηθούν για
την καθοδήγηση και την υποστήριξη των
μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή τους
ένταξη.

Το πρόγραμμα μεντόρων, θα προσδώσει εμπειρία
και γνώση από πολλές πηγές, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την επίτευξη μιας πιο
ολοκληρωμένης προσωπικής και επαγγελματικής
βελτίωσης των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του
προγράμματος Motivate, οι μέντορες θα
διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες αναπτύσσονται
σύμφωνα με το σχέδιο.
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Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει
τρεις Καινοτόμες Προσεγγίσεις
(ΙΟ)
 

H πρώτη προσέγγιση του προγράμματος θα έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς μαθημάτων
για επαγγελματίες. Το υλικό αυτό, θα αυξήσει τις
ικανότητές των μεντόρων για το πώς θα 

καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν τους
μετανάστες στο να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους
καθώς και να μεθόδους να αξιολογούν την πρόοδο
και επίδοσή τους. 

Η δεύτερη προσέγγιση του προγράμματος θα έχει
ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός προγράμματος
εκπαίδευσης και εκμάθησης απευθυνόμενο στους
μετανάστες, πρόσφυγες και τους αιτούντες ασύλου
με σκοπό τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων απασχολησιμότητας τους, όπως τις
δεξιότητες γλώσσας, απασχολησιμότητας και ICT.

Η τρίτη προσέγγιση του προγράμματος θα έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία προγράμματος
εκπαίδευσης των «Αγγέλων Δεξιοτήτων», δηλαδή
τους μη εκπαιδευτικούς (εργαζόμενοι,
ενδιαφερόμενα μέρη, κοινωνικές επιχειρήσεις,

επιχειρηματίες κλπ.) που θα έχουν ως σκοπό την
περεταίρω υποστήριξη και προώθηση της εργασίας
και κοινωνικής ένταξης της ομάδας-στόχου.

Αυτή η πρώτη συνάντηση στη Σουηδία όχι μόνο παρείχε στους εταίρους
ένα πλαίσιο διαλόγου για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του έργου,

αλλά έδωσε τη δυνατότητα αναθεώρησης των δραστηριοτήτων και
πνευματικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, την κατανομή
καθηκόντων, την δημιουργία πλάνου διάχυσης του προγράμματος μέσω
κοινωνικών μέσων δικτύωσης, την συζήτηση για το οικονομικό κομμάτι
του προγράμματος καθώς και την παρουσίαση του πλάνου διασφάλισης
της ποιότητας και επίδοσης του έργου.

 

Για να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το έργο, ακολουθήστε μας
στο:

      https://bit.ly/3483BlE

 Ιστοσελίδα: www.motivateyourfuture.eu

Χρησιμοποιήστε την ετικέτα : #MOTIVATEyourfuture

 Κωδικός έργου : 2019-1-SE01-KA204-060548

 

https://bit.ly/3483BlE

