ΣΟ ΓΡΓΟ
EXEMPLAR
NEWSLETTER 1
Τπόβαζρο του έργου
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ ζε μέλεο ρψξεο
αλαδεηψληαο κηα θαιχηεξε δσή. Τα ηειεπηαία
ρξφληα παξαηεξήζακε ηελ ηαρχηαηε αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο
επξσπατθέο ρψξεο.
Τν θνηλφ πξφβιεκα είλαη φηη, παξφιν πνπ νη
πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ κηα
αμηνπξεπή δνπιεηά ή έρνπλ ιάβεη νηθνλνκηθή
βνήζεηα απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, ππάξρεη ε ηάζε
νη κεηαλάζηεο λα απνκνλψλνληαη απφ ηελ
θνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε
πνιηηηζκηθνχο ή γισζζηθνχο θξαγκνχο. Μεξηθέο
θνξέο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαζψο
αληηκεησπίδνπκε ζηελ Γπξψπε κία κφληκε
νηθνλνκηθή θξίζε νξηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ
γίλεη πην μελνθνβηθνί θαη ζπληεξεηηθνί. Πψο
ινηπφλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ε λενιαία ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ Γπξψπε θαη λα ζπκβάιεη ζηηο
ηνπηθέο θνηλφηεηεο;
Οη κεηαλάζηεο θαη ε αγνξά εξγαζίαο.
Οη
κεηαλάζηεο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ θαη
κηινχλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο
ζπλήζσο δελ έρνπλ πξφβιεκα λα βξνπλ
εξγαζία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο πιεξψλνληαη ρακειφηεξα απφ
ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
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Γίλαη ραξά καο λα ζαο κηιήζνπκε γηα:
 Τελ ηδέα πνπ νδήγεζε ζην έξγν
 Τα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο
 Τελ πξψηε δηαθξαηηθή
ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ

Σπρλά νη κεηαλάζηεο, αθφκε θη φηαλ δηαζέηνπλ
πξνζφληα, δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα
ηνπο ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο γλψζεο ηεο γιψζζαο θαη
έιιεηςεο επαξθψλ επαθψλ.
Όια ηα παξαπάλσ
ζπλάδνπλ ζηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη
απνκφλσζεο.

Απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
πινπνηνχκε ην έξγν EXEMPLAR. Σηφρνο καο είλαη
λα αληαιιάμνπκε θαιέο πξαθηηθέο, εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθηπαθά εξγαιεία απ’ φιε
ηελ Γπξψπε.Τα παξαπάλσ ζα απνηειέζνπλ
ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο
ψζηε λα γίλνπλ εγέηεο έληαμεο. Έηζη ζα
βνεζήζνπλ άιινπο κεηαλάζηεο ζε φιε ηελ
Γπξψπε λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηνπηθή
θνηλφηεηα λα μεπεξάζνπλ φια ηα εκπφδηα.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

ΣΟ ΓΡΓΟ
ΣΙ ΘΓΛΟΤΜΓ ΝΑ ΓΠΙΣΤΥΟΤΜΓ
Η ζηξαηεγηθή ζχκπξαμε "Exemplar - Young Migrant
Integration Leaders" (ζηα Γιιεληθά ζα κπνξνχζε λα
κεηαθξαζηεί σο "Υπνδεηγκαηηθνί λένη εγέηεο έληαμεο
ησλ κεηαλαζηψλ") πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus + Γθπαίδεπζε Γλειίθσλ. Τν
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ
αλαγθαίνπ πιαηζίνπ γεθχξσζεο κεηαμχ θνηλνηήησλ
ππνδνρήο θαη κεηαλαζηψλ θαη κεηαμχ κεηαλαζηψλ
θαη θνηλνηήησλ κεηαλαζηψλ.
Τν έξγν EXEMPLAR ζα δεκηνπξγήζεη ηα εμήο
πλεπκαηηθά παξάγσγα: (1) Γλδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε
γηα εξγαδφκελνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηελ
θνηλνηηθή εθπαίδεπζε (θπξίσο γηα εθείλνπο πνπ
εξγάδνληαη ζε νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο
κεηαλαζηψλ). Σηφρνο είλαη νη εξγαδφκελνη ζηελ πξψηε
γξακκή λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
παξέρνπλ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. (2)
Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα εγέηεο
έληαμεο. (3) Μία εξγαιεηνζήθε πφξσλ γηα ηνπο λένπο
πνπ είλαη κέιε ησλ θνηλνηήησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ
ζηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο σο εγέηεο έληαμεο ζηελ θνηλφηεηά
ηνπο.

Η ΤΜΠΡΑΞΗ
Τν έξγν πινπνηείηαη απφ επηά εηαίξνπο:
JUGEND- UND KULTURPROJEKT E.V.
(Γεξκαλία),
 The Rural Hub (Ιξιαλδία),
 ALIANCE LEKTORŮ a KONZULTANTŮ
(Τζερία),
 Hub Karelia Oy (Φηλιαλδία),
 Auxilium (Απζηξία),
 SEAL CYPRUS (Κχπξνο),
 INNEO (Πνισλία).
Οη νξγαληζκνί ησλ εηαίξσλ έρνπλ
δηαθνξεηηθά κεγέζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηνκείο εμεηδίθεπζεο, γεγνλφο πνπ καο
βνεζνχλ λα αλαπηχμνπκε κηα πνιχ
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Οη ζπλαληήζεηο
ηνπ έξγνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζε ηαθηηθή
βάζε ψζηε νη εηαίξνη λα ελεκεξψλνληαη
δηαξθψο γηα ην έξγν θαη λα επηθεληξψλνληαη
ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο.


Πνπ έγθεηηαη ε θαηλνηνκία ηνπ έξγνπ EXEMPLAR;
Σηφρνο καο είλαη λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο κεηαλάζηεο
λα αλαγλσξίζνπλ πεξηζζφηεξν ηε δηθή ηνπο
θιεξνλνκηάο θαη απηή ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Μέζσ ηεο
αλαγλψξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ
αμηψλ ηεο Γπξψπεο, ζα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε
κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο. Η
θαηάξηηζε ελφο αξηζκνχ λέσλ κεηαλαζηψλ γηα λα
εγεζνχλ ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο
αληηπξνζσπεχεη κηα πξνζέγγηζεο «απφ θάησ πξνο ηα
πάλσ» (bottom-up) γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ
κεηαλαζηψλ.
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1 TRANSNATIONAL
PROJECT MEETING IN
IRELAND
υνάντεσε στε Βηρτδίνηα
Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
"Exemplar - Young Migrant Integration Leaders"
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βηξηδίληα ηεο Ιξιαλδίαο ζηηο 10
Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2018. Η ζπλάληεζε θηινμελήζεθε απφ
ην The Rural Hub, ηνλ Ιξιαλδφ εηαίξν ζην πξφγξακκα.
Η ζπλάληεζε μεθίλεζε κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εηαίξσλ
θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο ηνπο θαζψο θαη κε ηηο
βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα έληαμε θαη ελζσκάησζε. Ο
ζπληνληζηήο παξνπζίαζε ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ
έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ ησλ
θαζεθφλησλ θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο. Οη εηαίξνη
ζπδήηεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εζηηάδνληαο ζην πξψην
πλεπκαηηθφ παξάγσγν, ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηελ αμία ηεο
πξφηαζήο ηεο. Γπηπιένλ, ζπδήηεζαλ ην ζρέδην δηάδνζεο
θαη αμηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ην
ζρέδην δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σην ηέινο ηεο
ζπλάληεζεο έγηλε κηα ζχλνςε ησλ ζεκάησλ πνπ
ζπδεηήζεθαλ θαη, ηέινο, ν Ιξιαλδφο εηαίξνο απέλεηκε
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο.

On the second day partners continued the discussion about
the shape of the future outputs. They summarized the
meeting and the Irish partner issued certificates for
participants.

COMING NEXT…
Καηά ηνπο επφκελνπο κήλεο νη εηαίξνη πξφθεηηαη
:• λα εξγαζζνχλ γηα ην πξψην πλεπκαηηθφ παξάγσγν,
ην Γθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα γηα Ηγέηεο Έληαμεο
(Integration Leaders Curriculum) γηα ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο γξακκήο.
• λα εξγαζζνχλ γηα ην δεχηεξν πλεπκαηηθφ
παξάγσγν - Γξγαιεηνζήθε Πφξσλ Γλζσκάησζεο γηα
ηα λέα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ
ζηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ
• λα ζπλαληεζνχλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2019 ζην
Γθξαηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ηα επφκελα
βήκαηα ηνπ έξγνπ.

ΠΟΤ ΜΠΟΡΓΙΣΓ ΝΑ
ΜΑ ΒΡΓΙΣΓ:

Γπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:
http://exemplars.eu
θαη αθνινπζήζηε ηε ζειίδα ηνπ
έξγνπ ζην Facebook:
https://www.facebook.com/
exemplars/
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