4ο Δελτίο τύπου
Οι γυναίκες μετανάστριες στην Ευρώπη: γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την ενδυνάμωση
«ENGAGE – Συμμετοχή-υποστήριξη των γυναικών μεταναστριών ως ηγέτιδων ενσωμάτωσης»
H Κοινοπραξία, που συμμετέχει στην ανάπτυξη του έργου Erasmus +, δεσμεύονται τώρα να ολοκληρώσει
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και να μοιραστεί με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τα συμπεράσματα αυτού του τομέα όπως υπογραμμίζονται στο έγγραφο
πολιτικής.
Σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας, οι εταίροι έχουν προβεί σε εθνικές εκστρατείες για τη διάχυση και τη
συζήτηση των ευρημάτων των τοπικών δοκιμών με γυναίκες μετανάστριες, και τις συστάσεις που
συγκεντρώθηκαν μεταξύ σχετικά με τους όρους και τα μέτρα που θα μπορούσαν να συζητηθούν για τη
βελτίωση της ευημερίας των ξένων κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες.
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι το έργο ENGAGE έχει υλοποιηθεί και έχει δοκιμάσει
καινοτόμα εργαλεία που τώρα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε ο Tommaso
Scavone, εκπροσωπώντας τον οργανισμό που ηγείται του έργου. «Στην ιστοσελίδα του έργου μας οι
εργαζόμενοι που στηρίζουν μετανάστες και οι γυναίκες μετανάστριες μπορούν να βρουν: 1) ένα καινοτόμο
πρόγραμμα μαθημάτων ενσωμάτωσης που απευθύνεται σε γυναίκες και κορίτσια μετανάστριες που
υποστηρίζουν την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον νέο τους ρόλο ως ηγέτιδες
ενσωμάτωσης στις κοινοτήτες. Πρόκειται για ένα έγγραφο 65 σελίδων που παρουσιάζει ενότητες και πόρους
που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την οικοδόμηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων μέσω μη τυπικών και
άτυπων μεθόδων μάθησης. Διατίθεται σε 6 γλώσσες της ΕΕ (EN, FR, DE, GR, HR, IT) και είναι δομημένο σε 6
ενότητες (Διαπροσωπικές δεξιότητες, Επικοινωνία, Πολιτιστική ταυτότητα, Ενδυνάμωση της Κοινότητας,
Πολιτική συμμετοχή, Ηγεσία), 2) ένα ενδοϋπηρεσιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους στην
εκπαίδευση και τη στήριξη των μεταναστών που εργάζονται σε κέντρα υποστήριξης μεταναστών, το οποίο
παρέχει σαφείς κατευθύνσεις και προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και εφαρμογής
εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια
μετανάστριες. Πρόκειται για ένα έγγραφο 40 σελίδων που διατίθεται σε 6 γλώσσες της ΕΕ (EN, FR, DE, GR,
HR, IT), 3) μια εργαλειοθήκη 85 πόρων για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των γυναικών και των
κοριτσιών μεταναστριών. Οι πόροι είναι διαθέσιμοι σε 6 γλώσσες (EN, FR, DE, HR, IT, Αραβικά), 4) ένα
έγγραφο πολιτικής με στόχο την προώθηση της αλλαγής πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο».
Μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο ENGAGE μέσω της επίσημης σελίδας
στο Facebook (@ engageproject.eu) ή της ιστοσελίδας μας (www.engageproject.eu).
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