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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Περιγραφή της έρευνας
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση είναι προϊόν δουλειάς που πραγματοποιήθηκε από την στρατηγική συνεργασία
Re.Inclusion στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την
εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο».
Το πρόγραμμα Re.Inclusion στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων έτσι
ώστε οι χειριστές των υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των αιτούντων άσυλο
και των προσφύγων, που δραστηριοποιούνται στα Κέντρα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων
άσυλο, να μπορέσουν να εργαστούν αποτελεσματικά με τους μετανάστες που έχουν αναλάβει.
Η ένταξη των προσφύγων δεν μπορεί να παραλείψει πολιτικές ασύλου και θέματα που σχετίζονται
με τη διεθνή άμυνα, την απασχόληση και τις διακρίσεις.
Οι πολιτικές είναι κατακερματισμένες και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν
περιορισμένες: οι συνθήκες πρόσβασης στην αγορά εργασίας διαφέρουν από κράτος σε κράτος,
παρόλο που τον τελευταίο χρόνο το θέμα της υποδοχής μπήκε στην πολιτική ατζέντα, πιέζοντας
την εθνική κυβέρνηση να παρέμβει.
Το έτος 2015 έκλεισε με έναν αριθμό – ρεκόρ ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
χώρες τους εξαιτίας των πολέμων, της πείνας και της φτώχειας˙ σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία
του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο είναι πάνω από 60 εκατομμύρια. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Frontex, οι μετανάστες που ακανόνιστα εισήλθαν στην Ευρώπη το 2015 ήταν πάνω
από 1, 5 εκατομμύριο, πέντε φορές περισσότερες από τις 280 χιλιάδες που ήταν το 2014.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ημερήσια διάταξη Juncker 13.05.2015, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη
μείωσης της ακανόνιστης μετανάστευσης και θέσπισης ενός συστήματος διανομής των μεταναστών
στις χώρες της ΕΕ, αλλά η Ιταλία και οι χώρες εταίροι είναι οι πιο εκτεθειμένες στη
μεταναστευτική ροή και εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν βιώσιμες λύσεις που αφορούν
ζητήματα ασύλου.
Οι οδηγίες της ΕΕ, αριθ. 2013/33 / ΕΕ και αριθ. 2013/32 / ΕΕ, σχετικά με την υποδοχή στην Ιταλία
αναγνωρίζονται από την Dlgs. 142/2015 παρουσιάζουν σημαντικά νέα: την ευκολότερη είσοδο
στην αγορά εργασίας, τη διάρκεια της άδειας διαμονής, ένα νέο σύστημα πρώτης και δεύτερης
υποδοχής και τη ρύθμιση του χρόνου αξιολόγησης της αίτησης ασύλου.
Όμως τόσο η ιδιαιτερότητα όσο και η μοναδικότητα του φαινομένου επηρεάζουν την σωστή
λειτουργία του συστήματος υποδοχής: στην Ιταλία το σύστημα υποδοχής ενισχύθηκε το 2014 ώστε
να έχει χωρητικότητα 20 χιλιάδων θέσεων περίπου, όμως οι εισροές μεταναστών από τη θάλασσα
μεταξύ του 2014 και του 2015 ήταν πάνω από 300 χιλιάδες.
Τα κρίσιμα σημεία είναι: ο κατακερματισμός των δομών, ο συνωστισμός, η αβεβαιότητα της
εποχής, η ανομοιογενής εδαφική κατανομή. Ακόμη μια ανάγκη είναι ο προσδιορισμός μιας
ταχύτερης διαδικασίας αναγνώρισης των προσόντων και των τίτλων σπουδών έτσι ώστε να
περιοριστεί το φαινόμενο της απασχόλησης σε χαμηλού επιπέδου θέσεις εργασίας.
Η ανάλυση που διεξήχθη σε συνεταιρικές οργανώσεις αποκάλυψε πως το πλέον κρίσιμο σημείο
είναι η έλλειψη συστηματοποίησης της διαδικασίας υποδοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν καλά παραδείγματα πρακτικών, αλλά δεν είναι πολύ
γνωστά στους χειριστές (operators).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απεικόνιση της κατάστασης του Συστήματος Υποδοχής των
Προσφύγων στην Ευρώπη (Reg.UE 516/2014) και στο να προτείνει ένα σύστημα δικτύωσης
καινοτόμων πρακτικών και αποτελεσματικών εργαλείων, τα οποία θα συλλέγονται και θα
παράγονται από τη συγκριτική ανάλυση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εισαγωγή των
μεταναστών στην αγορά εργασίας.
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Η έρευνα θα συγκεντρώσει ποσοτικά στοιχεία και στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων των
συστημάτων των χωρών – κλειδιά που παρουσιάζουν πολλές αιτήσεις ασύλου (Γερμανία, Ιταλία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία και Λιθουανία) με στόχο να αναπτύξει ένα σύνολο ορθών
διαδικασιών για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων.
Τελικός στόχος αποτελεί η δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για αποτελεσματικές πρακτικές
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης έτσι ώστε να βελτιωθεί η τεχνική προετοιμασία των
επαγγελματιών και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των δραστηριοτήτων
που προτείνονται:
Έρευνα καλών πρακτικών: ενδυνάμωση, αναγνώριση των προσόντων, πρόσβαση στην
πληροφόρηση, προσανατολισμός / ένταξη στην αγορά εργασίας·
Ανάλυση αναγκών και ορισμός του προφίλ των χειριστών που ασχολούνται με μετανάστες·
Εκπόνηση και δοκιμή του μηχανισμού επικύρωσης δεξιοτήτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(ECVET) ·
Εκπόνηση και δοκιμή των Εκπαιδευτικών Πόρων στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
(ΑΕΠ) και της αυτό-αξιολόγησης με βάση την πολύπλοκη μάθηση·
Δημοσίευση πολύγλωσσων οδηγιών που να είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο.
Το μοντέλο δημιουργήθηκε από την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ φορέων από διαφορετικές
χώρες, αλλά με κοινούς στόχους: να αυξήσουν την απασχολησιμότητα των προσφύγων. Η επιλογή
της διακρατικής λειτουργικής διάστασης προέρχεται από το στόχο του έργου: το έργο υλοποιείται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι ασχολείται με μια ευρωπαϊκή ανάγκη / πρόβλημα: ποιες είναι οι
δυνατότητες που απαιτούνται σήμερα στην Ευρώπη από τους Φορείς που ασχολούνται με το
ζήτημα της ένταξης των μεταναστών; Διαθέτουν ενημερωμένα εργαλεία; Είναι ικανοί να
ανταπεξέλθουν στη ζήτηση της αναγνώρισης τίτλων;
Η διακρατικότητα διευκολύνει τη διάδοση των αποτελεσμάτων που υποστηρίζουν τη θεσμική
βιωσιμότητα και την επίδραση των πιθανών θετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη της υποδοχής
στην Ευρώπη. Η έκθεση θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα
σχετικά με τις καλές πρακτικές από την απογραφή και υλοποιήθηκαν από την ομάδα εργασίας που
συστάθηκε από τους εταίρους.
Είναι δομημένο σε 2 μέρη.
Το πρώτο μέρος της έκθεσης, έπειτα από μια μικρή μεθοδολογική εισαγωγή στην οποία
παρουσιάζονται οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν,
περιλαμβάνει την περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας που υλοποιήθηκε σε κάθε μια από
τις χώρες εταίρους σχετικά με την κατάσταση των συστημάτων υποδοχής των προσφύγων και
επομένως σχετικά με το τι έχει γίνει σε κάθε χώρα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα Κέντρα
Υποδοχής όσον αφορά την καθοδήγηση / ένταξη των μεταναστών στην εργασία.
Οι πρακτικές καθοδήγησης/ κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αναφέρονται και περιγράφονται
για κάθε χώρα – εταίρο (Τεχνικές ενδυνάμωσης, πρόσβαση σε πληροφορίες, τεχνικές καθοδήγησης
και εργασιακής ένταξης)
Το δεύτερο μέρος αφορά τις πρακτικές που επιλέγονται ως «καλές πρακτικές» και ειδικότερα, στο
δεύτερο μέρος αναφέρονται τα αποτελέσματα από την σύγκρισής τους, τα κοινά τους σημεία, τις
διαφορές τους και ο βαθμός που μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν και αλλού.
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1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1.2.1 Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών: Στόχος της έρευνας

Οι γενικοί στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:
α) Η δημιουργία ενός χάρτη πρακτικών υποδοχής και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, οι
οποίες θα εφαρμοστούν σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής των Χωρών - Εταίρων
β) Ο εντοπισμός των κοινών χαρακτηριστικών και των βασικών διαφορών
γ) Η επιλογή Κοινών και Συγκεκριμένων Καλών Πρακτικών για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Ο τελικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η απόκτηση της συνολικής εικόνας του
συστήματος υποδοχής με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα τονίζει τις τυπολογίες και τα
χαρακτηριστικά των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη, τις λεπτομέρειες και τα
απαραίτητα εργαλεία εργασίας για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.
Η έρευνα θα γίνει χάρη σε δύο συμπληρωματικά εργαλεία εργασίας που θα επιτρέψουν την
πολυδιάστατη κατανόηση των δεδομένων που θα συλλεχθούν.
1.2.2 Ορισμός του δείγματος
Προκειμένου να συμπεριλάβουμε στις δραστηριότητες της έρευνας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
όλων των Ευρωπαϊκών Χωρών Εταίρων, η έρευνα επεκτάθηκε σε αρκετούς ανθρώπους που
εργάζονται στο Σύστημα Υποδοχής και Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης των αιτούντων άσυλο
και των προσφύγων σε διαφορετικά επίπεδα:
-

στον δημόσιο τομέα, εξαιτίας της εμπλοκής των χειριστών των Κέντρων Υποδοχής και
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
στον ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας ενός δικτύου Συλλόγων, Κέντρων υποδοχής, ΜΚΟ και
εθελοντών

Το δείγμα αποτελείται από:
- 210 χειριστές που εργάζονται για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων
- 60 Κέντρα και Οργανισμούς που ασχολούνται με την Υποδοχή και την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
1.2.3 Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα είναι: Διαδικτυακά Ερωτηματολόγια
και Ομάδες εστίασης
Η μεθοδολογία της έρευνας προέβλεπε ότι κάθε οργανισμός από κάθε χώρα θα συγκέντρωνε
πληροφορίες και θα χαρακτήριζε καλές πρακτικές εισαγωγής για μετανάστες σε εθνικό, Ευρωπαϊκό
και/ή τοπικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την σύγκριση των πρακτικών από όλες τις χώρες εταίρους
έτσι ώστε να επιλεχθούν και να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές. Μέρος των δράσεων της
έρευνας είναι διαδικτυακές, βιβλιογραφικές και άλλων ειδών έρευνες.
Στόχος ήταν η ανεύρεση "καλών πρακτικών" ανάμεσα στις δραστηριότητες και υπηρεσίες
διαφόρων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών θεσμών και οργανώσεων που ασχολούνται με
πρόσφυγες και μετανάστες.
Κάποιες οργανώσεις πέραν της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου
Re.Inclusion, χρησιμοποίησαν και την εμπειρία και τη βαθιά γνώση της ομάδας τους αλλά και των
εταίρων τους.
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Τα κοινά εργαλεία για την έρευνα των καλών πρακτικών είναι τα εξής:
Ερωτηματολόγιο
Η ομάδα του Re.Inclusion από διάφορες χώρες, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο για να αναλύσει
τις πρακτικές υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων το οποίο απευθύνεται σε
διάφορους χειριστές.
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά το είδος και το μέγεθος του οργανισμού και το ρόλο
του συνεντευξιαζόμενου στον οργανισμό. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις
σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι χειριστές. Στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου ο
συνεντευξιαζόμενος καλείται να εντοπίσει 3 καλές πρακτικές στο πλαίσιο της εργασίας του. Το
ερωτηματολόγιο έπρεπε να συμπληρωθεί από 35 συμμετέχοντες από κάθε οργανισμό.
Με το Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1) συλλέχθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που
αφορούν 3 βασικούς τομείς της υποδοχής και της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των
μεταναστών:
- τεχνικές ενδυνάμωσης
- πρόσβαση σε πληροφορίες
- τεχνικές καθοδήγησης και εργασιακής και κοινωνικής ένταξης
Το ερωτηματολόγιο ήταν κυρίως με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Γενικότερα οι ερωτήσεις αφορούσαν τα εξής:
 Περιγραφή και οργανωτικά χαρακτηριστικά του Κέντρου Υποδοχής: όνομα, στοιχεία
μητρώου, αριθμός χειριστών, δραστηριότητες, αριθμός φιλοξενούμενων προσφύγων κλπ.
 Χώρος δραστηριοποίησης και συγκεκριμένες δραστηριότητες που απευθύνονται στους
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με ιδιαίτερη αναφορά στις τεχνικές ενδυνάμωσης, στην
πρόσβαση στην πληροφορία και στις τεχνικές για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη.
 Εργαλεία εργασίας και μεθοδολογίες
 Προβλήματα σχετικά με την εκτέλεση δραστηριοτήτων
 Αποτελέσματα καθιερωμένων διαδικασιών και αποτελέσματα καθιερωμένων διαδικασιών
που απευθύνονται σε πρόσφυγες
Με τις ερωτήσεις συλλέχθηκαν σημαντικά δεδομένα προκειμένου να κατανοήσουμε τα οργανωτικά
χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων Κέντρων Υποδοχής, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
πρακτικών υποδοχής, τις διάφορες τυπολογίες του προφίλ των χειριστών των εμπλεκομένων
Κέντρων Υποδοχής, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζεται κάθε δραστηριότητα, τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από την υιοθέτηση πρακτικών υποδοχής.
Προκειμένου τα ποσοτικά αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα και αξιόπιστα, οι εταίροι αποφάσισαν
να χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), η οποία
επέτρεψε την απευθείας διαδικτυακή υποβολή ερωτηματολογίων.
Το εργαλείο αυτό επέτρεψε να μειωθεί το κόστος της έρευνας, αλλά και να ληφθούν τα δεδομένα
με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Εξάλλου, με το εργαλείο αυτό, τα δεδομένα που
συλλέχτηκαν μπορούν να ταξινομηθούν και να συγκεντρωθούν και με τον τρόπο αυτό να είναι
ευκολότερη η ανάγνωση και η ερμηνεία τους.
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Ομάδα Εστίασης
Η Ομάδα Εστίασης χρησιμοποιήθηκε ως συμπληρωματικό μεθοδολογικό εργαλείο, των
διαδικτυακών ερωτηματολογίων και της βιβλιογραφικής έρευνας. Η ομάδα εστίασης στοχεύει να
εξετάσει σε βάθος με τους χειριστές των Κέντρων υποδοχής τα κυριότερα αποτελέσματα της
ανάλυσης δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ομάδας εστίασης, κάθε εταίρος
συζήτησε με τους συμμετέχοντες χειριστές προκειμένου να καταλήξουν σε ένα κοινό πλαίσιο
σκέψεων και συλλογισμών σχετικά με τις πρακτικές υποδοχής και κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης αλλά και να σχεδιάσουν από κοινού τα επόμενα βήματα για το έργο. Συνάντηση της
Ομάδας Εστίασης.
Ένα από τα εργαλεία εύρεσης καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών χειριστών που εργάζονται με
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εστίασης με εργαζομένους πλήρης
απασχόλησης και με εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποδοχής και κοινωνικής
και εργασιακής ένταξης των προσφύγων.
Οι συμμετέχοντες και το επαγγελματικό τους προφίλ διέφεραν πολύ, από εθελοντές μέχρι
επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης. Ακόμη και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τους
πρόσφυγες διέφεραν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά τα προσόντα και την εμπειρία τους. Επίσης, η
εκπαίδευση των συμμετεχόντων κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα σπουδών από την πολιτική επιστήμη, τα
παιδαγωγικά, την ψυχολογία, την πολιτιστική βιομηχανία, τη γερμανική φιλολογία. Επιπλέον, τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν συστηματοποιημένα προσόντα σε αυτό τον τομέα
εργασίας που να προετοιμάζουν τους μελλοντικούς χειριστές που θα ασχοληθούν με τους
πρόσφυγες. Το βασικό ερώτημα της πρώτης συνάντησης αφορούσε το τι χρειάζονται οι πρόσφυγες
και τι χρειάζονται οι επαγγελματίες προκειμένου να εργαστούν αποτελεσματικά.
Ο σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να ξεκινήσουν τακτικές συναντήσεις δικτύου, έτσι ώστε να
υπάρξει διασύνδεση μεταξύ αρκετών ενεργών χειριστών που εργάζονται με πρόσφυγες με σκοπό
να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν της εργασιακή τους κατάσταση μέσω της αποτελεσματικής
δικτύωσης. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον περίπλοκο τομέα εργασίας, στον οποίο εμπλέκονται τόσοι
πολλοί χειριστές, είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με σκοπό την
αποτελεσματικότερη εργασία.
Από τις Ομάδες Εστίασης προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 Η δημιουργία ενός χάρτη καλών πρακτικών συμβουλευτικής και κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής των εμπλεκόμενων χωρών
 Η αναγνώριση, χάρη στην προσέγγιση «από τη βάση στην κορυφή», μιας λίστας καλών
πρακτικών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης που έχουν υιοθετήσει οι χειριστές που
εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
 Η ανάγκη να οριστούν υπεύθυνοι χειριστές και να κινητοποιηθούν ώστε να κάνουν
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να αποκτήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές
δεξιότητες για να εργαστούν με τους πρόσφυγες.
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1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ

1.3.1 Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη στην ΙΤΑΛΙΑ
Περιγραφή της υποδοχής και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
Στην Ιταλία, το σύστημα υποδοχής μεταναστών προβλέπει πολλές οργανωτικές διαδικασίες και
διαχωρισμό της πρώτης από τη δεύτερη υποδοχή.
Η πρώτη υποδοχή ξεκινάει από τη στιγμή που οι μετανάστες φτάνουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: η φάση αυτή περιλαμβάνει τις διαδικασίες ταυτοποίησής τους και αιτήσεις τους για
άσυλο.
Η δεύτερη υποδοχή περιλαμβάνει όλα τα υποστηρικτικά μέτρα που λαμβάνονται για την κοινωνική
και εργασιακή υποδοχή των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη χώρα υποδοχής τους.
Έτσι στην Ιταλία έχουμε τις ακόλουθες μεθοδολογίες και κέντρα που ασχολούνται με την υποδοχή
των μεταναστών:
- Hotspot, τα οποία δημιουργήθηκαν ως κέντρα ταυτοποίησης στους χώρους αποβίβασης (διότι
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, από το 2015 οι μετανάστες πρέπει μα
χωρίζονται σε πρόσφυγες και σε οικονομικούς μετανάστες). Στα Hotspots, η υποδοχή των
μεταναστών γίνεται μέσω μιας μίξης δραστηριοτήτων που συντονίζονται από τις Δυνάμεις.
Στην Ιταλία, μερικά Hotspots έχουν χρησιμοποιηθεί στο "πρόγραμμα μείωσης των συνόρων" (όπως
το Hotspot στο Ταράντο)
- ΕΚΥ, Έκτακτα Κέντρα Υποδοχής, τα οποία δημιουργήθηκαν με σκοπό να λύσουν το πρόβλημα
έλλειψης θέσεων στα Τακτικά Κέντρα Υποδοχής σε περίπτωση πολλών αφίξεων αιτούντων άσυλο.
Στις μέρες μας, είναι κανονικά κέντρα υποδοχής και φιλοξενούν το 70% των προσφύγων και
αιτούντων άσυλο στην Ιταλία. Συνήθως, οι μετανάστες παραμένουν στα ΕΚΥ για ένα περιορισμένο
χρονικό διάστημα ώσπου να μεταφερθούν στα Κέντρα Δεύτερης Υποδοχής. Τα κέντρα αυτά έχουν
αναγνωριστεί από τις Νομαρχίες, με τη συμβολή κοινωνικών συνεταιρισμών, ενώσεων και
ξενοδοχείων, σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες που αναφέρονται στις δημόσιες συμβάσεις
και χάρη στην εξουσιοδότηση του τοπικού οργάνου που κυβερνά την πόλη στην οποία είναι το
κεντρικό κτίριο του κέντρου.
- Ανθρωπιστικές Διαδρομές, μια νέα μέθοδος υποδοχής, η οποία επί του παρόντος δεν ρυθμίζεται,
νομικά και οικονομικά, επαρκώς. Στην πραγματικότητα, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ των
Χριστιανών Καθολικών και των Προτεσταντών. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι μετανάστες
μπορούν να αποφύγουν να διασχίσουν τη θάλασσα και να μεταφερθούν από εμπόλεμες χώρες και
περιοχές σε κίνδυνο. Δημιούργησαν τις ανθρωπιστικές διαδρομές στο Λίβανο (για να βοηθήσουν
τους Σύριους) και σε κάποιες περιοχές στο Ιράκ. Αυτά τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κυρίως
σε μειονεκτούντα άτομα, οικογένειες και ασθενείς. Για αυτό τον τύπο υποδοχής, η ιταλική
Κυβέρνηση παρέχει μια ανθρωπιστική βίζα στους πρόσφυγες και υποστηρίζει την επίλυση
γραφειοκρατικών προβλημάτων με τις αρμόδιες αρχές του Λιβάνου.
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- ΣΠΠΑΑ, Σύστημα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο, είναι ένα δομημένο δίκτυο
τοπικών φορέων, υποστηριζόμενο από τοπικές ενώσεις, το οποίο χρησιμοποιεί το Εθνικό Ταμείο
για Πολιτικές και Υπηρεσίες Ασύλου (Fnpsa) με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων
υποδοχής τα οποία απευθύνονται σε αιτούντες για διεθνή προστασία, σε πρόσφυγες, σε
δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας. Το σύστημα ΣΠΠΑΑ δημιουργήθηκε το
2001και επιτρέπει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων χειριστών υποδοχής, οι οποίοι
γίνονται οι κύριοι συνομιλητές με τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται με τους δικαιούχους
των προγραμμάτων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης. Τα προγράμματα ΣΠΠΑΑ παρέχουν
φαγητό και στέγη αλλά και υπηρεσίες για την καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών, όπως
γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση, μαθήματα ιταλικής γλώσσας, μαθήματα κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθοδήγηση και παροχή νομικών συμβουλών. Οι δικαιούχοι
συνήθως συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Συστήματος Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων
Άσυλο για έξι μήνες, αλλά στο τέλος της πρώτης περιόδου μπορούν να ζητήσουν την συνέχιση της
συμμετοχής τους για άλλους έξι μήνες. Τέλος πάντων, η υποδοχή είναι εγγυημένη ως την τελική
απόφαση της πολεοδομίας ή, σε περίπτωση αναφοράς, μέχρι την τελική αναστολή και / ή τον
ορισμό της πρωτοβάθμιας διαδικασίας. Έτσι, μέχρι στιγμής η Ιταλία χρειάζεται μεγάλα κέντρα
υποδοχής που να μπορούν να υποστηρίξουν πλήθος αποβιβάσεων αλλά χρειάζεται και βελτίωση
και ενίσχυση του συστήματος δεύτερης υποδοχής. Για το λόγο αυτό, το 2016 το Υπουργείο
Εσωτερικών διατύπωσε την πρόθεσή του να παρακάμψει τις «δύο γραμμές» του συστήματος
υποδοχής και να υποστηρίξει το σύστημα ΣΠΠΑΑ που στις μέρες μας φιλοξενεί μόνο το 20% των
προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ιταλία.
Εξάλλου, στις 10 Αυγούστου του 2016, ένα κυβερνητικό διάταγμα καθιέρωσε ότι το ΣΠΠΑΑ δεν
πρέπει να χρηματοδοτείται με περιοδικές ανακοινώσεις αλλά με συνεχόμενους πόρους, σύμφωνα
με το εθνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και με τη διαθεσιμότητα των χρημάτων.
Τέλος, τον περασμένο Οκτώβρη, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε ότι όταν ένας Δήμος
συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα του ΣΠΠΑΑ, τα Έκτακτα Κέντρα Υποδοχής του θα μειώνονται και
επίσης θα λαμβάνει 500 ευρώ το χρόνο για κάθε άτομο που θα φιλοξενεί στην επικράτειά του.
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Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη
Η έρευνα περιλάμβανε ένα δείγμα από χειριστές που εργάζονται στα κέντρα δεύτερης υποδοχής.
Έτσι, κατά κύριο λόγο, οι εμπλεκόμενοι χειριστές εργάζονται σε προγράμματα του Συστήματος
Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο (ΣΠΠΑΑ) και αυτό διότι αυτή είναι η φάση όπου
είναι δυνατόν να βρεθούν δομημένες πρακτικές που να απευθύνονται στην ενσωμάτωση των
μεταναστών.
Ο γενικός στόχος της έρευνας είναι να αναλύσει τις κύριες ιταλικές πρακτικές υποδοχής που
απευθύνονται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1

Την έρευνα διεξήγαγε:

Datacontact S.r.l.

Πελάτης:

Studio Risorse/Il Sicomoro Soc. Coop.

Στόχος:

Η ανάλυση των πρακτικών υποδοχής που απευθύνονται
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και υλοποιούνται
από χειριστές.

Είδος έρευνας:

Διαδικτυακή ποσοτική έρευνα

Κέντρα που συμμετείχαν:

Τοπικοί φορείς στη Βάση δεδομένων

Άτομα που συμμετείχαν:

27 χρήσιμες περιπτώσεις

Περίοδος έρευνας:

Μάρτιος 2017

Μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε:

Συνεντεύξεις με τη χρήση Η/Υ, με την υποστήριξη του
συστήματος CAWI (Computer Aided Web Interview)
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Η έρευνα περιλάμβανε 75 χειριστές. 31 από αυτούς πήραν μέρος στην έρευνα συμπληρώνοντας ένα
ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο με αυτόματη συμπλήρωση της συνέντευξης με τη χρήση του
συστήματος C.A.W.I. (Computer Aided Web Interview), ενώ 4 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο
δια ζώσης. Έτσι, στο τέλος της έρευνας συλλέξαμε 35 ερωτηματολόγια και χρησιμοποιήσαμε 27
από αυτά, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις χρήσιμες περιπτώσεις για την επεξεργασία των
δεδομένων.

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
2
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Οι συμμετέχοντες είναι κυρίως Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (51,9%) και Ενώσεις (22,2%) που
συνδέονται με το Δήμο (81,5%), ο οποίος είναι και ο βασικός εταίρος του Προγράμματος.
Ο ρόλος των τοπικών φορέων είναι πολύ σημαντικός, καθώς αναφέρεται στον προγραμματισμό της
εδαφικής μικρο-πολιτικής της κοινωνικής παρέμβασης για την υποστήριξη των αιτούντων
προστασία. Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, με τα κέντρα διαχείρισης, ένα σύστημα
κοινωνικής προστασίας που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νέες ανάγκες που έρχονται στο
προσκήνιο.
Όσον αφορά τους τύπους της φιλοξενίας, παρέχουν κατά κύριο λόγο Ιδιωτικές Κατοικίες (63%),
ενώ οι Κοινές Κατοικίες εμπλέκουν τα κέντρα τα οποία διαχειρίζονται προγράμματα υποδοχής
που απευθύνονται σε Ασυνόδευτους Ανηλίκους Αλλοδαπούς.
Η εμπειρία των χειριστών στον τομέα της υποδοχής είναι από 0 έως 17 χρόνια, με μέσο όρο τα 8,5
χρόνια.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
3

Avarage

: 8,5
χρόνια
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Οργανωτικό Σύστημα
Όσον αφορά το γενικό οργανωτικό σύστημα, η έρευνα έδειξε ότι η κύρια πηγή χρηματοδότησης
των κέντρων που ερωτήθηκαν και παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο είναι
Κυβερνητικοί πόροι
Μόνο το 11,1% χρησιμοποιεί πόρους από τοπικούς θεσμούς όπως από την εκκλησία ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από που χρηματοδοτείται ο οργανισμός σας προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους πρόσφυγες;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ5
N=27
Measure %
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Το δείγμα από το οποίο πήραν συνεντεύξεις δήλωσε ότι έχει συνάψει ΕΠΙΣΗΜΕΣ συμβάσεις με το
τοπικό δίκτυο (85,2%) και πιο συγκεκριμένα με:
1.
Εθελοντικές ενώσεις
2.
Κέντρα κατάρτισης
3.
Αθλητικές ενώσεις
Στην πραγματικότητα, τα προγράμματα ΣΠΠΑΑ έχουν τοπική εμβέλεια και για το λόγο αυτό
εργάζονται για τη δημιουργία τοπικών δικτύων που μπορούν να ενισχυθούν με επίσημες
συμβάσεις.
Ωστόσο, το άτυπο δίκτυο είναι επίσης πολύ σημαντικό σε τοπικό επίπεδο (96,3%) και
τροφοδοτείται από καθημερινές δραστηριότητες, υπηρεσίες και προγράμματα. Το άτυπο δίκτυο
ειδικότερα περιλαμβάνει:
1. την αστυνομία
2. τα Δημοτολόγια
3. τις Αθλητικές ενώσεις
Υπάρχουσες ΕΠΙΣΗΜΕΣ συμβάσεις με τοπικά δίκτυα
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 6
N=27
Measure %
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Υπάρχουσες ΑΤΥΠΕΣ συμβάσεις με τοπικά δίκτυα
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 7

N=27
Measure %

Τα παραπάνω γραφήματα δείχνουν το ευρύ κοινωνικό φάσμα που περιλαμβάνει το σύστημα
υποδοχής και προστασίας. Στις μέρες μας, ο Τρίτος τομέας λαμβάνει μέρος σε μια μεγάλη σειρά
αλλαγών. Στις τοπικές κοινωνίες, πολλές νέες ανάγκες έρχονται στην επιφάνεια και δημιουργούν
νέες ευκαιρίες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι νέες ανάγκες είναι μια πρόκληση για τον τομέα της τοπικής
κοινωνικής πολιτικής, καθώς οι ευκαιρίες ακολουθούν ένα οικουμενικό κριτήριο και αναφέρονται
σε αλλαγές στην κοινωνία, στην εξέλιξη του πληθυσμού, στη σημασία του πολυπολιτισμικού
σεναρίου.
Για το λόγο αυτό, παρατηρούμε μια μόνιμη μεταμόρφωση που ανοίγει νέες σκέψεις, διότι θέτει σε
αμφισβήτηση το παλιό κοινωνικό μοντέλο. Γνωρίζουμε ότι το "νέο" είναι ζωτικής σημασίας,
αποτελεί μη γνωστό έδαφος το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση αλλά από
την άλλη, οι αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν μια πολυπλοκότητα που αποτελεί παράγοντα
ευημερίας. Από την άποψη αυτή, το Σύστημα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο
(ΣΠΠΑΑ), καταδεικνύει τις προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να
εξομαλυνθούν παλιές συγκρούσεις: φόβος / κίνδυνος εναντίον γνώσης / ευκαιρίας. Το ΣΠΠΑΑ
χρησιμοποιεί με ορθολογικό τρόπο, εργαλεία φτιαγμένα από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα με
επαγγελματίες που κατέχουν νέες δεξιότητες και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ριζικές
μεταρρυθμίσεις της κοινωνίας μας. Το έργο είναι κοινωνικό (για τον ορισμό του) και αναφέρεται
σε όλες τις εμπλεκόμενες κατηγορίες.
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Κατά μέσο όρο, τα κέντρα που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν 13,5 χειριστές στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
τους.
Συνολικά, στους 27 θεσμούς που απάντησαν, εργάζονται 362 χειριστές. Είναι κυρίως:
 χειριστές υποδοχής (28,2%),
 Διοικητικοί χειριστές (10,8%),
 Διαμεσολαβητές (9,4%)
 Εκπαιδευτές (7,7%)

Αριθμός ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8

N=27
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Για κάποιες θέσεις, η δουλειά είναι καλά δομημένη, ο επαγγελματικός ρόλος κάποιων
(διαμεσολαβητής, ψυχολόγος, κοινωνικός βοηθός) είναι ξεκάθαρος, ενώ για άλλους χρειάζεται
βαρύτερη έρευνα για το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για την ακρίβεια, ο όρος «Χειριστής
Υποδοχής» είναι πολύ γενικός και δεν περιγράφει με ακρίβεια μια εργασία. Η έρευνα δείχνει πως,
στα κέντρα, χρησιμοποιούν συχνά τον όρο αυτό ακόμη και αν αναφέρονται σε διαφορετικούς και
παραπλήσιους ρόλους.
Η καθοδήγηση σχετικά με την περιοχή, η πρακτική οργάνωση των υπηρεσιών στέγασης, ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων ένταξης είναι μόνο ένα μικρό μέρος των καθηκόντων
που έχουν οι επαγγελματίες αυτοί.
Είναι ένα νέο προφίλ, ένας επαγγελματικός τομέας που μέρα με τη μέρα ανακαλύπτει την
ταυτότητά του και αναπτύσσει νέα χρήσιμα εργαλεία.
Ο ρόλος του κάθε χειριστής του προσωπικού
9

N=362
Measure %

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατανομή 362 χειριστών που εργάζονται σε 27 Κέντρα ανάλογα με
το ρόλο τους.
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Όσον αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις των οργανώσεων και των εργαζομένων τους, είναι σαφές
ότι το Σύστημα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο δίνει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών
απασχόλησης και τα δεδομένα έδειξαν ότι αυτές οι ευκαιρίες είναι αρκετά σταθερές. Η σύμβαση
εργασίας που προβλέπεται γενικά για τους χειριστές είναι Σύμβαση Αορίστου Χρόνου (68,8%)
και ο μέσος όρος των ετών εμπειρίας στον τομέα αναφοράς είναι από 1 έως 5 έτη (53,9%).

Τύποι συμβάσεων εργασίας των χειριστών του προσωπικού
10

N=362
Measure %

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατανομή 362 χειριστών που εργάζονται σε 27 Κέντρα ανάλογα
με τη σύβαση εργασίας τους.

Σχεδόν το 30% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εργάζονται χωρίς εθελοντές στο κέντρο τους.
Στα κέντρα όπου εργάζονται εθελοντές, ασχολούνται με τους ακόλουθους τομείς:
α. Προγράμματα ένταξης στην περιοχή
β. γλωσσική και επαγγελματική κατάρτιση
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Χρόνια εμπειρίας του κάθε χειριστή του προσωπικού
11

N=362
Measure %

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατανομή 362 χειριστών που εργάζονται σε 27 Κέντρα ανάλογα
με τα χρόνια εμπειρίας τους.
Δραστηριότητες που έγιναν από ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
- Δυνατότητα ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 12

N=27
Measure %
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Η παραπάνω ανάλυση των συμβάσεων εργασίας μας δίνει τη δυνατότητα να αναλογιστούμε κάποια
ζητήματα όσον αφορά την εργασία του προσωπικού.
Μια ομάδα εργασίας, έπειτα από μερικά χρόνια μαζί, συνήθως ενισχύεται και αναπτύσσει νέες και
καλύτερες μεθοδολογίες προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της. Η εργασιακή σταθερότητα
είναι στενά συνδεδεμένη με μια καλύτερη κοινή οργάνωση, η οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει
σωστά σε νέες ενδεχόμενες ανάγκες. Εκτός αυτού, βελτιώνει την ανάπτυξη ενός «επαγγελματικού
τρίτου τομέα», ο οποίος είναι σημαντικός για να υλοποιηθεί μια συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης
της σύγχρονης κοινωνίας.
Πρακτικές Υποδοχής
Το πιο σημαντικό μέρος της έρευνας αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πρόσφυγες
και στους αιτούντες άσυλο.
Τα επόμενα γραφήματα δείχνουν τις βασικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται οι χειριστές που
συμμετείχαν στην έρευνα και τις τυπικές διαδικασίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
Ειδικά, η υπηρεσία που αφορά την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποτελεί το θεμέλιο για την αρχή
της πορείας ένταξης των μεταναστών. Αν οι χειριστές μπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους
υπηρεσίες με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τότε τα κρίσιμα προβλήματα της πρώτης φάσης θα
μειωθούν.
Στην πραγματικότητα, οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το ερευνητικό σύστημα
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις τραυματικές επιπτώσεις του ταξιδιού, της φυγής, της
προσωπικής πορείας που πριν από την άφιξη μας στη χώρα μας και έπειτα να βελτιώσουμε τα
προγράμματα ενσωμάτωσης.
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τοπικές κοινωνικο-υγειονομικές υπηρεσίες, που, χάρη στη στενή
συνεργασία με το ΣΠΠΑΑ, πραγματοποιείται ο πρώτος έλεγχος με σκοπό την εικόνα της υγείας
των δικαιούχων.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η εργασία του προσωπικού είναι πολύ
σημαντική, και ιδιαίτερα οι δραστηριότητες διαμεσολάβησης που πραγματοποιούν οι χειριστές των
τοπικών δημόσιων υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, συχνά δεν
έχουν εργαζόμενους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και αυτόνομα τις
ανάγκες και τα αιτήματα των ανθρώπων που έχουν τελείως διαφορετικό «κοινωνικό υπόβαθρο»
(ως πρόσφυγες).
Χειριστές που εργάζονται σε αυτό το κενό: πρέπει να χτίσουν μια «γέφυρα» μεταξύ των διαφόρων
κοινωνικών καταστάσεων. Για να το επιτύχουν αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουν παρακείμενες
υπηρεσίες, γνώσεις, ικανότητες, μεθοδολογίες, εργαλεία κλπ. Η εξέλιξη των σπουδών της εθνοψυχιατρικής καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας αυτής και την ανάγκη να
αναπτυχθούν τομείς εργασίας που διαφορετικά επαγγέλματα, θα έπρεπε να έχουν κοινούς.
Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλική και η χωροταξική φιλοξενία των δικαιούχων είναι
επίσης πολύ σημαντικές. Τα προγράμματα ακολουθούν τον δρόμο της "διάχυτης υποδοχής" σε
περιοχές (88,9% από αυτά, παρέχουν ιδιωτικές κατοικίες) και αυτό κατέχει σημαντικό ρόλο στους
γενικούς στόχους του προγράμματος.
Οι μετανάστες συχνά φιλοξενούνται σε «ΜΗ ΜΕΡΗ», τα οποία είναι μεγάλες εκτάσεις για πολλά
άτομα. Αντίθετα, οι ιδιωτικές κατοικίες αντιπροσωπεύουν την αντίθετη λύση: γίνονται «ΤΟ
ΜΕΡΟΣ» που οι μετανάστες μπορούν να ΕΙΝΑΙ, μέσω της εξατομίκευσης. Μπορούν να χειριστούν
το χώρο αυτόνομα και όπου μπορούν να αποφασίσουν να μοιραστούν κάτι με άλλους ανθρώπους
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μόνο αν το θελήσουν, και όχι επειδή είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Τα στοιχεία που αφορούν
τα Κοινά Σπίτια (51,9%) αφορούν κυρίως τους Δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στην υποδοχή
των Ασυνόδευτων Ανήλικων Αλλοδαπών.

Ποιες είναι οι κύριες υπηρεσίες που αφορούν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σχετικά με τον τομέα
της ΥΠΟΔΟΧΗΣ;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ -

14
N=27
Measure%

Οι μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι:
1. Ψυχολογική υποστήριξη (100%)
2. Καθοδήγηση για γλωσσικές και πολιτιστικές υπηρεσίες (96,3%)
3. Καθοδήγηση για υπηρεσίες με χειριστές (92,6%)
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Όσον αφορά τον τομέα της ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ποιες είναι οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 15

N=27
Measure%
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Τα κύρια προβλήματα που δήλωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι χειριστές και που συνδέονται με τον
τομέα της υποδοχής είναι:
1. Η ικανότητα υιοθέτησης των νέων κανόνων του προγράμματος (59,3%)
2. Η γλώσσα και η κουλτούρα (51,9%)
3. Η εναντίωση των ντόπιων (37%)

Παρακαλώ περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των υπηρεσιών ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 16

N=27
Measure%

Τα δεδομένα σχετικά με την αντίθεση των ντόπιων μας πάει πίσω στους προβληματισμούς που
αναφέραμε στις περασμένες σελίδες σχετικά με την ανάγκη δημιουργία ενός κοινωνικού ιστού που
να μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους από τον φόβο στην γνώση. Δεν έχει σημασία η αξία, αν
είναι υψηλή ή χαμηλή, πρέπει να κατανοήσουμε με ποιόν τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το
φαινόμενο με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τις ομάδες εστίασης. Από την άποψη αυτή, η
σύνδεση μεταξύ των εργαλείων και των αποτελεσμάτων πρέπει να αναζητηθεί στις λειτουργικές
επιλογές που σκοπό έχουν την αναγνώριση και την ενεργό συμμετοχή των προσφύγων στην πορεία
τους για βοήθεια, και όχι απλά την ευημερία τους.
Με τον τρόπο αυτό, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο γίνονται πρωταγωνιστές όσον αφορά την
ανάπτυξη των υπηρεσιών που απευθύνονται στους ίδιους.
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Πρακτικές Κατάρτισης
Όσον αφορά τις Πρακτικές Κατάρτισης και συγκεκριμένα την κατάρτιση σχετικά με την Ιταλική
γλώσσα, οι εμπλεκόμενοι χειριστές δήλωσαν ότι παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:
-

Κέντρο Εκμάθησης γλώσσας (92,6%)
Πρόσβαση στο Μόνιμο Τοπικό Κέντρο (88,9%)

Ποιες είναι οι κύριες υπηρεσίες που απευθύνονται στους μετανάστες και στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τον
τομέα της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 18

N=27
Measure%
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Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πλέον χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες και εργαλεία για την παροχή
υπηρεσιών τα μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις είναι:
1. τα διαδικτυακά μαθήματα (7,4%)
2. τα εργαστήρια (7,4%)

Σχετικά με τον τομέα της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ποιες είναι οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 19

N=27
Measure%
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Τα βασικά προβλήματα που δήλωσαν οι χειριστές ότι υπάρχουν στον τομέα των Προγραμμάτων
Κατάρτισης για την Εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας είναι:
1. μη κοινό γνωστικό σημείο έναρξης (88,9%)
2. Προβλήματα ενσωμάτωσης μεταξύ των δικαιούχων εξαιτίας πολιτιστικών διαφορών
(25,9%)
3. Εκκίνηση άλλων δραστηριοτήτων που καθιστούν αδύνατο τον κανονικό σχεδιασμό
των μαθημάτων (22,2%)
Παρακαλώ περιγράψτε τα κύρια προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση των υπηρεσιών ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 20

N=27
Measure%

Αδιαμφησβήτητα η κατάρτιση είναι ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς προκειμένου να
υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χειριστές δήλωσαν ότι σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τα
προγράμματα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας στο Κέντρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον διότι σημαίνει
ότι είναι δυνατό να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων κατάρτισης
και οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τρόπους κατάρτισης και εργαλεία.
Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αναφέρονται είναι οι
πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των «μαθητών», οι οποίοι παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα, αλλά
προέρχονται από πολύ διαφορετικές χώρες (άλλες θρησκείες, κουλτούρες, γλώσσες, παραδόσεις
κτλ.). Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να φανταστούμε και να στηρίξουμε την ανάπτυξη
μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και νέων μαθημάτων κατάρτισης. Αυτή είναι ακόμη μια πρόκληση
που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και μια ευκαιρία να βελτιωθεί το σύστημα υποδοχής. Πίσω από τα
«μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο» υπάρχει ένα περίπλοκος κόσμος που επιχειρεί να συμμετάσχει
στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δημιουργικότητα με σκοπό την εξεύρεση ενός νέου και
αποτελεσματικότερου τρόπου κατάρτισης.
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Νομικές Πρακτικές
Στον τομέα της Νομικής Υποστήριξης, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι χειριστές δήλωσαν ότι
παρέχουν Υπηρεσίες Νομικής Καθοδήγησης και πολλοί από αυτός παρέχουν υπηρεσίες σχετικά
με την Πρόσβαση στις υπηρεσίες (92,6%) και την Παροχή Πληροφοριών (81,5%). Αυτός είναι
άλλος ένας βασικός τομέας για τους πρόσφυγες και για τα κέντρα επίσης. Η σωστή διαχείριση των
υπηρεσιών αυτών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας διότι ευαισθητοποιεί περεταίρω τους
πρόσφυγες όταν πρέπει να ελεγχθούν από τις Τοπικές Αρχές. Με τη σωστή νομική υποστήριξη,
μπορούν να ανοικοδομήσουν τα γεγονότα του παρελθόντος και να εξηγήσουν γιατί είναι
υποχρεωμένοι να αναζητήσουν προστασία σε μια άλλη χώρα. Αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν ήδη
προστασία, ο νομικός του παρέχει νομική καθοδήγηση όσον αφορά το νομικό και δικαστικό
σύστημα της χώρας που τον φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής βοηθά των δικαιούχο να
κατανοήσει το πολύπλοκο σύστημα δικαιωμάτων/ υποχρεώσεων, εξηγώντας του πολλά
λειτουργικά θέματα.
Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που απευθύνονται στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο όσον αφορά το
νομικό τομέα;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 22

N=27
Measure%
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Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο
συχνά όσον αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών. Η πολιτιστική διαμεσολάβηση και η άμεση
βοήθεια (92,6%) είναι πολύ σημαντικά διότι το νομικό σύστημα της χώρας υποδοχής είναι συχνά
πολύ περίπλοκα. Για το λόγο αυτό, ένας δικαιούχος μπορεί να επιτύχει την περίπλοκη νομική
αυτονομία μετά από πολύ καιρό. Στην περίπτωση αυτή, η δουλειά των χειριστών αλλά και του
τοπικού δικτύου οργανισμών και επαγγελματιών είναι πολύ σημαντική. Στην πραγματικότητα,
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ξεκινήσουν οι αποφάσεις των Επιτροπών όσον αφορά τα
αιτήματα προς απάντηση.
Η πρόσβαση και η υποστήριξη των αιτημάτων για Διεθνή Προστασία είναι επίσης πολύ
σημαντικά (88,9%).
Όσον αφορά το ΝΟΜΙΚΟ τομέα, ποιες είναι οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 23

N=27
Measure%
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Τα κύρια προβλήματα που δήλωσαν οι χειριστές ότι υπάρχουν όσον αφορά το νομικό τομέα είναι
η Αναμονή για τις αποφάσεις (85,2%).
Παρακαλώ περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με τη παροχή ΝΟΜΙΚΩΝ υπηρεσιών
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΣΕΩΝ 24

N=27
Measure %
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Επαγγελματική Κατάρτιση και ένταξη στην εργασία
Όσον αφορά τις υπηρεσίες για την εργασιακή ένταξη, όλοι οι χειριστές που έδωσαν συνέντευξη
δήλωσαν ότι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Το 66,7% αυτών παρέχει άμεσα υπηρεσίες για την
εργασιακή ένταξη, ενώ το 33,3% αυτών παραπέμπει σε άλλους φορείς ή κέντρα (ειδικά σε γραφεία
εργασίας των Οργανισμών απασχόλησης).

Παρέχετε υπηρεσίες ένταξης στην εργασία;
26

N=27
Measure%

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από το κέντρο;
27

N=27
Measure%

Please precise the Body that manages the service
- Possibility of MULTIPLE ANSWER N=9
Measure %

32

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την εργασιακή ένταξη είναι:
1. Το Βιογραφικό Σημείωμα (100%)
2. η Πρακτική άσκηση (96,3%)
3. η Χαρτογράφηση ικανοτήτων (85,2%)
Ποια είναι τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ που χρησιμοποιείτε για την υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας;
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 28
N=27
Measure%

Βλ ερωτήσεις για την
Αυτόαπασχόληση

Βλ ερωτήσεις που αφορούν την
επαφή με επιχειρήσεις
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Ο τομέας της ένταξης στην εργασία είναι στρατηγικής σημασίας για τους οργανισμούς που
ασχολούνται με τον τομέα της παροχής διεθνούς προστασίας. Όταν οι πρόσφυγες φτάνουν στην
χώρα που τους φιλοξενεί, οι βασικές τους ανάγκες σχετίζονται με την κοινωνικο-υγειονομική
περίθαλψη, όμως στη συνέχεια οι υπηρεσίες πρέπει να προσανατολίζονται στη δημιουργία μιας
«επαγγελματικής» θέσης ατόμων που θέλουν (και μπορούν) να μείνουν στην Ιταλία. Η έρευνα
έδειξε ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα δίνουν πρώτα από όλα τη δυνατότητα
στους δικαιούχους να ανοικοδομήσουν και να δουν με άλλο μάτι τις εργασιακές τους εμπειρίες: με
τον τρόπο αυτό, ο πρόσφυγας ανακτά την αξιοπρέπειά του και ανοίγει το μυαλό του σε νέες και
πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Οι χειριστές που εργάζονται στα προγράμματα υποδοχής και
οι δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις υποδοχής έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Πρέπει να
ανοικοδομήσουν την επαγγελματική πορεία ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικές πολιτιστικές
και κοινωνικές καταστάσεις, οπότε πρέπει να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες δεξιότητες και
ικανότητες. Πρέπει να γνωρίζουν διάφορες πλευρές της ζωής των μεταναστών έτσι ώστε να του
τους δώσουν την ευκαιρία για «νέες ιδέες εργασίας» ή για να λάβουν μέρος σε μαθήματα
κατάρτισης. Επίσης είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την μη χρήση εργαλείων
αυτοαπασχόλησης: μόνο το 18,5% των χειριστών χρησιμοποιεί εργαλεία αυτοαπασχόλησης. Είναι
ένα ιδιαίτερο εργαλείο που συχνά χρειάζεται δημόσια χρηματοδότηση και συνήθως παράγει την
ανάπτυξη της γνώσης. Η αυτοαπασχόληση είναι ο τομέας που πρέπει να βελτιωθεί διότι προωθεί
την ποικιλομορφία. Αν σκεφτούμε τον τομέα των τροφίμων, μπορούμε να δούμε πολλά
προγράμματα που υλοποιήθηκαν από ξένους τα οποία είχαν επιτυχία και εθνική αναγνώριση.
Τα κύρια προβλήματα όσον αφορά τις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας είναι τα εξής:
 Η έλλειψη ευκαιριών εργασίας στις περιοχές φιλοξενίας (85,2%)
 Η μη επάρκεια των επαγγελματικών δεξιοτήτων των προσφύγων ανάλογα με τις ανάγκες τις
τοπικής αγοράς εργασίας (70,4%)
 Προβλήματα που σχετίζονται με τα έγγραφα (48,2%)
Παρακαλώ περιγράψτε τα κύρια προβλήματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 29
N=27
Measure%
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Όσον αφορά την αντιστοίχιση με τις εταιρίες (48,2% των ερωτηθέντων), οι πιο συνηθισμένοι τύποι
συμβολαίων εργασίας είναι η πρακτική άσκηση, διάρκειας 2 έως 6 μηνών, και ο κύριος τομέας της
ένταξης στην εργασία είναι οι Υπηρεσίες Τουρισμού / Τροφίμων.
Μόνο το 27,8% των συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται μετά το τέλος του προγράμματος υποδοχής.
Το 36,3% των δικαιούχων εγκαταλείπει το έργο (40,8% το 2016) χάρη στην τοπική ένταξη.

(ερώτηση που απευθύνεται σε αυτούς που δήλωσαν τη χρήση της Αντιστοίχισης με τις εταιρίες ως εργαλείο ένταξης
στην εργασία)
Τύποι συμβάσεων εργασίας όσον αφορά την εργασιακή ένταξη.
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 30

N=13
Measure %

(ερώτηση που απευθύνεται σε αυτούς που δήλωσαν τη χρήση της Αντιστοίχισης με τις εταιρίες
ως εργαλείο ένταξης στην εργασία)
Μέσος όρος διάρκειας συμβάσεων
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(ερώτηση που απευθύνεται σε αυτούς που δήλωσαν τη χρήση της Αντιστοίχισης με τις εταιρίες
ως εργαλείο ένταξης στην εργασία)
Κύριος κλάδος ένταξης
- Δυνατότητα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 31
N=13
Measure %

(ερώτηση που απευθύνεται σε αυτούς που δήλωσαν τη χρήση της Αντιστοίχισης με τις εταιρίες
ως εργαλείο ένταξης στην εργασία)
Μέσος όρος συμβάσεων εργασίας που συνεχίζουν μετά το τέλος του προγράμματος υποδοχής. A

(ερώτηση που απευθύνεται σε αυτούς που δήλωσαν τη χρήση της
Αυτοαπασχόλησης ως εργαλείο ένταξης στην εργασία)
Είναι διαθέσιμες δημόσιες επιχορηγήσεις για την υποστήριξη της Αυτοαπασχόλησης;
32
N=5
Measure %

Which ones?
N=2
Measure %
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(ερώτηση που απευθύνεται σε αυτούς που δήλωσαν τη χρήση της
Αυτοαπασχόλησης ως εργαλείο ένταξης στην εργασία)
Ποια είναι τα αποτελέσματα της Αυτοαπασχόλησης;
33
N=5
Measure%

Τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να βελτιωθούν, αλλά μας δίνουν τη δυνατότητα να
σκεφτούμε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα. Η έρευνα μας έδειξε ότι κάθε
περιοχή έχει τις πρακτικές της και κάθε πρακτική πρέπει να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες φάσεις
της διαδικασίας της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης. Η σύνδεση μεταξύ της υλοποίησης μιας
πρακτικής και ο ακριβής χρόνος της υλοποίησής της είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, αν η
πρακτική αρχίζει στο τέλος της διαδικασίας ενσωμάτωσης, οι δικαιούχοι μπορούν να
ολοκληρώσουν τις διαδρομές ένταξής τους με συγκεκριμένα και πραγματικά εργαλεία. Με σκοπό
να μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια τις διαδρομές ένταξης και να προβλέψουμε τα
αποτελέσματα με επιτυχία, θα ήταν χρήσιμο να καθοριστούν ορισμένα ορόσημα αξιολόγησης.
Οι τομείς που περιγράφονται φυσικά είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Ο χειριστής για να
υλοποιήσει μια πρακτική, πρέπει να γνωρίζει το όλο το πρόγραμμα: μόνο η καλή δουλειά του
προσωπικού επιτρέπει τη δημιουργία αποτελεσματικών λειτουργικών εργαλείων που μπορούν να
δώσουν μια γενική εικόνα των μεμονωμένων διαδικασιών. Οι πρακτικές που περιγράφονται, οι
οποίες εξατομικεύθηκαν χάρη στην έρευνα, αποτελούν το σημείο εκκίνησης για να αναπτυχθούν
έτσι ώστε να επιτευχθεί η κεντρική θέση των νέων πολιτών.
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Τελευταία ενότητα – Δικαιούχοι
Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων των προγραμμάτων υποδοχής, η έρευνα
έδειξε ότι τα 3 τελευταία χρόνια ο αριθμός των δικαιούχων που έχουν φιλοξενηθεί έχει αυξηθεί,
από το 46,7% (μέσος αριθμός ανθρώπων) το έτος 2014 σε 67,7% το έτος 2016.
Η εθνική τάση είναι η ίδια, τόσο όσον αφορά τους δικαιούχους όσο και τα αιτήματα προστασίας.
Στην πραγματικότητα, στην εθνική έκθεση για τη διεθνή προστασία το 2016, διευκρινίζεται ότι ο
αριθμός των αιτημάτων κατά το 2014 με το 2015 είχε μια αύξηση της τάξης του 32%. Από 64.000
αιτήματα το 2014 φτάσαμε σε σχεδόν 84.000 αιτήματα το 2015. Εξάλλου, κατά τους πρώτους 6
μήνες του 2016, οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 64%.
Αριθμός δικαιούχων στα κέντρα και οι τύποι αυτών τα τελευταία 3 χρόνια
35

2014
Μέσος αριθμός δικαιούχων:
46,7
Measure %

2015
Μέσος αριθμός δικαιούχων:
56,3
Measure %

2016
Μέσος αριθμός δικαιούχων:
68,7
Measure %
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Το έτος 2016, οι δικαιούχοι χωρίστηκαν σύμφωνα με τη άδεια παραμονής τους, σε:
o
o
o
o
o

Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας
Ανθρωπιστικές υποθέσεις
Μέλους οικογένειας
Πρόσφυγες
Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Πρόκειται κυρίως για άνδρες ηλικίας 16 έως 30 ετών (69,8%) που προέρχονται από τη Νιγηρία
(21,7%), το Πακιστάν (11,7%), τη Γκάμπια (11,5%) και το Αφγανιστάν, το Μάλι, τη Σενεγάλη, το
Μπαγκλαντές , το Costa D'Avorio, τη Σομαλία κ.λπ.
Τύποι δικαιούχων το 2016 (Φύλο/ Ηλικία)
36
Μέσος αριθμός δικαιούχων

68,7
Measure %
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Τύποι δικαιούχων το 2016 (Εθνικότητα)
37
Μέσος αριθμός δικαιούχων
68,7
Measure %

Ghana, Guinea,
Liberia, Marocco,
Iraq, Togo, Siria,
etc

Ο μέσος όρος παραμονής στο Κέντρα είναι 275 μέρεσ
Οι δικαιούχοι φεύγουν από το κέντρο (40,8 των φιλοξενούμενων το 2016) για τους ακόλουθους
λόγους:
o Λήξη προθεσμίας (36,8%)
o Ενσωμάτωση (36,3%)
o Εγκατάλειψη (25,3%)
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Παρακαλώ δηλώστε το μέσο διάστημα παραμονής στο Κέντρο υποδοχής (το έτος 2016)
38

Ο αριθμός που έφυγε από το κέντρο για (το έτος 2016):
Μέσος αριθμός δικαιούχων
που έφυγαν από το κέντρο: 40,8
Measure %

Τα παραπάνω στοιχεία συμβαδίζουν με την εθνική τάση που αφορά τις πρώτες 3 χώρες
προέλευσης των αιτούντων άσυλο. Οι άλλες χώρες που δήλωσαν οι ερωτηθέντες χειριστές είναι
λίγο διαφορετικές από τα δεδομένα της Εθνικής έκθεσης. (πηγή: Έκθεση σχετικά με τη διεθνή
προστασία 2016).
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1.3.2 Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη στην
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Εισαγωγή
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες συλλέγει στοιχεία για
τους αιτούντες άσυλο και την τρέχουσα κατάσταση των αιτήσεων ασύλου. Τον Μάρτιο του
2017 υποβλήθηκαν 20.136 αιτήσεις ασύλου στις γερμανικές αρχές, εκ των οποίων 18.081 ήταν
αρχικές αιτήσεις. Γενικά, σημειώνεται μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου κατά 60%
περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι πρόσφυγες που ήρθαν το τελευταίο τρίμηνο κατάγονται κυρίως από τη Συρία, το
Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Ερυθραία. Η πολιτική ασύλου έχει επηρεαστεί από
ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους. Έτσι κάθε ομοσπονδιακό κράτος είναι υπεύθυνο για
συγκεκριμένο αριθμό αιτούντων άσυλο. Επίσης αυτό οδηγεί στην ύπαρξη διαφορετικών
πρακτικών σε διαφορετικά ομοσπονδιακά κράτη. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν πολυάριθμες
πρακτικές για την υποδοχή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την ενσωμάτωση και την
αυτονομία και την εργασιακή ένταξη (Ομοσπονδιακό Γραφείο για του Μετανάστες και τους
Πρόσφυγες 2017)
Εργαλεία και Μεθοδολογία
Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός που ορίστηκε στο O1-A3, ο εταίρος GLL ολοκλήρωσε τις
δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Εργασίας. Χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα εργαλεία
για να εξάγουμε τα αποτελέσματα για την έκθεση O1 των καλών πρακτικών:
1 Εκθέσεις καλών πρακτικών προηγούμενων προγραμμάτων
2 Ειδικές γνώσεις από την Ομάδα Εστίασης
3 Διανομή ερωτηματολογίων σχετικά με τις καλές πρακτικές
Σκοπός ήταν να βρούμε «καλές πρακτικές» ανάμεσα στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της
Γερμανικής κυβέρνησης και σε μη κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς που εργάζονται με
πρόσφυγες και με μετανάστες. Ο GLL έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της εργασίας με
πρόσφυγες και μετανάστες. Οπότε ο GLL έχει συμπεριλάβει την εμπειρία και τη βαθιά γνώση
της ομάδας μας καθώς και συνεργάτες συμπληρωματικά της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια του προγράμματος Re.Inclusion.
Συνάντηση της ομάδας εστίασης
Ένα από τα εργαλεία αναζήτησης καλών πρακτικών ανάμεσα σε διάφορους χειριστές που
ασχολούνται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εστίασης
με διαφορετικούς εργαζόμενους, πλήρους απασχόλησης αλλά και εθελοντές, που εργάζονται
στον τομέα της υποδοχής και της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των προσφύγων. Ο GLL
προσκάλεσε διάφορους φορείς στην πρώτη συνάντηση στις 8 Φεβρουαρίου του 2017. 12
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διαφορετικοί άνθρωποι από 9 διαφορετικούς οργανισμούς και φορείς έλαβαν μέρος στη
συνάντηση.

Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση εκπροσώπησαν τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:
1) Haus Pax, Vilshofen (Κέντρο Νεότητας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες)
2) Caritasverband Diozöse, Passau (Σύλλογος Caritas από την καθολική εκκλησία)
3) Wirtschaftsforum Passau (επιχειρηματικό φόρουμ)
4) Bfz Passau (Ινστιτούτο επαγγελματικής και επιχειρηματικής κατάρτισης)
5) Agentur für Arbeit (υπηρεσία απασχόλησης)
6) Jugendamt, allgemeiner Sozialdienst (υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της πόλης Passau)
7) Stadt Passau (Πόλη του Passau)
8) Διεθνής Αμνηστία (Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προσφέρει γενικές
νομικές συμβουλές για τους πρόσφυγες)
Οι συμμετέχοντες και το επαγγελματικό τους προφίλ ήταν πολύ διαφορετικό, από εθελοντές ως
επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης. Ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται με
τους πρόσφυγες υπήρχαν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα προσόντα και την επαγγελματική
τους εμπειρία. Επίσης και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα σπουδών
από τις πολιτικές επιστήμες, τα παιδαγωγικά, την ψυχολογία, την πολιτιστική βιομηχανία, τη
γερμανική φιλολογία. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
συστηματοποιημένα προσόντα σε αυτό τον τομέα εργασίας, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς
εργαζομένους για τα συγκεκριμένα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν εργαζόμενοι με
πρόσφυγες. Το βασικό ερώτημα της πρώτης συνάντησης αφορούσε το τι χρειάζονται οι
πρόσφυγες και τι χρειάζονται οι επαγγελματίες προκειμένου να εργαστούν αποτελεσματικά.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να ξεκινήσουν τακτικές συναντήσεις δικτύου, έτσι ώστε ο GLL να
συνδέσει πολλούς ενεργούς χειριστές που εργάζονται με πρόσφυγες με σκοπό να τους
βοηθήσουν να βελτιώσουν της εργασιακή τους κατάσταση μέσω της αποτελεσματικής
δικτύωσης. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον περίπλοκο τομέα εργασίας, στον οποίο εμπλέκονται τόσοι
πολλοί χειριστές, είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με σκοπό την
αποτελεσματικότερη εργασία.
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1. Αποτελέσματα της συνάντησης της ομάδας εστίασης
Τα αποτελέσματα της συνάντησης της ομάδας εστίασης που αφορούν τις καλές πρακτικές είναι
τα ακόλουθα:
α. Γνώση της υπάρχουσας υποδομής
Παροχή λεπτομερών πληροφοριών για τις υπάρχουσες δομές και τους οργανισμούς αλλά και για
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτών
o Για το κοινό: μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και του οδηγού ενσωμάτωσης του GLL
o Εντός των οργανισμών: Λίστα με ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων όλων των
οργανισμών της περιοχής.
- Τακτικές συναντήσεις του Δικτύου για ενημέρωση των πληροφοριών και των στοιχείων
επικοινωνίας
- Παροχή λεπτομερών πληροφοριών για το ποιος έχει ποιο δικαίωμα να συμμετάσχει στα
μαθήματα ένταξης και γλώσσας
- Παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για ποια
υπόθεση
o Αναφέρθηκε πως η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσης λειτουργεί επί του παρόντος για
συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσω τηλεφωνικών κλήσεων
o Η παροχή πληροφοριών μέσω διαφορετικών δειγμάτων από υποθέσεις μπορεί να είναι
μια μέθοδος παροχής πληροφοριών.
β. Γνώση για καθημερινά ζητήματα
1. Πώς να βρει κανείς ένα διαμέρισμα, πως να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό, να κάνει
φορολογική δήλωση κτλ.
2. Παροχή αυτών των πληροφοριών μέσω εθελοντών προσφύγων που έχουν ήδη περάσει από
αυτές τις διαδικασίες.
γ. Διαχείριση σημαντικών ζητημάτων για τους πρόσφυγες
- Προετοιμασία των προσφύγων για την απέλασή τους στην πατρίδα τους:
o «δίνοντάς» τους προοπτική για να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες
o Παρέχοντάς τους σημεία σύνδεσης στην πατρίδα τους, όπως διευθύνσεις και
οργανισμούς εκεί
o Εστιάζοντας σε δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν στην πατρίδα τους, ειδικά
σεμινάρια
- Διαχείριση της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών
o Συνεργασία με γραφεία πρόληψης ναρκωτικών
- Ριζοσπαστισμός
o Πρόληψη μέσω πληροφοριών που παρέχονται διαδικτυακά
o Απαντήσεις σε ερωτήματα εργαζομένων που δουλεύουν με πρόσφυγες από
επίσημους ειδικούς στα θέματα αυτά.
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δ. Οδηγός ενσωμάτωσης του GLL
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ο οδηγός ενσωμάτωσης του GLL ως
παράδειγμα καλής πρακτικής και υπήρξε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι ακόλουθες
καλές πρακτικές χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με τον οδηγό:

-

-

-

-

-

-

i. Γνώση των συγκεκριμένων αναγκών των προσφύγων και των
εκείνων που εργάζονται με πρόσφυγες στην περιοχή
Έρευνα αναγκών στην συγκεκριμένη περιοχή
Ανατροφοδότηση για το προσχέδιο του οδηγού για τους πρόσφυγες, τους εθελοντές και
τους οργανισμούς προσφύγων πριν από τη δημοσίευση
ii. Διάδοση του οδηγού ενσωμάτωσης
Δωρεάν διάθεση έντυπων αντιτύπων και διαθέσιμος ηλεκτρονικά για λήψη
Μετάφραση του εγχειριδίου σε διάφορες γλώσσες από γηγενείς ώστε να προσεγγίσει
μεγαλύτερο κοινό, ιδίως μεταξύ των προσφύγων
iii. Διάφορες πληροφορίες σχετικά με προσφορές οργανισμών και
γενικές γνώσεις σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν την
εργασία των προσφύγων και την καθημερινότητά τους.
Γενικές γνώσεις και νομικά θέματα
o Ειδικά για εθελοντές και πρόσφυγες που είναι νεοεισερχόμενοι στον τομέα
Σεμινάρια εκμάθησης γλωσσών
o Παροχή διαφορετικού υλικού όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών (εκπαιδευτικό
υλικό, ιστοσελίδες αυτοδιδασκαλίας, στοιχεία επικοινωνίας με οργανισμούς που
παρέχουν μαθήματα εκμάθησης γλωσσών.
Εύρεση εργασίας
o Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Γερμανικής αγοράς εργασίας και
επισκόπηση των οργανισμών παροχής υποστήριξης
Καθημερινότητα
o Οδηγός εύρεσης διαμερίσματος
o Πληροφορίες για το σύστημα υγείας στη Γερμανία
o Πληροφορίες για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κουλτούρα της Γερμανίας
και των μουσουλμανικών χωρών αλλά και για την διαπολιτισμική κατάρτιση
o Επισκόπηση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους πρόσφυγες
στην περιοχή
Όρια εθελοντικής εργασίας
o Γνώση των προσωπικών ορίων αλλά και ορίων αρμοδιότητας και ευθύνης
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2. Ερωτηματολόγιο για τους Χειριστές που Εργάζονται με Πρόσφυγες
Ο GLL, σε συνεργασία με τους εταίρους, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διατέθηκε
ηλεκτρονικά σε διάφορους οργανισμούς σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Για την
απλούστευση της διαδικασίας διάθεσης και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους
οργανισμούς, ο GLL χρησιμοποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα «SurveyMonkey». Η
πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, επομένως οι συμμετέχοντες πρέπει απλά να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο
ηλεκτρονικά.
Με βάση την εμπειρία μας με χειριστές που εργάζονται με πρόσφυγες, γνωρίζουμε πως όλοι οι
συμμετέχοντες έχουν συνήθως μεγάλο φόρτο εργασίας, οπότε στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε
όσο το δυνατόν απλούστερη την διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου.
Παρόλο που επικοινωνήσαμε με πολλούς οργανισμούς και διανείμαμε τα ερωτηματολόγια σε
πολλούς παλαιότερους συνεργάτες μας, ήταν πολύ δύσκολο να συλλέξουμε 35 συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια.
Προσπαθήσαμε επίσης να μην εντάξουμε μόνο συμμετέχοντες που εργάζονται με πρόσφυγες σε
εθελοντική βάση αλλά και συμμετέχοντες πλήρους απασχόλησης έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα
ευρύ φάσμα απαντήσεων και μια καλή εικόνα του τομέα της εργασίας για την υποδοχή και την
ένταξη των προσφύγων.
3. Αποτελέσματα από τα Ερωτηματολόγια:
α. Τύπος του Οργανισμού (απάντησαν 36 συμμετέχοντες)
- NFP-CULT: Πολιτιστική οργάνωση (3)
- NFP-ASC: Μη κερδοσκοπική Οργάνωση (5)
- NFP-NGO: Μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική Οργάνωση (4)
- NFP-OVOL: Μη κερδοσκοπική εθελοντική Οργάνωση (9)
- PUB-LOC: Δημόσιοι υπάλληλοι (8)
- EDU-UNIV: Πανεπιστήμιο (2)
- EDU-SCHVoc: Επαγγελματική Σχολή (1)
- Άλλο (1)
Τρεις συμμετέχοντες δεν απάντησαν στην ερώτηση. Μόνο δύο οργανισμοί δήλωσαν ότι είναι
αποσκοπούν στο κέρδος ενώ 31 οργανισμοί δήλωσαν ότι είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
β. Χρηματοδότηση των οργανισμών
- Δημόσιοι πόροι (20)
- Χρηματοδότηση από συνεταιρισμούς
γ. Μέγεθος Οργανισμού
- Αριθμός Υπαλλήλων (απάντησαν 35)
 1-20 (17)
 21-50 (4)
 51-250 (6)
 251-500 (3)
 501-2000 (4)
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-

Αριθμός Πελατών (απάντησαν 33)
 0 (1)
 1-20 (5)
 21-50 (8)
 51-250 (7)
 251-500 (5)
 501-2000 (4)
 2001-5000 (1)
 >5000 (2)
δ. Φάση των Πελατών/ Εξυπηρετούμενων
Πρώτη φάση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Ασύλου (19)
Δεύτερη Φάση: Μετά τη διαδικασία Ασύλου (13)
ε. Εύρος δραστηριοτήτων των οργανισμών
15 οργανισμοί εργάζονται σε τοπικό επίπεδο
11 οργανισμοί εργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο
2 οργανισμοί εργάζονται σε εθνικό επίπεδο
3 οργανισμοί εργάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
1 οργανισμοί εργάζονται σε Διεθνές επίπεδο
4 συμμετέχοντες δεν απάντησαν στην ερώτηση
στ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τους Οργανισμούς (απάντησαν 28 συμμετέχοντες)
Διαμονή (12)
Φαγητό (11)
Ρουχισμός (13)
Ιατρική φροντίδα (5)
Οικονομική υποστήριξη (9)
Νομική υποστήριξη (10)
Γλώσσα (19)
Γραφείο πληροφοριών και μετεγκατάστασης (21)
Τοποθέτηση σε εργασία και συμβουλευτική (13)
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (15)
Μεσολάβηση για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα (21)
Κοινωνικές και υπηρεσίες ένταξης (23)
Ψυχολογική υποστήριξη (9)
Αθλητικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες (10)
ζ. Χρονοδιάγραμμα (απάντησαν 30 συμμετέχοντες)
Μακροπρόθεσμα (περισσότερο από 2 χρόνια) (12)
Μεσοπρόθεσμα (6 μήνες έως 2 χρόνια) (18)
Βραχυπρόθεσμα (λιγότερο από 6 μήνες) (6)

-

η. Τύπος Εργασίας (απάντησαν 23 συμμετέχοντες)
Εθελοντική εργασία (10)
Πλήρης απασχόληση (13)

-

-

47

4. Αποτελέσματα για Καλές Πρακτικές
α. Μαθήματα εκμάθησης γλώσσας
Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα των οργανισμών που
συμμετείχαν στην έρευνα. Σκοπός αυτής της πρακτικής είναι να εκπαιδευτούν οι πρόσφυγες έτσι
ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της γλώσσας και να ξεκινήσουν να
ενσωματώνονται στη νέα κοινωνία.
- Διασύνδεση των προσφύγων με τους δασκάλους έτσι ώστε να εδραιωθεί μια κατάσταση
διδασκαλίας έναν προς έναν. Επίσης μέσω τακτικών συναντήσεων μπορεί να εδραιωθεί
μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να βελτιώσει την συγκέντρωση του πρόσφυγα.
Κατά τη διάρκεια αυτών των τακτικών συναντήσεων, η εκμάθηση και η εξάσκηση της
γερμανικής γλώσσας γίνεται χρησιμοποιώντας παιχνίδια, κάρτες με λέξεις, βιβλία,
εργασίες.
- Ακόμη μια πρακτική που αναφέρθηκε από ένα συμμετέχοντα είναι η παρουσία ομάδων
ντόπιων μαθητών στις προσφυγικές εγκαταστάσεις. Η ομάδα των μαθητών βοηθά τους
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες με τα μαθήματά τους. Μια φορά την εβδομάδα οι
μαθητές συναντιούνται όλοι μαζί στις εγκαταστάσεις των προσφύγων για να μελετήσουν
μαζί και να εξασκηθούν στη γλώσσα αλλά και σε άλλα μαθήματα όπως τα μαθηματικά.
- Ακόμη μια σημαντική πρακτική είναι ο έλεγχος των προσφύγων και των γλωσσικών τους
ικανοτήτων και η μετέπειτα ένταξή τους στα κατάλληλα σεμινάρια και μαθήματα.
- Το πρόγραμμα 10-10-10 παρουσιάζει μια καλή πρακτική εξάσκησης των γλωσσικών
ικανοτήτων των νεαρών προσφύγων. Η πρακτική αυτή φέρνει σε επαφή νέους
Γερμανούς με νέους πρόσφυγες με σκοπό να συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα για
10 εβδομάδες. Είναι μια πρακτική που έχει εθελοντική βάση ειδικά για τους νέους
μαθητές και τους νέους πρόσφυγες. Μέσω των προσωπικών συζητήσεων οι νέοι έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, π.χ. τον πολιτισμό τους και τα ενδιαφέροντά
τους. Οι νέοι Γερμανοί εκπαιδεύονται από πριν έτσι ώστε η επικοινωνία όλων των
συμμετεχόντων να είναι ευκολότερη και να γνωρίσει ο ένας τον άλλο. Οι νέοι πρόσφυγες
μπορούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητας και μπορούν να γνωρίσουν
περισσότερα για την νέα κοινωνία στην οποία ζουν. Οι νέοι Γερμανοί αποκτούν μια
εικόνα του πολιτισμού των προσφύγων με τους οποίους ζουν στην ίδια πόλη. 10
συναντήσεις σε 10 εβδομάδες: κάθε εβδομάδα οι νέοι Γερμανοί συναντούν τους νέους
πρόσφυγες. Σε κάθε συνάντηση οι νέοι πρόσφυγες φέρνουν μία εικόνα που τους
ενδιαφέρει ως εισαγωγή στον διάλογο.
- Οι νέοι Γερμανοί (κάτω των 25) παρακολουθούν εκ των προτέρων ένα διαπολιτισμικό
σεμινάριο για το πως να διδάξουν γερμανικά και για το πως να θέσουν τα όριά τους στην
εθελοντική αυτή δέσμευσή τους.
- Ακόμη μια καλή πρακτική αναφέρθηκε από έναν οργανισμό στα πλαίσια του
προγράμματος “women´s café”. Το πρόγραμμα αυτό επιχειρεί να υποστηρίξει γυναίκες
με παιδιά να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες παρέχοντάς τους ταυτόχρονα
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υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών τους. Με τον τρόπο αυτό οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία
να εξασκούν τα γερμανικά τους έχοντας συζητήσεις με ντόπιους Γερμανούς όσο μαθητές
προσέχουν τα παιδιά τους.
β. Τοποθέτηυση σε εργασία
Η εύρεση εργασίας είναι για τους πρόσφυγες μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές για την
ενσωμάτωσή τους ώστε να είναι ανεξάρτητοι και να βγάζουν οι ίδιοι ένα εισόδημα. Κάποιες
καλές πρακτικές βγήκαν τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια.
- Μια καλή πρακτική είναι να εκπαιδεύσουμε τους εθελοντές να συνοδεύουν τους
πρόσφυγες στη δουλειά. Οι εθελοντές γίνονται «καθοδηγητής εργασίας». Η κατάρτιση
των εθελοντών περιλαμβάνει εργαστήρια δύο ημερών, ερωτηματολόγια, λίστες ελέγχου
και ένα «δέντρο εργασίας» που περιγράφει τους κανόνες εργασίας. Έπειτα από την
εκπαίδευση αυτή οι «καθοδηγητές εργασίας» θα είναι σε θέση να στηρίξουν τους
πρόσφυγες στην ανεύρεση εργασίας. Οι αρμοδιότητες των εθελοντών είναι να έρχονται
σε επαφή με εργοδότες και επιχειρήσεις, να βοηθάει στην προετοιμασία και κατάθεση
αιτήσεων και να είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι
πρόσφυγες κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της εργασίας τους.
- Ακόμη μια καλή πρακτική όσον αφορά την τοποθέτηση σε εργασία, περιγράφεται ως το
πρόγραμμα FAM. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
ώστε να βρουν μια πρακτική άσκηση, κατάρτιση ή δουλειά πλήρους απασχόλησης μέσω
εντατικών μαθημάτων εκμάθησης γλωσσών και διαπολιτισμικά σεμινάρια κατάρτισης.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες του προγράμματος λαμβάνουν μια εφαρμογή προγύμνασης
και το πρόγραμμα προσπαθεί να βρει στους πρόσφυγες και μετανάστες εθελοντές που θα
τους βοηθήσουν με τη γλώσσα. Επιπροσθέτως, οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις
υποστηρίζονται όσον αφορά ζητήματα εργατικού δικαίου και επίσημων διαδικασιών,
όπως για παράδειγμα πως οι πρόσφυγες αποκτούν άδεια εργασίας.
γ. Ενσωμάτωση και Αυτονομία
όσον αφορά την ενσωμάτωση και την αυτονομία των προσφύγων υπάρχουν διάφορες πρακτικές
που περιγράφονται από τα ερωτηματολόγια.
- Μια καλή πρακτική είναι η παροχή συμβουλευτικής όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
επομένως μια πρακτική που προέκυψε από την έρευνα είναι η γενικότερη συμβουλευτική
στους καταυλισμούς των προσφύγων.
- Το πρώτο βήμα προκειμένου να ενταχθούν οι πρόσφυγες στην κοινωνία είναι να φύγουν
από τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για τους πρόσφυγες και να μετακομίσουν σε
δικό τους διαμέρισμα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα περιέγραψαν ως καλή πρακτική
την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες για την εύρεση διαμερίσματος.
- Ο αθλητισμός παίζει επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενσωμάτωση. Μια καλή
πρακτική είναι η ένταξη των προσφύγων σε τοπικούς αθλητικούς συλλόγους, όπως σε
ομάδες ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να συναντηθούν οι πρόσφυγες με
τους ντόπιος και να ξεκινήσουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
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Παρατηρήσεις και Συμπέρασμα
Η πληθώρα νομικών κανόνων και νόμων που δομούν και ρυθμίζουν την εργασία με τους
πρόσφυγες, οδηγεί σε μια περίπλοκη κατάσταση για τους εκείνους που δουλεύουν με τους
πρόσφυγες, είτε είναι εθελοντές είτε εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Η κατάσταση αυτή
οδηγεί σε πολλές προκλήσεις όσον αφορά την έρευνα και την ανάλυση των καλών πρακτικών.
Πρώτα από όλα, είναι εξαιρετικά περιπλοκή διαδικασία να συλλέξει κανείς πληροφορίες για
καλές πρακτικές διότι εμπλέκονται πάρα πολλοί χειριστές σε διαφορετικές διαδικασίες που
περνούν οι πρόσφυγες όσον αφορά την κοινωνική και την εργασιακή τους ένταξη. Έτσι, η
πρώτη πρόκληση στις ερευνητικές δραστηριότητες είναι η παρουσίαση αυτής της ποικιλίας της
πραγματικότητας.
Προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο ο GLL προσπάθησε να βρει όσο το δυνατόν περισσότερους
διαφορετικούς χειριστές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στην
ομάδα εστίασης. Στο τέλος, οι χειριστές από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από διεθνής οργανώσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από εκπαιδευτικά ινστιτούτα, από επίσημες τοπικές αρχές και
από πολλά άλλα πήραν μέρος στην έρευνα και στις συναντήσεις την ομάδας εστίασης.
Η επόμενη πρόκληση ήταν η εύρεση των καλών πρακτικών που επίσης αποδείχθηκε
δυσκολότερο από ότι ακούγεται. Πρώτα από όλα, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις πρακτικές
που είναι μονάχα νομικά καθορισμένες και αποτελούν μέρος επίσημων διαδικασιών και σε
πρακτικές που λειτουργούν γύρω και μεταξύ των επίσημων νομικών δομών. Ο GLL αποφάσισε
ότι είναι πιο χρήσιμο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των καλών πρακτικών γύρω από τις
επίσημες διαδικασίες, διότι αυτές είναι οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες
περιοχές και χώρες γιατί δεν υλοποιούνται από ανώτερους υπαλλήλους και δεν χρειάζονται
επίσημες αρχές.
Επιπλέον, οι καλές πρακτικές που περιγράφονται (βλ κεφάλαια 4 και 7) στις περισσότερες
περιπτώσεις επιχειρούν να προσανατολίσουν τους πρόσφυγες στην πολύπλοκη κατάσταση στην
οποία βρίσκονται και να τους καθοδηγήσουν μέσω επίσημων διαδικασιών και με τον τρόπο αυτό
να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη δουλειά των επίσημων αρχών. Άλλωστε υπάρχουν
κάποιες πρωτοβουλίες που αναφέρονται ως «καλές πρακτικές» και σχετίζονται με τον
οικονομικό τομέα, που επιχειρούν να καθιερώσουν την ένταξη των προσφύγων στην αφορά
εργασίας εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευομένων και κατάλληλων υποψηφίων.
Κλείνοντας, οι χαρακτηρισμένες ως «καλές πρακτικές» στην Γερμανία αντικατοπτρίζουν το
πολύπλοκο σύστημα της υποδοχής των προσφύγων και της κοινωνικής και εργασιακής τους
ένταξης. Αυτό δίνει έμφαση στην ανάγκη για περισσότερη έρευνα για ανάλυση και αναζήτηση
λύσεων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των προσφύγων στο μέλλον.
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1.3.3 Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών
στην ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Εισαγωγή
Με την επικύρωση της Σύμβασης της Γενεύης, η Λιθουανία ανέλαβε την υποχρέωση να χορηγεί
άσυλο σε αλλοδαπούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους εξαιτίας
πολέμου, δίωξης ή άμεσων καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πλειοψηφία των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Λιθουανία δυσκολεύονται να ενσωματωθούν και γι’
αυτό, μετακινούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους για βιοπορισμό/ να
βρουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό οδήγησε στην άποψη πως οι πρόσφυγες – αν μπορούσαν – θα
ήθελαν να αποκτήσουν άσυλο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο
βιοτικό επίπεδο και έχουν καλύτερο κοινωνικό υποστηρικτικό σύστημα.
Σε απάντηση της προσφυγικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μοιραστούν οι
160.000 πρόσφυγες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,
η Λιθουανία ανέλαβε να υποδεχτεί 1.105 άτομα από τη Συρία, το Ιράκ και την Ερυθραία. Πάρα
το γεγονός αυτό χώρα δεν επηρεάστηκε. Σε σχέση με το 2014, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο
στην Λιθουανία μειώθηκε κατά 40% και κατατέθηκαν μόνο 291 αιτήσεις για άσυλο. Η
πλειοψηφία των αιτούντων ήταν πολίτες από την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Ρωσική
Ομοσπονδία.
Επιπλέον, παρόλο που ο αριθμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη Λιθουανία δεν
είναι υψηλός, μόνο το 16% των Λιθουανών βλέπουν θετικά τη μετανάστευση και οι πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο είναι μεταξύ εκείνων των μεταναστών με τους οποίους οι Λιθουανοί είναι
λιγότερο ανεκτικοί. Οι πρόσφυγες θεωρούνται βάρος για τους φορολογούμενους, διότι
καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι Λιθουανοί συσχετίζουν τους πρόσφυγες με
τους εγκληματίες. Αυτά τα στερεότυπα είναι που εμποδίζουν αργότερα την ενσωμάτωση των
προσφύγων στην κοινωνία. Και η ικανότητα ενσωμάτωσης των προσφύγων παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο για ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου.
Ο βασικός στόχος της O1/A3 Έκθεσης για τις καλές πρακτικές για την κοινωνική και εργασιακή
ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες και στη
συνέχεια να χαρακτηριστούν καλές πρακτικές κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανάμεσα
στους χειριστές που δουλεύουν με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Για το λόγο αυτό, τα
ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε οργανισμούς που δουλεύουν με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
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Μεθοδολογία και Εργαλεία
Πρώτα από όλα, η έρευνα σε χειριστές που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
πραγματοποιήθηκε με σκοπό να δούμε ποιοι είναι οι χειριστές αυτοί που εμπλέκονται σε τέτοιου
είδους δραστηριότητες. Η Λιθουανία είναι μια μικρή χώρα επομένως, όπως κατέστη σαφές και
από την έρευνα, υπάρχουν λίγοι οργανισμοί που ασχολούνται με τους πρόσφυγες (βλ.
Περιεχόμενα: υποστηρικτικό πλαίσιο ενσωμάτωσης των προσφύγων). Και συγκεκριμένα: Το
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, το οποίο είναι το βασικό όργανο έκδοσης και
ελέγχου της πολιτικής, το Κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Rukla (RPPC), ορισμένοι δήμοι, ο
Ερυθρός Σταυρός της Λιθουανίας και οι Vilnius Caritas που έχουν οριστεί ως επιμελητές στους
δήμους των πόλεων Vilnius και Kaunas, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το
Lithuanian Labour Exchange (LDB) και μερικές μικρές NVO (Artscape, Active Youth).
Επικοινωνήσαμε με όλους τους φορείς με σκοπό να τους εντάξουμε στο πρόγραμμα και
συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια αλλά και να συμμετάσχουν σε μια ομάδα εστίασης και να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους (παρακαλώ δείτε στο Παράρτημα 2 ολόκληρη τη λίστα των
οργανισμών με τους οποίους επικοινωνήσαμε σχετικά με το πρόγραμμα). Ωστόσο, έπειτα από
αρκετά emails και τηλεφωνήματα, η πλειοψηφία των οργανισμών δεν ήταν πρόθυμοι να
συμμετάσχουν στην έρευνα. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι
φορείς υλοποιούσαν οι ίδιοι δικά τους Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον τομέα αυτό. Άλλοι δεν
ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν θεωρώντας ότι δε θα προκύψουν αποτελέσματα όπως και άλλα
Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται μόνο στα χαρτιά δίχως κάποια πραγματική αξία για
τον οργανισμό, εννοώντας ότι σπαταλούν το χρόνο τους παρέχοντας πληροφορίες και στη
συνέχεια δεν βλέπουν κανένα αποτελέσματα. Δυστυχώς ακόμη και έπειτα από πολλές
συζητήσεις και επιχειρήματα, τόσο οι Vilnius Caritas όσο και ο Ερυθρός Σταυρός αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δηλώνοντας πως είναι πολύ απασχολημένοι με τα δικά τους
προγράμματα και ότι από τη στιγμή που δεν θα αποκομίσουν κάποιο οικονομικό όφελος δεν
έχουν χρόνο για κάτι τέτοιο.
Οπότε, στο σύνολο καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μόνο 6 ερωτηματολόγια από:
το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Rukla (RPPC)
από το Κέντρο Εργασίας - Lithuanian Labour Exchange
από το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης Klaipeda
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
από το ΜΚΟ “Artscape”
και από το ΜΚΟ “Active Youth”
Το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης Kaunas δεν έχει συμπληρώσει ερωτηματολόγιο
αλλά ήταν πρόθυμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Έτσι όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια
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μια συνέντευξης που ακολούθησε, παρόλο που επί του παρόντος όλες οι αρμοδιότητες για την
εργασία με τους πρόσφυγες έχουν περάσει στον Ερυθρό Σταυρό με βάση το συμβόλαιο το οποίο
έχουν υπογράψει, δεν είναι σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα παρέμενε έτσι και στο μέλλον, οπότε
τους ενδιέφερε να μάθουν πως να αντιμετωπίσουν τους πρόσφυγες.
Η ιδέα της ομάδας εστίασης απορρίφθηκε από τους περισσότερους χειριστές με τους οποίους
επικοινωνήσαμε για τους εξής λόγους: οι χειριστές διαμένουν σε διάφορες πόλεις της
Λιθουανίας και εξαιτίας του φορτωμένου τους προγράμματος αρνήθηκαν να έρθουν στο Vilnius
για μια ομάδα εστίασης. Προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια ομάδα εστίασης, θα έπρεπε να
λείψουν μια ολόκληρη μέρα από την εργασία τους, αντί να πάρουν μερικές ώρες άδεια και από
τη στιγμή που ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται για τα ζητήματα αυτά δεν είναι
αρκετός, δεν μπορούσαν να λείψουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, με τα
οικονομικά ιδρύματα πρέπει να έχει συμφωνηθεί η μέρα το λιγότερο ένα μήνα πριν καθώς
πρέπει να υποβληθεί επίσημο αίτημα και έγγραφη συγκατάθεση.
Αντί αυτού οργανώσαμε και ημι-δομημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους χειριστές που
συμμετείχαν στην έρευνα έπειτα από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Έτσι η έκθεση βασίζεται στα δεδομένα που συλλέξαμε από τα ερωτηματολόγια που
συμπλήρωσαν οι χειριστές που προσφέρουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και
σε πληροφορίες που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε στη
συνέχεια.
Ανάλυση
Τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συλλέξουμε τόσο
ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα από τους χειριστές που εργάζονται με προσφυγές όσον
αφορά την υποδοχή, την εργασία και την κοινωνική τους ένταξη.
Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα
αυτό στη Λιθουανία, όμως, για λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει, έχουμε λάβει μόνο 6
απαντήσεις μέχρι στιγμής. Κάποια από τα ερωτηματολόγια δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα
έτσι αποφασίστηκε να διεξάγουμε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις προκειμένου να σχηματίσουμε
μια πλήρη εικόνα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εμπλεκόμενοι χειριστές. Τα βασικά
συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο μέσω των ερωτηματολογίων όσο και μέσα από τις
συνεντεύξεις που επακολούθησαν είναι:
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Γενικές πληροφορίες
Οι περισσότεροι φορείς που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια είναι είτε κυβερνητικοί φορείς,
ιδρύματα όπως το RPPC (Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Rukla), το Κέντρο Κοινωνικών
Υπηρεσιών της πόλης Klaipeda, το Κέντρο Εργασίας είτε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
παρέχουν πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Υπάρχουν δύο κύριες πηγές
χρηματοδότησης: ο κρατικός προϋπολογισμός και τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Οι περισσότεροι οργανισμοί συνεργάζονται μα βάση επίσημων ή ανεπίσημων συμβάσεων. Έτσι,
γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο καθένας.
Όσον αφορά το μέγεθος των οργανισμών: ο βασικός και μεγαλύτερος οργανισμός παροχής
υπηρεσιών για τους πρόσφυγες είναι το RPPC (το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Rukla) το
οποίο έχει 43 υπαλλήλους που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Οι ΜΚΟ που συμμετέχουν
είναι σχετικά μικρές και παρέχουν υπηρεσίες στους πρόσφυγες σε ένα συγκεκριμένο τομέα.
Παρόλο που η εμπλοκή των δήμων είναι πολύ σημαντική για την ένταξη των προσφύγων –
αυτοί που απάντησαν (ο δήμος Kaunas και ο δήμος της Klaipėda) έχουν μόνο ένα άτομο το
οποίο ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Επίσης ο Δήμος Kaunas εμπλέκεται περισσότερο σε
θεωρητικό παρά σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά τους πρόσφυγες καθώς έχουν συνάψει
σύμβαση με τον Ερυθρό Σταυρό της Λιθουανίας που είναι ο αρμόδιος φορέας για τους
πρόσφυγες στην πόλη αυτή.
Βασικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σχετικά με την υποδοχή, την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη των προσφύγων
Η πρώτες υποστηρικτικές ενέργειες σε πρόσφυγες παρέχονται στο Κέντρο Υποδοχής
Προσφύγων, το οποίο βρίσκεται στη Rukla και παρέχει τις υπηρεσίες του ως και τρεις μήνες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κοινωνικοί λειτουργοί από το Κέντρο Υποδοχής
Προσφύγων σε συνεργασία με το Κέντρο Εργασίας, αξιολογούν τις δεξιότητες και τα προσόντα
των προσφύγων, ελέγχουν την υγεία τους, αξιολογούν τα όποια προβλήματα υγείας, αναπηρίες
και άλλα. Οι πρόσφυγες παρακολουθούν εντατικά μαθήματα Λιθουανικής γλώσσας και
Λιθουανικής κουλτούρας έτσι ώστε να είναι καλά προετοιμασμένοι για να ενσωματωθούν στην
κοινωνία της Λιθουανίας και στην αγορά εργασίας. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ατομικής
συμβουλευτικής με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και νομικούς συμβούλους. Οι
πρόσφυγες συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.
Βασικά Προβλήματα
Οι εμπλεκόμενοι θεσμοί συμφώνησαν στο ότι υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα:
Το εμπόδιο της γλώσσας
Η έλλειψη οικονομικών πόρων
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Από τη στιγμή που το πρώτο στάδιο της ενσωμάτωσης ολοκληρώνεται στο Κέντρο Υποδοχής
Προσφύγων, σειρά παίρνουν τα τοπικά δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία παρέχουν
υποστηρικτικές δράσεις τις περεταίρω ένταξης των προσφύγων, οι οποίες διαρκούν μέχρι και 12
μήνες.
Οι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες επίβλεψης. Οι επιβλέποντες φορείς
βοηθούν τους πρόσφυγες να αγοράσουν τα απαραίτητα˙ καταβάλουν χρηματικά βοηθήματα˙
οργανώνουν μαθήματα Λιθουανικής γλώσσας για τους πρόσφυγες˙ οργανώνουν την τοποθέτηση
των παιδιών των προσφύγων στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο˙ συμβουλεύουν τους αλλοδαπούς
για όλα τα θέματα, διασφαλίζουν την παρουσία των προσφύγων στο Γραφείο του Κέντρου
Εργασίας, βοηθούν τους πρόσφυγες να συμπληρώσουν και να ετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα
έγγραφα και άλλα.
Οι περισσότεροι πρόσφυγες κατάγονται από αραβόφωνες χώρες και δεν έχει δημιουργηθεί
κατάλληλο σεμινάριο εκμάθησης γλώσσας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την
διδασκαλία τους, αλλά και για εκείνους που είναι αναλφάβητοι.
Επίσης, τα μαθήματα γλώσσας που προσφέρονται στους πρόσφυγες είναι Επιπέδου Α1 – Βασική
Γνώση, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς οι εργοδότες
αναζητούν υπαλλήλους που μιλούν αρκετά καλά Λιθουανικά.
Εξαιτίας των περιορισμένων παροχών που λαμβάνουν οι πρόσφυγες, δεν έχουν τη δυνατότητα
να συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης της Λιθουανικής γλώσσαν εάν πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος των μαθημάτων.
Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν:
Αρνητική στάση της τοπικής κοινωνίας
Χαμηλοί μισθοί
Περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και απροθυμία των διοικητικών
ιδρυμάτων
Βέλτιστες πρακτικές για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη
Ατομική συμβουλευτική με κοινωνικούς λειτουργούς
Ψυχολογική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενσωμάτωσης
Μια ανεπτυγμένη μεθοδολογία για την εργασιακή ένταξη: αρχική συνέντευξη, πολλά τεστ,
μαθήματα σε επαγγελματικά σχολεία, επισκέψεις σε επιχειρήσεις κλπ.
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Συμπεράσματα:
1. Υπάρχουν λίγοι οργανισμού που εργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και
από την άλλη, ούτε ο αριθμός των προσφύγων είναι τόσο υψηλός.
2. Το εμπόδιο της γλώσσας είναι το πιο συχνό πρόβλημα που αναφέρει η πλειοψηφία των
οργανισμών που ασχολούνται με πρόσφυγες. Παρόλο που παρέχονται μαθήματα
γλώσσας ήδη από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας της ενσωμάτωσής τους, πολλοί από
αυτούς δεν φτάνουν στο πρώτο επίπεδο, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο γι’
αυτούς να ολοκληρωθούν τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά.
3. Η αρνητική στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες εξαιτίας της
άγνοιας για εκείνους, δημιουργεί ακόμη ένα εμπόδιο στην ενσωμάτωση των προσφύγων
στην πραγματική ζωή (εύρεση διαμερίσματος, δουλειάς).
-

Οι βασικές υπηρεσίες υποδοχής παρέχονται μονάχα από ορισμένους χειριστές του
Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων (RPPC) και του Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών
της πόλης Klaipeda, ενώ οι υπόλοιποι οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής,
νομικής και εργασιακής ένταξης.

-

Η ΜΚΟ “Youth for understanding” υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “YOUTH
and Refugees”, σκοπός του οποίου είναι η συμμετοχή των προσφύγων σε διάφορες
δραστηριότητες που οργανώνουν ποικίλες οργανώσεις νέων.
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Πρόγραμμα ενσωμάτωσης των προσφύγων στη Λιθουανία.

(http://www.socmin.lt/en/social-integration/refugees.html)
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Λίστα οργανισμών με τους οποίους επικοινωνήσαμε.
Refugee Reception Centre in Rukla – Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων
Lithuanian Labour Exchange – Κέντρο Εργασίας
Lithuanian Red Cross Society – Ερυθρός Σταυρός της Λιθουανίας
Vilnius Caritas
Klaipeda city social service centre – Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Klaipeda
Kaunas city social service centre – Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Kaunas
UNHCR
NVO “Artscape” – Μη-Κυβερνητική Οργάνωση “Artscape”
NVO “Active Youth” – Μη-Κυβερνητική Οργάνωση “Active Youth”
TJA
Vilnius municipality – Δήμος Vilnius
International Organization for Migration (IOM) Mission in Lithuania
www.refugees.lt
Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras VšĮ Žmogaus Teisių Stebėjimo
Institutas
Diversity Development Group
Marijampole municipality
Telsiai municipality
Alytus municipality
Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania –
Τμήμα Μετανάστευσης υπό το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
Ministry of Social Security and Labour – Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας
VšĮ „SOPA“
Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras
Tautinių Bendrijų Namai
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η πλειοψηφία των φορέων δεν έχει άμεση επαφή με τους πρόσφυγες. Ωστόσο,
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί χειριστές που ασχολούνται άμεσα με τους
πρόσφυγες στη Λιθουανία, προσπάθησα να έρθω σε επαφή με όλους τους οργανισμούς που
έχουν ή είχαν κάποια επαφή με τους μετανάστες ή είχαν εμπλακεί με κάποιο τρόπο στα
προγράμματα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες.
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1.3.4 Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των προσφύγων
στην ΙΣΠΑΝΙΑ
Εισαγωγή
Τους τελευταίους 12 μήνες, η Ισπανία έχει δεχθεί 6.500 αιτήσεις διεθνούς προστασίας εκ των
οποίων 355 ήταν αιτήσεις για το καθεστώς του πρόσφυγα. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν
φτάνει το 35% του συνολικού αναμενόμενου (και συμφωνημένου) αριθμού των υποδοχών. Ο
συνολικός αριθμός αποφάσεων που βγήκαν το 2016 ήταν 10.250, με το 67% των υποθέσεων
να έχουν λάβει θετική απάντηση (Δεδομένα της Eurostat). Οι περισσότεροι πρόσφυγες
προέρχονται από τη Συρία (90%) παρόλο που υπάρχουν αιτούντες άσυλο και από άλλες
περιοχές με διεθνής συγκρούσεις όπως η Υεμένη ή το Ιράκ.
Ειδικά όσον αφορά την τρέχουσα προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, η Ισπανία δεσμευτικέ από
τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια να λάβει συνολικά 17.337 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2017. Ωστόσο, στα τέλη του 2016, η Ισπανία έλαβε μόλις 1.034 που είναι
λιγότερο από το 6% του αναμενόμενου αριθμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση του αναμενόμενου αριθμού των μεταναστών έχει δημιουργήσει
μια κατάσταση όπου οι ΜΚΟ και μερικοί δήμοι ήταν προετοιμασμένου να δεχτούν ένα υψηλό
αριθμό ατόμων που δεν φτάνουν. Ως εκ τούτου, ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία με
χειριστές που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και πολύ ευκολότερη η λήψη
απαντήσεων από οργανισμούς που ασχολούνται γενικότερα με τους μετανάστες έτσι ώστε να
οργανωθεί η Ομάδα Εστίασης και το Ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, οι οργανισμοί θεώρησαν το
ερωτηματολόγιο πολύ μεγάλο και δύσκολο στην συμπλήρωσή του με αποτέλεσμα να μην
διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για να τα συμπληρώσουν και να έχουμε λάβει μη
ολοκληρωμένες απαντήσεις και ημιτελή ερωτηματολόγια. Αρχικά, δεν αλλάξαμε την αρχική
μορφή του ερωτηματολογίου, αλλά χρησιμοποιήσαμε την αναθεωρημένη έκδοσή του έτσι
ώστε να προσπαθήσουμε εκ νέου για να φτάσουμε τον συμφωνημένο αριθμό απαντήσεων.
Προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι τοπικοί
χειριστές που εργάζονται για την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ισπανία, ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα.
Από τη μία, διαμοιράσαμε τα ερωτηματολόγια, τόσο τα παλιά όσο και τα νέα. Από την άλλη,
οργανώσαμε την Ομάδα Εστίασης στις 9 Μαρτίου που αποτελείται από εκπροσώπους
διάφορων, δημόσιων και ιδιωτικών, οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα την
ένταξης των μεταναστών.
Η ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την υποδοχή, την κατάρτιση, την
κοινωνική και εργασιακή ένταξη των προσφύγων και στην συνέχεια να καθοριστεί το προφίλ
που θα πρέπει να έχουν οι υπεύθυνοι της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα βγήκαν στην συνέχεια.
Αυτή είναι η σύγχρονη τεχνολογία της Διεθνούς Προστασίας στην Ισπανία, η οποία μας
βοήθησε να επικεντρωθούμε στην έρευνα που έγινε στα πλαίσια της Δραστηριότητας 3 του
Παραδοτέου 1, «Έκθεση βέλτιστων πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων»
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Μεθοδολογία και εργαλεία
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του O1‐A3, ο INCOMA υλοποίησε τις δράσεις που
προβλέπονται στο Σχέδιο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:
 Διανομή των ερωτηματολογίων σε τοπικούς και εθνικούς φορείς που εργάζονται για
την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των προσφύγων˙
 Δημιουργία Ομάδας Εστίασης με τους φορείς αυτούς
 Έρευνα για το επίπεδο ανάπτυξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην
Ισπανία
Ο σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων ήταν ο ίδιος: ο εντοπισμός «καλών πρακτικών» μεταξύ
των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρουν καθημερινά οι οργανισμοί που
ασχολούνται με τους πρόσφυγες στην Ισπανία.
Όσον αφορά την μεθοδολογία, ο INCOMA βρήκε τους οργανισμούς ακολουθώντας τα εξής
βήματα:
Οι τοπικοί οργανισμοί που συμμετείχαν στην Ομάδα Εστίασης βρέθηκαν από τη βάση
δεδομένων των σχετικών φορέων με τους οποίους υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία.
Οι εθνικοί οργανισμοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο βρέθηκαν έπειτα από
αναζήτηση και τηλεφωνικές επαφές με σχεδόν όλους τους «περιφερειακούς
συντονιστές των ΜΚΟ» στην Ισπανία
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα σύνδεσμο στο
Google Forms.
Το ερωτηματολόγιο για τους χειριστές που εργάζονται με μετανάστες
Ο INCOMA διέθεσε τα ερωτηματολόγια δύο φορές:
Η πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2017 και το πρωτότυπο που δημιούργησε ο
Γερμανός εταίρος «Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.» μεταφράστηκε και
διανεμήθηκε ως αρχείο Word, σε τοπικούς οργανισμούς που δουλεύουν με μετανάστες και
πρόσφυγες. Συνολικά επικοινωνήσαμε με 16 οργανισμούς και λάβαμε 6 ημιτελή
ερωτηματολόγια.
Έπειτα από την συνάντηση των εταίρων στο Passau στις αρχές του Απριλίου, διανείμαμε και
πάλι μια βελτιωμένη έκδοση των ερωτηματολογίων του εταίρου μας από τη Σκωτία «CLP»,
το οποίο διανείμαμε μέσω του Google Forms σε διάφορες ΜΚΟ, σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά
επικοινωνήσαμε με 134 οργανισμούς μέσω του MailChimp και λάβαμε συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια από 12 οργανισμούς. Προκειμένου να διασφαλίσουμετην προστασία των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, έτσι ώστε να
μην μπορούμε να συσχετίσουμε τις καλές πρακτικές με κανένα οργανισμό.
Τα γραφήματα που ακολουθούν δείχνουν τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που
στάλθηκαν και τις σχετικές πληροφορίες:
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Από συνολικά 134 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλαμε, τα 105 (78,4%)
στάλθηκαν με επιτυχία και το 38,1% αυτών ανοίχτηκαν, υπήρξαν 17 κλικ στον σύνδεσμο του
ερωτηματολογίου και λάβαμε 12 απαντήσεις. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι είχαμε μεγαλύτερη
αριθμητική επιτυχία από ότι την πρώτη φορά, αλλά ο αριθμός των κλικ είναι και πάλι πολύ
χαμηλός.
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Προκειμένου να κάνουμε ευκολότερη την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε και τα 6
ερωτηματολόγια που είχαμε συλλέξει την πρώτη φορά και τα 12 που λάβαμε κατευθείαν από το
Google Forms, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

A.‐ Τύπος οργανισμού και γεωγραφική
περιοχή

Περισσότερο από το 70% των
απαντήσεων λάβαμε από Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, μονάχα 1
από το Κέντρο Προσφύγων και άλλες
3 από άλλους δημόσιους φορείς.
Επιπλέον,
τα
ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν από οργανισμούς
από ολόκληρη την Ισπανία, ιδιαίτερα
από
τη
Σεβίλλη,
καθώς
συμπεριλάβαμε
και
τα
ερωτηματολόγια που συγκεντρώσαμε
σε τοπικό επίπεδο την πρώτη φορά.

B.‐ Organisation funding
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Η πλειοψηφία των οργανισμών χρηματοδοτούνται και από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, κυρίως
όμως από δημόσια χρηματοδότηση (88,2%), αλλά και από ιδιωτικά κεφάλαια (41,2%), δωρεές
(35,3%) και από ευρωπαϊκούς πόρους (29,4%).

C.‐ Συνεργασία με άλλους φορείς

Οι περισσότεροι οργανισμοί συνεργάζονται συχνά με άλλους, αλλά έχουν συνήθως άτυπες
συμφωνίες (46,2%).

D.‐ Υπηρεσίες που παρέχονται από τους οργανισμούς
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Στην ερώτηση σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν, οι 18 οργανισμοί μας έδωσαν
τις ακόλουθες απαντήσεις:
 Υπηρεσίες Υποδοχής: 71,4% των οργανισμών˙
 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: 81,8% των οργανισμών˙
 Υπηρεσίες Εργασιακής Ένταξης: 75% των οργανισμών˙
 Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης και Αυτονομίας: 90% των οργανισμών.
Έτσι , το χαμηλότερο ποσοστό αφορά τις Υπηρεσίες Υποδοχής καθώς ο αριθμός των προσφύγων
που φτάνουν στην Ισπανία είναι μικρότερος από τον αναμενόμενο εξαιτίας της έλλειψης
συμφωνίας όσον αφορά τους Σύριους πρόσφυγες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Χωρών Μελών. Από
την άλλη, τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και
οι Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης και Αυτονομίας καθώς είναι αρκετά εγκάρσιες υπηρεσίες που έχουν
πάντα πολλούς χρήστες.
Η Ομάδα Εστίασης
Έπειτα από την υλοποίηση της Ομάδας Εστίασης, τα κύρια αποτελέσματα της δραστηριότητας
είναι:
 Η απόδοση της ανάλογης αξίας στις επαγγελματικές εμπειρίες των χειριστών που
εργάζονται στα κέντρα υποδοχής προσφύγων και κάνοντάς τους να αισθανθούν
πρωταγωνιστές του προγράμματος.
 Η χαρτογράφηση των καλώς πρακτικών υποδοχής, καθοδήγησης και κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης των προσφύγων
 Η δημιουργία μια λίστας των βέλτιστων πρακτικών που είναι συγκεκριμένα για τους
χειριστές υποδοχής που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (μέσω της
διαδικασίας από τη βάση προς την κορυφή)
 Η κινητοποίηση και παρότρυνση των χειριστών για εκπαίδευση και απόκτηση
συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τη διαχείριση των
προσφύγων.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερής περιγραφή ολόκληρης της δραστηριότητας:
 Τόπος Συνάντησης: στην έδρα της INCOMA, Σεβίλλη (Ισπανία)˙ στις 9 Μαρτίου 2017,
από τις 11:00 ως τις 14:00.
 Συμμετέχοντες: 10 συμμετέχοντες που εκπροσωπούν τους οργανισμούς τους,
κυβερνητικού ή μη κυβερνητικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:
o CEPAIM Foundation: Rocío Mateo Medina.
o Sevilla Acoge Foundation: Esther Aguilera Parejo.
o DECCO Internacional (Διεθνής Αναπτυξιακή Κοινότητα): Óscar Tapias and Zaira
Mesa Reyes.
o Cruz Roja (Ερυθρός Σταυρός): Marina Peláez Gutiérrez and Miguel Ángel Barrera.
o CEAR (Ισπανική Επιτροπή Βοήθειας σε Προσφύγες): Ainhoa López de Uralde.
o CAR (Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων): Cristian Bohórquez Zayas.
o Acción en Red: Carlos Haynes Luna.
o CODE Polígono Sur: Amparo Ruíz Peno.
o INCOMA (συντονιστής): Juan Guerrero, Beatriz González and Sara Mercader.
 Ατζέντα
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1. Ο INCOMA παρουσίασε το Πρόγραμμα RE.INCLUSION και τη μέθοδο της Ομάδες
Εστίασης στους συμμετέχοντες:
Προκειμένου να μπει ένα πλαίσιο, οι εκπρόσωποι του INCOMA παρουσίασαν μια μικρή περιγραφή
του Προγράμματος Erasmus+ ως χρηματοδοτικό μέσο του Προγράμματος και μια λεπτομερή
περιγραφή του Προγράμματος RE.INCLUSION, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο διακρατικό
χαρακτήρα της κοινοπραξίας και των μελών της αλλά και στους γενικότερους στόχους και στις
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο στάδιο αυτό (Δραστηριότητα Α3).
2. Παρουσίαση του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, τι κάνουμε και για ποιόν δουλεύουμε;
Παρακάτω, παραθέτουμε μια μικρή περιγραφή του κάθε φορέα που συμμετέχει: κύρια
χαρακτηριστικά, οργάνωση και συναφή προγράμματα.
 DECCO: κυρίως ασχολούνται με τον τομέα της εκπαίδευσης και της διεθνούς
συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και με την εργασιακή ενσωμάτωση των
μεταναστών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.
 Fundación Sevilla Acoge: το ίδρυμα αυτό υποστηρίζει τους μετανάστες στην
προσπάθειά τους να εισέλθουν στην Ισπανική κοινωνία, δίχως να αποποιούνται το τι
είναι, αλλά και να γνωστοποιούν τις συνεισφορές τους, τις αξίες, την κουλτούρα τους
και θεωρώντας την παρουσία τους ως θετικό κοινωνικά παράγοντα. Οι βασικοί τομείς
δραστηριοποίησής τους: κοινωνική εργασία, κοινωνική και εργασιακή συμβουλευτική,
ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
 CEPAIM Foundation: το ίδρυμα αυτό εξειδικεύεται στην Ανθρωπιστική Βοήθεια,
στους μετανάστες και σε πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου για κοινωνικό
αποκλεισμό.
 CODE Polígono Sur: κέντρο εργασιακού προσανατολισμού και ενίσχυσης με σκοπό τη
βελτίωση της απασχολησιμότητας του πληθυσμού μιας υποβαθμισμένης περιοχής της
Σεβίλλης, μεταξύ των οποίων υπάρχει υψηλό ποσοστό μεταναστών.
 Acción en Red: εξειδικεύονται στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών.
 CAR: κυβερνητικός οργανισμός που είναι μέρος του Εθνικού Συστήματος Ασύλου,
μαζί και με άλλους φορείς, για άτομα που αναζητούν διεθνή προστασία. Παρέχουν
υπηρεσίες υποδοχής αλλά και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη.
 CEAR (Ισπανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες): είναι μια ΜΚΟ που υπερασπίζεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ασύλου τα τελευταία 40 χρόνια,
προωθώντας την ολοκλήρωση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των απατρίδων
και των μεταναστών που χρήζουν διεθνή προστασία και/ ή κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό.
 Βασικά συμπεράσματα: κατά τη διάρκεια της Ομάδας Εστίασης δημιουργήθηκαν
συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων και δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν οι καλές
πρακτικές που υλοποιούνται από διάφορους οργανισμούς. Μεταξύ των καλών πρακτικών
που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Ομάδας Εστίασης (στο οποίο θα αναφερθούμε
αναλυτικά στο σημείο 3), θα θέλαμε να τονίσουμε δύο εμπειρίες που είναι καινοτόμες και
αποτελεσματικές στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Από τη μία, τα προγράμματα
κατάρτισης για την Ευαισθητοποίηση του δικτύου επιχειρήσεων, υποστηριζόμενο από το
Corporative Social Responsibility (CSR). Αυτού του είδους οι δράσεις σχετίζονται με ένα
πολύ σημαντικό μέρος της κοινωνίας έτσι ώστε να υποστηριχθεί η ένταξη των μεταναστών,
με τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Από την άλλη, θεωρούμε είναι επίσης σημαντική η
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προώθηση των άτυπων δικτύων που δίνουν χώρο και προβολή στην αλληλεγγύη των
ανθρώπων. Επίσης, οι οργανώσεις που συμμετείχαν διατύπωσαν σημαντικές παρατηρήσεις
σχετικά με το ιδανικό προφίλ των χειριστών που ασχολούνται με πρόσφυγες όσον αφορά τα
εργατικά τους δικαιώματα, τις δεξιότητες πληροφορικής που πρέπει να έχουν και τις
διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες. Επίσης σημαντικά ήταν τα
προβλήματα που εντοπίστηκαν και αφορούν την έλλειψη οικονομικών πόρων ή τις
επισφαλείς συνθήκες εργασίας των χειριστών.
Προσδιορισμός των Καλών Πρακτικών
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ερωτηματολόγια όσο και την ομάδα εστίασης, προσδιορίσαμε
κάποιες καλές πρακτικές στον τομέα της υποδοχής, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της
ενσωμάτωσης και της αυτονομίας και της εργασιακής ένταξης.
Οι δείκτες που χρησιμοποιήσαμε για να προσδιορίσουμε τις προαναφερόμενες βέλτιστες πρακτικές
βασίζονται στον αντίκτυπο αυτών των βέλτιστων πρακτικών στους χρήστες, στην καινοτομία και
στον αριθμό των δικαιούχων αυτών.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερή περιγραφή των βέλτιστων πρακτικών:
Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της υποδοχής
1. Εξατομικευμένη φροντίδα και παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στους πρόσφυγες:
όλοι οι οργανισμοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο συμφωνούν πως εστιάζοντας την
προσοχή μας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πρόσφυγα είναι μια από τις καλύτερες
στρατηγικές των υπηρεσιών υποδοχής έτσι ώστε να μάθουμε από τους ίδιους τις ανάγκες
και τα προβλήματα κάθε ατόμου και να προσπαθήσουμε να δώσουμε επαρκείς λύσεις.
2. Νομική υποστήριξη: να προσανατολίσουμε τις νέες αφίξεις στο νομικό πλαίσιο και στα
δικαιώματά τους στην χώρα υποδοχής από τη στιγμή που φτάνουν.
3. Ενίσχυση άτυπων δικτύων: παρόλο που όλοι οι οργανισμοί υλοποιούν την πρακτική
αυτή, τονίζουμε την ιδέα που παρουσιάστηκε από τον οργανισμό «DECCO International»
σχετικά με τον οδηγό «Clandestine railway», ο οποίος οδηγός απευθύνεται σε αλλοδαπούς
που κινδυνεύουν με αποκλεισμό και νέες αφίξεις
Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
4. Δημιουργία εργαλείων αυτό-διδασκαλίας: κάποιοι από τους οργανισμούς έχουν αναπτύξει
εργαλεία για να κάνουν ευκολότερη την εκπαιδευτική διαδικασία για τους πρόσφυγες, έτσι
ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οποιαδήποτε στιγμή και να ακολουθήσουν το δικό τους
εκπαιδευτικό μονοπάτι.
5. Οργάνωση διαγωνισμού γνώσης Ισπανικών: παρόλο που αυτή η πρακτική παρουσιάστηκε
μόνο από έναν οργανισμό, θεωρείται, από ποιοτική άποψη, πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική
καθώς ο στόχος είναι να τονωθεί το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας
οργανώνοντας διαγωνισμούς που μπορούν οι συμμετέχοντες να αλληλοεπιδράσουν, τόσο οι
πρόσφυγες μεταξύ τους όσο και οι πρόσφυγες με τους ανθρώπους των πόλεων που
φιλοξενούνται.
6. Κατάρτιση για τους Χειριστές: ένα μεγάλο ποσοστό ζήτησε από τους φορείς να
οργανώσουν προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζομένους τους με σκοπό να ενημερωθούν
για τις αλλαγές στους νόμους ασύλου, για τις γλώσσες των χωρών από όπου κατάγονται οι
πρόσφυγες κ.α.
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Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ενσωμάτωσης και της αυτονομίας
7. Ειδικά προγράμματα για την ενσωμάτωση των γυναικών και των νέων: η υλοποίηση
προγραμμάτων για πληθυσμιακές ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό προκειμένου να
διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία που φιλοξενούνται.
8. Μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας: η εκμάθηση των Ισπανικών αποτελεί πολύ
σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την ενσωμάτωση των προσφύγων, όχι μόνο γιατί είναι
απαραίτητο για να βρουν δουλειά αλλά και για να κατανοήσουν την κοινωνία που τους
φιλοξενεί και να ενταχθούν στην καθημερινή ρουτίνα των άλλων.
9. Οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής: ως ένας τρόπος να μάθει ο ένας τον άλλο και να
ενταχθεί στην κοινωνία έχοντας κοινά ενδιαφέροντα.
10.
Εργαλεία ενθάρρυνσης: ο στόχος είναι η ενδυνάμωση των προσφύγων μέσω
ψυχολογικών εργαλείων, εξατομικευμένης φροντίδας, ενθάρρυνσης για κοινωνική συμμετοχή
και ανεξαρτητοποίηση.
11.
Σεμινάρια απόκτησης πιστοποιητικού προσπάθειας για ενσωμάτωση: χορηγείται
από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας (Ισπανική περιφέρεια της Νότιας
Ισπανίας) προκειμένου να αναδείξει τον τρόπο ένταξης ενός ατόμου.
12.
Προπαρασκευαστικά σεμινάρια για την απόκτηση της Ισπανικής ιθαγένειας.
Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εργασιακής ένταξης
13.
Ανάπτυξη καθιερωμένων διαδικασιών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης:
εργαλεία και μέθοδοι: αρχική συνέντευξη, επαγγελματική διάγνωση, σχεδιασμός και
παρακολούθηση των διαδρομών, εργαστήρια.
14.
Πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης: επιχειρηματικά πολιτιστικά εργαστήρια,
ολοκληρωμένες συμβουλές αυτοαπασχόλησης, κατάρτιση. Το ESF2 χρηματοδοτεί
πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης για μετανάστες και πρόσφυγες.
15.
Καθιέρωση συμβάσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις που αποκτούν ένα ποσοστό
της πρόσληψης. Μερικές φορές, οι οργανισμοί έχουν συμφωνίες με επιχειρήσεις με σκοπό να
συνάψουν συμβάσεις εργασιακής ένταξης (προσωρινές ή με την υποχρέωση να προσλάβουν
το 30% των ατόμων που έρχονται από τους οργανισμούς).
16.
Κατάρτιση με βάση τις ικανότητες που επιθυμούν οι επιχειρήσεις (CSR): η
κατανόηση του γεγονότος ότι οι εργασιακές ικανότητες είναι μεταβιβάσιμες και επομένως, η
ύπαρξη ενός φυσικού τίτλου είναι δευτερεύουσας σημασίας.
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Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα
Αφού μελετήσαμε τα αποτελέσματα και των δύο δραστηριοτήτων, του ερωτηματολογίου και της
συζήτησης της Ομάδας Εστίασης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πιο συχνές καλές πρακτικές
είναι τα μαθήματα ισπανικών, η εξατομικευμένη φροντίδα στις νέες αφίξεις και η σύναψη
συμφωνιών συνεργασίας με επιχειρήσεις. Η έρευνα επίσης ανέδειξε μερικές πολύ καινοτόμες καλές
πρακτικές, όπως η σημασία των ανεπίσημων δικτύων ή η διοργάνωση διαγωνισμού γνώσης
ισπανικής γλώσσας.
Παρ 'όλα αυτά, εντοπίσαμε επίσης ελλείψεις και πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν σε αυτόν τον
τομέα, όπως η έλλειψη οικονομικής στήριξης, ο χαμηλός αριθμός προσφύγων που υποδέχθηκε η
Ισπανία σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία και η έλλειψη πολιτικής γνώσης
ώστε να επιλυθεί η κατάσταση αυτή.
Όσον αφορά το επαγγελματικό προφίλ των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα, θα πρέπει να
τονιστεί η σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, καθώς ορισμένες φορές είναι πιο
αποτελεσματικές από τις τεχνικές ικανότητες. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σημαντική η
ομαδικότητα, καθώς οι υπηρεσίες υποδοχής διεξάγονται από πολυεπιστημονικές ομάδες (όλοι
γνωρίζουν τα πάντα).
Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε τη σημασία των μεγαλύτερων και παλαιότερων οργανώσεων, οι
οποίες μαθαίνουν από τον δυναμισμό των νεότερων και αυτών που εργάζονται σε χαμηλότερο
επίπεδο.
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να εισαγάγουμε στην παρούσα έκθεση ορισμένες από τις συστάσεις
που δημοσίευσε ο Ισπανός Διαμεσολαβητής το 2016 σχετικά με την κατάσταση του πρόσφυγα στη
χώρα, απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι συστάσεις είναι οι εξής:
1. Να ενσωματωθούν στο ισπανικό νομικό σύστημα οι οδηγίες που αποτελούν μέρος του
κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (σχετικά με τις διαδικασίες, την υποδοχή και τον
ορισμό) που εκκρεμούν, εν όλω ή εν μέρει, της μεταφοράς και να καταρτιστεί επειγόντως ο
Κανονισμός 12 / 2009, της 30ής Οκτωβρίου, που ρυθμίζει το δικαίωμα ασύλου και επικουρικής
προστασίας.
2. Να τροποποιηθεί ο Ν. 12/2009, της 30ής Οκτωβρίου, προκειμένου να εισαχθεί η δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας στις ισπανικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό
(Πρεσβείες). Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να εισαχθεί επειγόντως η ανθρωπιστική βίζα που να
επιτρέπει στον υποψήφιο αιτούντα για άσυλο να εισέλθει σε εθνικό έδαφος για να ζητήσει άσυλο.
3. Η τροποποίηση του Ν. 12/2009, της 30ής Οκτωβρίου, με σκοπό να εισαχθεί η διαδικασία που
επιτρέπει την ταχεία επεξεργασία της οικογενειακής επέκτασης του ασύλου στις περιπτώσεις
όπου οι συγγενείς του αιτούντος βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.
Οι συστάσεις αυτές αποκαλύπτουν τη δραματική θέση της ισπανικής κυβέρνησης όσον αφορά την
παγκόσμια προσφυγική κρίση. Η πολιτική της αδράνειας παραβιάζει τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις
που η ίδια ανέλαβε και, φυσικά, δεν σέβεται καμία ανθρωπιστική αρχή.
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1.3.5 Ανάλυση των πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών στην
Σκωτία – Ηνωμένο Βασίλειο
Εισαγωγή
Η μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, ανέρχεται σε 336.000 τη
χρονιά ως τον Ιούνιο του 2015. Παρά την αυξημένη ανησυχία για την προσφυγική κρίση στην
Ευρώπη και για τον αυξανόμενο αριθμό των αιτούντων άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα
με το Παρατηρητήριο Μετανάστευσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το άσυλο αποτελεί το
μικρότερο στοιχείο της μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (Office for National
Statistics - ONS), έδειξαν ότι η μετανάστευση τη χρονιά ως τον Ιούνιο του 2015 ήταν 82.000
υψηλότερη από την περασμένη χρονιά, αύξηση που οφείλεται σε μετανάστευση τόσο εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός. Υπολογίζεται ότι 117.234 πρόσφυγες ζουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ο αριθμός αυτός είναι μόνο το 0,18% του συνολικού πληθυσμού (64,1 εκατομμύρια
άνθρωποι). Το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε 38.878 αιτήσεις για άσυλο (συμπεριλαμβανομένων και
των προστατευόμενων μελών). Αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο στη
Γερμανία (431.000), στη Σουηδία (163.000) και στην Ουγγαρία (163.000).
Μόνο στο 45% των περιπτώσεων δόθηκε άσυλο και τους επετράπη να παραμείνουν μόλις
ολοκληρωθούν οι υποθέσεις τους. Πολλοί απορρίφθηκαν εξ αρχής επειδή είναι δύσκολο να
παρασχεθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να πληρούνται τα αυστηρά
κριτήρια του πρόσφυγα. Πάνω από τους μισούς πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο (60%) κατάγονται
από πέντε μόλις χώρες:
Αριθμός ατόμων ανά χώρα:
1. Συρία: 4.2 εκατομμύρια
2. Αφγανιστάν: 2.6 εκατομμύρια
3. Σομαλία: 1.1 εκατομμύρια
4. Σουδάν: 744.000
5. Νότιο Σουδάν: 641.000
Στα μάτια των περισσοτέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι όροι «πρόσφυγας», «αιτών άσυλο» και
«μετανάστης» έχουν γίνει ένα. Οπότε ας ξεκαθαρίσουμε τους διαφορετικούς όρος:
Ο Αιτών άσυλο
- Έχει εγκαταλείψει την πατρίδα του
- Φτάνει σε μια άλλη χώρα, με οποιοδήποτε τρόπο
- arrives in another country, whichever way they can
- αναγγέλλονται στις αρχές
- υποβάλλουν αίτηση για άσυλο
- έχει το νομικό δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα μέχρι να βγει η απόφαση
Ο Πρόσφυγας
- έχει αποδείξει στις αρχές ότι κινδυνεύει εάν επιστρέψει στην πατρίδα του
- η κυβέρνηση έχει δεχτεί το αίτημά του για άσυλο
- μπορεί να μείνει στη χώρα είτε για μεγάλο διάστημα είτε για πάντα.
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Οι αιτούντες άσυλο που έχουν λάβει αρνητική απάντηση
- δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι θα διώκονταν πίσω στην πατρίδα τους.
- Δεν έχουν προστασία από τις αρχές.
- Πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, εκτός και αν επιθυμούν να ασκήσουν ένσταση ή εάν
υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους
ακόμη.
Οι οικονομικοί μετανάστες
- Έχουν μετακομίσει σε άλλη χώρα για να εργαστούν
- Μπορεί να είναι νόμιμοι ή παράνομοι κάτοικοι, ανάλογα με το πως εισήλθαν στη χώρα
- Μπορεί να έχουν ή όχι νόμιμη άδεια για εργασία.
Σύμφωνα με το νομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και με το διεθνές δίκαιο, οι πρόσφυγες
έχουν το νόμιμο δικαίωμα να φέρουν και τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία
μας δείχνουν ότι το λιγότερο 580 Σύριοι πρόσφυγες, ανάμεσά τους 280 παιδιά, ήρθαν στο Ηνωμένο
Βασίλειο με Visa οικογενειακής επανένωσης το διάστημα από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο
του 2016. Πολλοί έχουν φτάσει κατευθείαν από περιοχές σύγκρουσης όπως από το Χαλέπι, στο
πλαίσιο του προγράμματος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τον επαναπατρισμό των
συγγενών των Σύριων προσφύγων. Κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 487 παιδιά πρόσφυγες από
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ και του Σουδάν, έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με
Visa οικογενειακής επανένωσης. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, διαμοιράσαμε τα
ερωτηματολόγια σε φορείς που εργάζονται κυρίως με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Πηγές: Υπουργείο Εσωτερικών, Στατιστικές Μετανάστευσης, Οκτώβριος με Δεκέμβριος 2015.
Ενδιάμεση έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για το 2015. Γραφείο
Εθνικών Στατιστικών (μέσα 2013).
Μεθοδολογία και εργαλεία
Για τις ανάγκες του IO1.3, ο «CLP - Creative Learning Programmes» κατέγραψε τις πρακτικές
υποδοχής που χρησιμοποιούνται στα εμπλεκόμενα κέντρα υποδοχής προσφύγων συγκεκριμένα:
1.
Πραγματοποίησε έρευνα γραφείου και ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών,
εγγράφων, φορέων κλπ.
2.
Δημιούργησε μια βάση δεδομένων με κέντρα / οργανισμούς / ΜΚΟ κλπ. που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποδοχής των προσφύγων / αιτούντων άσυλο
στη Σκωτία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
3.
Δημιούργησε και διαμοίρασε ερωτηματολόγια μέσω του SurveyMonkey σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς που εργάζονται στον τομέα της Υποδοχής Προσφύγων
και αιτούντων άσυλο στην Σκωτία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
4.
Πραγματοποίησε ανεπίσημες συναντήσεις με τους χειριστές για να συζητήσουν τους
στόχους του προγράμματος και τις απόψεις τους για το ερωτηματολόγιο και τις
διαδικασίες γενικότερα.
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Ερωτηματολόγιο για τους χειριστές που εργάζονται με μετανάστες.
Επικοινωνήσαμε με χειριστές και διοικητικούς υπαλλήλους σε οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στον τομές της υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Σκωτία και
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους ενημερώσαμε ότι θα λάβουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο
προκειμένου να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Στο
ερωτηματολόγιο εστιάσαμε κυρίως στη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά με
τις Τεχνικές Ενδυνάμωσης, την Πρόσβαση σε πληροφορίες και στις Τεχνικές για την καθοδήγηση
και την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας.
Ένα αίτημα "Freedom of Information" στάλθηκε επίσης σε δημόσιους οργανισμούς, διότι στο
Ηνωμένο Βασίλειο, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια και
να παρέχουν πληροφορίες χωρίς άδεια. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, οι απαντήσεις συνεχίζουν
να φτάνουν και περιμένουμε περισσότερες, ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτού του
παραδοτέου.
Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε σε 120 περίπου χειριστές που εργάζονται σε 70 οργανισμούς
και λάβαμε απαντήσεις από 38 οργανισμούς.
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα από τις απαντήσεις που λάβαμε είναι τα εξής:
α. Η πλειοψηφία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υποδοχής των
Προσφύγων και των αιτούντων άσυλο είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις και μετά τοπικοί και
νομικοί οργανισμοί.
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β. Οι περισσότεροι οργανισμοί βασίζονται σε δωρεές για τος καθημερινή τους λειτουργία και για
τις δραστηριότητές τους. Αρκετοί λαμβάνουν Κρατική χρηματοδότηση ενώ λιγότεροι
χρηματοδοτούνται από τοπικούς οργανισμούς και φορείς, όπως η Εκκλησία ή η Ευρωπαϊκή
Ένωση ή βασίζονται στα δικά τους έσοδα. Το 97,1% των οργανισμών συνεργάζονται με άλλους
οργανισμούς, γραφεία ή κλινικές σε τακτική βάση.

γ. Το 63,6% των οργανισμών παρέχουν υπηρεσίες ΥΠΟΔΟΧΗΣ σε αντίθεση με το 36,4% που
δεν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Γενικότερα σχεδόν όλοι οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην
έρευνα παρέχουν υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικές υπηρεσίες στέγασης, υπηρεσίες
ενσωμάτωσης και κοινωνικής υποστήριξης. Λιγότεροι προσφέρουν γεύματα και ρουχισμό για
τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.
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Οι οργανισμοί που προσφέρουν υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ είναι το 58,6%
εκείνων που απάντησαν και κυρίως προσφέρουν μαθήματα ESOL.
Οι οργανισμοί που προσφέρουν υπηρεσίες ΕΝΤΑΞΗΣ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ αγγίζουν το 77,8% σε
αντίθεση με το 22,2% που δεν παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Οι οργανισμοί που ασχολούνται με για την Κοινοτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων,
συνδέουν τα άτομα με τις υπηρεσίες της περιοχής, διοικούν συλλόγους ή οργανώνουν αθλητικές
εκδηλώσεις.
Το 52% των οργανισμών δεν παρέχει υπηρεσίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και διασύνδεσης με
την αγορά εργασίας, ενώ το 48% προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται
με την ένταξη των προσφύγων στην εργασία, τους προσφέρουν κυρίως ευκαιρίες εθελοντικής
εργασίας σε συνεργαζόμενα γραφεία με σκοπό να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με
εργασιακή εμπειρία και συστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και να βοηθήσουν με την σύνταξη του
βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία συνέντευξης.
Οι αριθμοί των χρηστών των υπηρεσιών απασχολησιμότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα, ανάλογα με την κατάστασή τους:

δ. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί όσον αφορά τη λειτουργία τους είναι
τα εξής:
- Δεν υπάρχει γλωσσική υποστήριξη για τα άτομα που δεν μιλούν αγγλικά (English for Speakers
of Other Languages - ESOL - Αγγλικά για Ομιλούντες Άλλες Γλώσσες).
- Χώρος, χρονικοί περιορισμοί.
- Έλλειψη δικηγόρων με ειδίκευση στα θέματα μετανάστευσης που να δέχονται πελάτες για
νομική βοήθεια
- Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται σε
επεξεργασία για υποστήριξη της Ενότητας 4, μετά από νέες υποβολές αιτήσεων.
- Η καθιέρωση των οικοδεσποτών ως φροντιστές για θέματα στέγασης.
Το πιο συχνό πρόβλημα που έρχεται ξανά και ξανά στην επιφάνεια είναι το πρόβλημα της
γλώσσας.
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ε. Οι περισσότεροι χειριστές δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα γιατί οι μετανάστες σταμάτησαν να
επισκέπτονται τα Κέντρα Υποδοχής και τα Κέντρα Βοήθειας. Εκείνοι που απάντησαν δεν
μπορούσαν να δώσουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της εγκατάλειψης
αυτής, αλλά οι πιο συχνές αιτίες εμφανίζονται παρακάτω:

Η Ομάδα Εστίασης
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν
επιτρέπεται να παραχωρήσουν δεδομένα και επομένως να συμμετάσχουν σε έρευνες δίχως
αδειοδότηση˙ επομένως η συμμετοχή στην ομάδα εστίασης ήταν προβληματική. Κατά
συνέπεια, τα περισσότερα από τα ερευνητικά μας αποτελέσματα προέρχονται από
δεδομένα που συλλέξαμε από ερωτηματολόγια, ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλεφωνικές
συνομιλίες, στα οποία είχαμε καλή ανταπόκριση. Αντί αυτού, πραγματοποιήθηκε μια
συζήτηση στους χώρους του Συμβουλίου «Edinburgh and Lothians Regional Equality
Council - ELREC» στο Εδιμβούργο μεταξύ της υπαλλήλου μας στα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα Κυρίας Cristianna Nicoletti που εργάζεται επίσης και ως συντονίστρια
προγραμμάτων νέων στο ELREC και της Κυρίας Elisabetta Spano, Ηγετικό Στέλεχος
Προγραμμάτων στο ELREC. Η Κυρία Nicoletti είχε ήδη προωθήσει τα ερωτηματολόγιά
μας στο οργανισμό της και είχε συζητήσει με συναδέλφους και χειριστές από άλλους
οργανισμούς που εργάζονται σε αντίστοιχους φορείς και είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει
τις απόψεις εκείνων που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν ανάλογα
προβλήματα.
Τα κύρια συμπεράσματα από την συζήτησή μας ήταν:
Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην υποδοχή των προσφύγων στοχεύουν
πρωτίστως στην Γλωσσική και Πολιτιστική τους ένταξη.
Οι βασικές μορφές υποστήριξης είναι:
- Εκμάθηση της γλώσσας,
- Ικανότητες ζωής (life skills) συμπεριλαμβανομένης της απασχολησιμότητας και των
γνώσεων πληροφορικής
- Συμβουλές και παρουσιάσεις από τοπικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
- Συμβουλευτική μέσω τυποποιημένων διαδικασιών του NHS.
- Επισήμανση αθλητικών και ψυχαγωγικών ευκαιριών.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι περισσότεροι χειριστές αναφέρουν τα ίδια προβλήματα
όσον αφορά την απόδοση των υπηρεσιών τους. Τα πιο σημαντικά είναι:
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- Χαμηλά επίπεδα αγγλικών των δικαιούχων.
Οι πρόσφυγες βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και
προέρχονται από διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι πρόσφυγες να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την
αναζήτηση εργασίας, την απασχόληση και στην κοινωνική τους ένταξη. Χρειάζεται χρόνος
για να μάθει κάποιος μια γλώσσα τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
Πολλά ζητήματα επίσης σχετίζονται με την μετάφραση των εγγράφων.
- Ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις οικογένειες.
- Έλλειψη τεκμηριωμένων δεξιοτήτων. Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την αντιστοιχία των
δεξιοτήτων και των προσόντων των προσφύγων με το βρετανικό πλαίσιο επαγγελματικών
προσόντων, γεγονός που με τη σειρά του αποτελεί εμπόδιο για την ένταξη των προσφύγων
στην εργασία.
Όλα τα ζητήματα συζητήθηκαν σε βάθος και τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι όμοια
με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.
Συμπεράσματα
Τα βασικότερα προβλήματα των οργανισμών όσον αφορά τη λειτουργία τους είναι τα εξής:
- Δεν υπάρχει γλωσσική υποστήριξη για τα άτομα που δεν μιλούν αγγλικά (English
for Speakers of Other Languages - ESOL - Αγγλικά για Ομιλούντες Άλλες
Γλώσσες).
- Χώρος, χρονικοί περιορισμοί.
- Έλλειψη δικηγόρων με ειδίκευση στα θέματα μετανάστευσης που να δέχονται
πελάτες για νομική βοήθεια
- Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι αιτήσεις
υποβάλλονται σε επεξεργασία για υποστήριξη της Ενότητας 4, μετά από νέες
υποβολές αιτήσεων.
- Η καθιέρωση των οικοδεσποτών ως φροντιστές για θέματα στέγασης.
Το πιο συχνό πρόβλημα που επανέρχεται ξανά και ξανά καθόλη τη διάρκεια της έρευνας,
τόσο στα ερωτηματολόγια όσο και στις συζητήσεις της ομάδας εστίασης, είναι το πρόβλημα
της γλώσσας. Μόλις διευθετηθούν τα πρώτα θέματα - όπως οι νομικές διαδικασίες και η
στέγαση - σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους
παρέχει μαθήματα γλώσσας σε δικαιούχους, καθώς θεωρούνται απαραίτητα για τα επόμενα
βήματα που οδηγούν στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και
μεταναστών.
Τα χαμηλά επίπεδα αγγλικών των δικαιούχων είναι ένα μεγάλο εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια
για την επιτυχή ένταξή τους.
Το άλλο σημαντικό εμπόδιο για την επαγγελματική τους ασφάλεια και συνεπώς για την
οικονομική τους ανεξαρτησία είναι η έλλειψη τεκμηριωμένων δεξιοτήτων. Αυτό καθιστά
σχεδόν αδύνατη την αντιστοιχία των δεξιοτήτων και των προσόντων των προσφύγων με το
βρετανικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, γεγονός που με τη σειρά του αποτελεί
εμπόδιο για την ένταξή τους στην εργασία.
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1.3.6 Ανάλυση πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών
στην ΕΛΛΑΔΑ
Πρόλογος
Μεγάλος αριθμός μεταναστών από χώρες του τρίτου κόσμου βρίσκεται στην κεντρική
Ελλάδα, σε διάφορες τοποθεσίες. Η πλειοψηφία των μεταναστών αυτών κατάγεται από
χώρες σε πόλεμο ή που επικρατεί βία (Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν). Η Ελλάδα παραμένει
μια πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, γεγονός
που ασκεί πίεση στα σύνορα της χώρας και ιδιαίτερα στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας. Από
τον Αύγουστο του 2012 ως αποτέλεσμα της αύξησης του ελέγχου των συνόρων στην
περιοχή του Έβρου, έχει παρατηρηθεί μια αλλαγή στον τρόπο εισόδου των μεταναστών,
από τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα στα θαλάσσια σύνορα. Τα κύρια σημεία εισόδου
των μεταναστών αυτών, ήταν έως τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, κυρίως τα νησιά που
βρίσκονται στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Η πλειοψηφία των
μεταναστών που έφτασαν στα νησιά πριν από τις 20 Μαρτίου του 2016 δεν αιτήθηκε για
παροχή διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, παρόλα αυτά τώρα διαμένει στην κεντρική
Ελλάδα.
Ο βασικός στόχος της O1/A3 Έκθεσης καλών πρακτικών για την κοινωνική και εργασιακή
ένταξη των μεταναστών είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες και να εντοπιστούν καλές
πρακτικές για μετανάστες σε εθνικό επίπεδο με σκοπό να συγκριθούν με τα δεδομένα που
συνέλεξαν οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος. Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν
από εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής και εργασιακής ένταξης σε μετανάστες
και σε αιτούντες άσυλο, σε δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό επίπεδο, αναδείχθηκαν καλές
πρακτικές που περιλαμβάνουν αποτελεσματικές και γρήγορες διαδικασίες για την ένταξη
των μεταναστών.
Προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το πρόγραμμα,
στο πλαίσιο της O1/A3, πραγματοποιήσαμε έρευνα και ανάλυση χρησιμοποιώντας
ερευνητικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων μέσω δευτερογενούς και
πρωτογενούς ανάλυσης, μέσω ερωτηματολογίων και ημι-δομημένων συνεντεύξεων με
προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες υποδοχής και ένταξης σε μετανάστες. Η χρήση και των
δύο ερευνητικών προσεγγίσεων, τόσο της δευτερογενούς έρευνας, μέσω της οποίας
συλλέξαμε υλικό και πληροφορίες σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τη δράση αυτή,
όσο και της πρωτογενούς έρευνας μέσω των ερωτηματολογίων σε όλες τις χώρες-εταίρους,
θα μας επιτρέψουν την σύγκριση και την ένταξη των καταθέσεις των επαγγελματιών του
τομέα αυτού στις χώρες εταίρους.

76

Περιγραφή της Μεθοδολογίας και εργαλεία
Η ελληνική έκθεση βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφενός από εννέα
ερωτηματολόγια, που συμπλήρωσαν οι επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της παροχής
εργασιακών και κοινωνικών υπηρεσιών για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, και αφετέρου
από μια συνέντευξη με την Κυρία Βλασάκη Κατερίνα, η οποία εργάζεται στην Περιφέρεια
Κρήτης στο τμήμα Εσωτερικής Λειτουργίας. Τα ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν από την
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V., σε συνεργασία με τους εταίρους της
κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του O1. Οι ερωτήσεις ήταν ημιδομημένες έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στην απάντησή
τους περισσότερες πληροφορίες. Όλοι οι εταίροι χρησιμοποίησαν το ίδιο ερωτηματολόγιο, με
ελάχιστες διαφοροποιήσεις που έκανε κάθε εταίρος κυρίως σε μη δομημένες ερωτήσεις. Η
δομή του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: (α) Γενικά Χαρακτηριστικά, (β) Οργανωτικά
Χαρακτηριστικά, (γ) Πρακτικές Υποδοχής, Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τους
Πρόσφυγες και τους Αιτούντες Άσυλο.
Εντοπίσαμε τους οργανισμούς/ τους φορείς/ τις δημόσιες αρχές/ τις ΜΚΟ που συμπλήρωσαν
τα ερωτηματολόγια μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης και μέσω της επιτόπιας έρευνας,
επικοινωνώντας με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο στην
Ελλάδα.
Για την υλοποίηση της ελληνικής διαδικτυακής ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή
Survey Monkey. Το Survey Monkey είναι ένα εργαλείο για τη διεξαγωγή διαδικτυακών
ερευνών. Το Survey Monkey διευκόλυνε επίσης την ποσοτική ανάλυση καθώς επιτρέπει την
εύκολη ανάλυση, επαλήθευση και απεικόνιση του αποτελέσματος μέσω της δημιουργίας
γραφημάτων.
Το δείγμα της έρευνας
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε διάφορους οργανισμούς/ φορείς/ δημόσιες αρχές/
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε μετανάστες και
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Με τη χρήση του Survey Monkey το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής
Εκπαίδευσης – EELI απέστειλε το ερωτηματολόγιο σε 148 συνολικά επαφές ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Παρόλα αυτά, έντεκα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν
και από αυτά μόνο εννέα ήταν πλήρως συμπληρωμένα.
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Πίνακας 1: Πρώτη αποστολή e-mail

Πίνακας 2: Δεύτερη αποστολή e-mail
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Είδος φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα:

Οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
-

-

-

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) υποστηρίζει
τη συνεχή εξέλιξη της Αθήνας ως σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, σχεδιάζοντας
και υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και δράσεων σε όλη την περιοχή. Η
ΕΑΤΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στήριξη του Δήμου Αθηναίων για την
υλοποίηση του φιλόδοξου 10ετούς στρατηγικού σχεδίου.
Ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος με διάφορες δραστηριότητες και με διάφορα
προγράμματα παίζει καθοριστικό ρόλο στην υποδοχή και στην ένταξη των
μεταναστών στην πόλη της Αθήνας.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος υλοποιεί ένα πρόγραμμα για πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο σε συνεργασία με την ΜΚΟ Άρσις και το Ελληνικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες.

Η Μη – Κυβερνητική Οργάνωση που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο είναι:
-

Το Ίδρυμα Αστερίας – Starfish Foundation είναι μια ΜΚΟ που ξεκίνησε από τη
Λέσβο. Η Λέσβος κατέχει ρεκόρ στις αφίξεις προσφύγων μέσω θαλάσσης. Την
άνοιξη του 2016, η ομάδα του ιδρύματος αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του
προγράμματος εθελοντών σε άλλα ελληνικά νησιά που μεγάλος αριθμός προσφύγων
φτάνουν από τη θάλασσα.

79

Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα είναι:
-

-

Η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών είναι
μια φιλανθρωπική συλλογικότητα που εδρεύει στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο.
H Multikypseli που είναι μια ομάδα εθελοντών που προσφέρει δωρεάν
μαθήματα Ελληνικών στην Κυψέλη. Ο σκοπός της ομάδας είναι να δημιουργήσει
«γέφυρες» μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα.
Η «Παρέα Greece» που είναι μια ομάδα που προσφέρει στήριξη σε πρακτικά
προβλήματα των μεταναστών, όπως φαγητό, διαμονή, νομική υποστήριξη, διοικητικά
και κοινωνικά ζητήματα.

Φορείς που δήλωσαν «άλλο είδος οργανισμών»:
-

-

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC, του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου ΚΕΘΕΑ, το οποίο αποσκοπεί στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών
και των προσφύγων.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) που είναι Ν.Π.Δ.Δ.
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με
έδρα την Αθήνα.

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες υποδοχής και ένταξης των προσφύγων παρέχονται από ένα
σύνολο τοπικών/ περιφερειακών/ εθνικών/ Ευρωπαϊκών/ διεθνών φορέων, από ΜΚΟ,
φιλανθρωπικές οργανώσεις, συλλογικότητες, κέντρα υγείας, εκπαίδευσης και άλλους
οργανισμούς. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, συνήθως
εποπτεύονται από Περιφερειακές Αρχές. Επίσης όπως προέκυψε, υπάρχουν πολλές ΜΚΟ,
πρωτοβουλίες, ομάδες αλληλεγγύης που αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών που
ανήκουν ή εποπτεύονται από τους Δήμους. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι
πρωτοβουλίες που ακολουθούν εποπτεύονται / συνεργάζονται με τους Δήμους της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης:
Οι ΜΚΟ που εποπτεύονται/ συνεργάζονται με το Δήμο Αθηναίων:
1. PRAKSIS (http://www.praksis.gr/el/ )
2. Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας
(https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-oinonikes-ypiresies/dieythynsikoinonikis-alilegiis-ygeias#A4)
3. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης
Διακρίσεων (https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas)
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-

Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο
(http://www.developathens.gr/relocation)
Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (http://arsis.gr/en/home/)
SolidarityNow – Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (http://www.solidaritynow.org/ )
Αποστολή (http://www.mkoapostoli.com/ )
«Νόστος» (https://www.nostos.org.gr/site/gr/filoxenia.html )
Ηλιακτίδα (https://www.facebook.com/iliaktidamke/ )
Κλίμακα: Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου για την
Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού (http://www.klimaka.org.gr/ )
Αίτημα (http://www.aitima.gr/ )
Ιατρική Παρέμβαση - Medical Intervention (Medin)
(http://medin.gr/index.php/id.html )
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛΠΝΟ
(http://www.keelpno.gr/en-us/home.aspx )
Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (babel@syn-eirmos.gr )
City Plaza - Χώρος Στέγασης Προσφύγων (http://goo.gl/JKyZMW)
Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο (http://arsis.gr/filoxenio-ikogenionetounton-asilo)
Μπορούμε (https://www.boroume.gr/ )
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
(http://www.inedivim.gr)
Μέλισσα (https://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33/)

Οι ΜΚΟ που εποπτεύονται/ συνεργάζονται με το Δήμο Θεσσαλονίκης:
-

SolidarityNow – Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
(http://www.solidaritynow.org/)
PRAKSIS (http://www.praksis.gr/el/ )
Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (https://www.facebook.com/iliaktidamke/ )
«Νόστος» (http://www.nostos.org.gr/site/gr/index.html)
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛΠΝΟ
(keelpno.thess@keelpno.gr)
Καταφύγιο Γυναίκας (Θεσσαλονίκη)
(http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/home)
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Ανάλυση πρακτικών
Πρακτικές Υποδοχής
-

Ο Δήμος Αθηναίων:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Παροχή στέγασης, οικονομική ενίσχυση, πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 120 υπάλληλοι του προγράμματος φιλοξενίας
προσφύγων του ΟΑΕΔ, του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και
Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της
Αντιδημαρχίας Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, των ΜΚΟ
όπως οι Γιατροί χωρίς σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός, της Διεθνούς Επιτροπής
Διάσωσης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
(UNHCR).
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: 2.000 φιλοξενούμενοι στον Ελαιώνα (ο Ελαιώνας είναι η
πρώτη επίσημη Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ελλάδα) ενώ πρόγραμμα
προσωρινής στέγασης προσφύγων φιλοξενεί πάνω από 1.500 άτομα.
Πηγές Χρηματοδότησης: στην δομή φιλοξενίας προσφύγων Ελαιώνας προσφέρονται
χορηγίες και δωρεές ενώ άμεση είναι η χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσω του Προγράμματος Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων
(στο πλαίσιο του Μηχανισμού Μετεγκατάστασης).
-

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.):

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Ξενώνες - Καταφύγια για προστατευμένη φιλοξενία και
φροντίδα ευάλωτων ατόμων σε κρίση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Υπηρεσία
Επείγουσας Κοινωνικής Παρέμβασης (Άμεση επιτόπια παρέμβαση).
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι
ΜΚΟ.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: 875 ωφελούμενοι το 2016.
Πηγές Χρηματοδότησης: Κρατική χρηματοδότηση.
-

ΠΑΡΕΑ - Ομάδα Προσφοράς & Αλληλεγγύης:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Υποστηρικτικές υπηρεσίες στέγασης/ διασύνδεση με ξενώνες –
καταφύγια, υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 27 εθελοντές.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: πάνω από 15.000.
Πηγές Χρηματοδότησης: Χορηγίες και δωρεές.
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-

Κίνηση Υπεράσπισης:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Υποστηρικτικές υπηρεσίες στέγασης/ διασύνδεση με ξενώνες
– καταφύγια, υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 20 εθελοντές, Δικηγόροι, ο Δήμος Πατρέων, ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η ΜΚΟ
PRAKSIS, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίο, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο
Άγιος Ανδρέας» και η ΜΚΟ «Κοινωνική Κουζίνα – Ο άλλος άνθρωπος».
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: πάνω από 10.000
Πηγές Χρηματοδότησης: Χορηγίες και δωρεές.
-

Ίδρυμα Αστερίας – Starfish Foundation:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Παροχή στέγασης, οικονομική ενίσχυση, πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 3 υπάλληλοι του Ιδρύματος, 6 εθελοντές, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος με προγράμματα σίτισης και παροχής αγαθών. Διεθνείς Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις όπως η οργάνωση NR Netherlands για τη σίτιση και η Help Refugees UK για
την παροχή υλικών αγαθών.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: 131.000 ωφελούμενοι.
Πηγές Χρηματοδότησης: Χορηγίες και δωρεές.
-

Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Παροχή στέγασης, οικονομική ενίσχυση, πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 16 υπάλληλοι και 7 εθελοντές, το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, Νοσοκομεία, Μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολυκλινικές ΜΚΟ.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: δεν αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων.
Πηγές Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
-

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ):

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Παροχή στέγασης, οικονομική ενίσχυση, πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 100 υπάλληλοι, 8 ιατροί.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: 2.400 ωφελούμενοι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι στη
διαδικασία Μετεγκατάστασης και ανυπομονούν να φύγουν σε άλλη χώρα.
Πηγές Χρηματοδότησης: Υποστηρίζεται από περιφερειακούς φορείς όπως από την
εκκλησία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Πρακτικές Κατάρτισης

Ο Δήμος Αθηναίων:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διαπολιτισμικές
δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους και προώθηση στην απασχόληση.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 120 υπάλληλοι του προγράμματος φιλοξενίας
προσφύγων του ΟΑΕΔ, του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και
Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της
Αντιδημαρχίας Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.
Πηγές Χρηματοδότησης: Χορηγίες και δωρεές. Άμεση χρηματοδότηση από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσω του Προγράμματος Προσωρινής
Στέγασης Προσφύγων (στο πλαίσιο του Μηχανισμού Μετεγκατάστασης).

Το Κέντρο του ΚΕΘΕΑ MOSAIC:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, Σεμινάρια Κατάρτισης.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 5 υπάλληλοι του κέντρου, 2 εθελοντές, άλλα
εκπαιδευτικά ινστιτούτα και κέντρα δια βίου μάθησης, Κυριακάτικο σχολείο
μεταναστών.
Πηγές Χρηματοδότησης: Κρατική χρηματοδότηση.

Multikypseli:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Δωρεάν μαθήματα ελληνικών και πολιτιστικές εκδηλώσεις και
σεμινάρια.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 13 εθελοντές.
Πηγές Χρηματοδότησης: από τους ίδιους τους εθελοντές.

Κίνηση Υπεράσπισης:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικές εκδηλώσεις και
σεμινάρια.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 6 εθελοντές.
Πηγές Χρηματοδότησης: από τους ίδιους τους εθελοντές.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, Μαθήματα Γερμανικών και
Αγγλικών, Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής και
προσχολικής ηλικίας, ένταξη στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 16 υπάλληλοι και 7 εθελοντές, υπάλληλοι, φορείς
και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: δεν αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων.
Πηγές Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
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Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ):
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Μαθήματα Αγγλικών.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: εθελοντές.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: 2.400 ωφελούμενοι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι στη
διαδικασία Μετεγκατάστασης και ανυπομονούν να φύγουν σε άλλη χώρα.
Πηγές Χρηματοδότησης: προσφορές εθελοντών.
Πρακτικές κοινωνικής ένταξης


Ο Δήμος Αθηναίων:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: οικονομική και ψυχοκοινωνική στήριξη, παρακολούθηση της
εξέλιξης του προγράμματος ωφελούμενων ανά διαμέρισμα (ανά διαμέρισμα ή ανά
ομάδα συγκατοίκων) από εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 120 υπάλληλοι του προγράμματος φιλοξενίας
προσφύγων του ΟΑΕΔ, του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και
Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της
Αντιδημαρχίας Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.
Πηγές Χρηματοδότησης: Χορηγίες και δωρεές. Άμεση χρηματοδότηση από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσω του Προγράμματος Προσωρινής
Στέγασης Προσφύγων (στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης).


Κέντρο ΚΕΘΕΑ MOSAIC:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Υποστήριξη για νομικές διαδικασίες και για διαδικασίες έκδοσης
εγγράφων και παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και ερμηνείας.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 2 υπάλληλοι του κέντρου, 1 εθελοντής,
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, Ομάδα Εθελοντών Δικηγόρων, ΜΚΟ.
Πηγές Χρηματοδότησης: Κρατική χρηματοδότηση.


Κίνηση Υπεράσπισης:

Υπηρεσίες/ πρακτικές: Υποστήριξη για νομικές διαδικασίες και για διαδικασίες έκδοσης
εγγράφων και παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και ερμηνείας.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 10 υπάλληλοι του κέντρου, 15 εθελοντές, Ομάδα
Εθελοντών Δικηγόρων, ΜΚΟ.
Πηγές Χρηματοδότησης: Προσφορές εθελοντών.
 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ):
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Υποστήριξη για νομικές διαδικασίες και για διαδικασίες
έκδοσης εγγράφων και παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και ερμηνείας.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: Εθελοντές.
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Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: 2.400 ωφελούμενοι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι στη
διαδικασία Μετεγκατάστασης και ανυπομονούν να φύγουν σε άλλη χώρα..
Πηγές Χρηματοδότησης: Υποστηρίζεται από περιφερειακούς φορείς όπως από την
εκκλησία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρακτικές ένταξης στην εργασία
 Ο Δήμος των Αθηναίων:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση
- σεμινάρια κατάρτισης / μαθήματα γλώσσας. Το Παρατηρητήριο του Δήμου Αθηναίων για
τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες έχει αρχίσει τη χαρτογράφηση των προσόντων και
των δεξιοτήτων των προσφύγων που διαμένουν στις δομές του Δήμου. Η διαδικασία
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 120 υπάλληλοι του προγράμματος φιλοξενίας
προσφύγων του ΟΑΕΔ, του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων
του Δήμου Αθηναίων που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της Αντιδημαρχίας
Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.
Πηγές Χρηματοδότησης: Χορηγίες και δωρεές. Άμεση χρηματοδότηση από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσω του Προγράμματος Προσωρινής Στέγασης
Προσφύγων (στο πλαίσιο της Μετεγκατάστασης).
 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης:
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση
- σεμινάρια κατάρτισης / μαθήματα γλώσσας, διασύνδεση της κοινότητας με την αγορά
εργασίας και τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 16 υπάλληλοι και 7 εθελοντές, Τοπικές Υπηρεσίες
Απασχόλησης, Εμπορικό Επιμελητήριο.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: δεν αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων.
Πηγές Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ):
Υπηρεσίες/ πρακτικές: Διασύνδεση της κοινότητας με την αγορά εργασίας, τοπικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και χαρτογράφηση των προσόντων
και των δεξιοτήτων των προσφύγων.
Εμπλεκόμενοι χειριστές/ προσωπικό: 20 υπάλληλοι.
Φιλοξενούμενοι/ Δικαιούχοι: δεν αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων.
Πηγές Χρηματοδότησης: Υποστηρίζεται από περιφερειακούς φορείς όπως από την
εκκλησία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Παρατηρήσεις και συμπεράσματα
Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι επαγγελματίες και χειριστές στον τομέα της υποδοχής και
των διαδικασιών ένταξης μεταναστών προέρχονται από το δημόσιο τομέα ή από ομάδες
εθελοντών. Επίσης, εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης, πολλές ΜΚΟ
δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Ακόμη στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως
οι περισσότερες δραστηριότητες κατάρτισης, ιδίως η εκμάθηση γλωσσών,
πραγματοποιείται από εθελοντές καθηγητές και εκπαιδευτές.
Συνοψίζοντας, από τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν παρουσιάζονται τα βασικά
προβλήματα και εμπόδια τα οποία ανέφεραν οι αποδέκτες των ερωτηματολογίων στις
απαντήσεις τους:
1. Η συμμετοχή των δικαιούχων σε προγράμματα και πρωτοβουλίες ένταξης,
που δεν γνωρίζουν αν θα παραμείνουν στην Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζουν
πλήρως την ανάγκη εγγραφής των παιδιών τους στην επίσημη εκπαίδευση,
χρειάζονται στοχευμένα και καθημερινά μαθήματα γλώσσας.
2. Η έλλειψη πόρων και προγραμματισμού από την κεντρική κυβέρνηση. Η
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών, των οργανισμών
και των ξεχωριστών αρμοδιοτήτων τους.
3. Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών δεν θεωρεί την Ελλάδα ως
τελική χώρα προορισμού, γεγονός που καθιστά δύσκολο το σχεδιασμό
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων κοινωνικής ένταξης.
4. Έλλειψη διερμηνέων - διαμεσολαβητών σε επαγγελματική βάση. Δεν
υπάρχουν κατάλληλες αναφορές, έλλειψη δομών, προβλήματα στις δομές,
δύσκολες περιπτώσεις.
5. Η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών ασύλου δημιουργεί προβλήματα
και προκαλεί περαιτέρω ψυχολογική επιβάρυνση στους πρόσφυγες.
6. Η αδυναμία των προσφύγων να καλύψουν τα έξοδα ταξιδιού τους για τις
ανάγκες των υπηρεσιών ασύλου (συνεντεύξεις κλπ.). Η έλλειψη μόνιμων
μεταφραστών στα νοσοκομεία.
Μέχρι σήμερα χιλιάδες μετανάστες αποκλείστηκαν στην Ελλάδα, καθώς πολλές
ευρωπαϊκές χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν τους
πρόσφυγες να μετακινηθούν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μια συμφωνία μεταξύ
της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη του εμπορίου ανθρώπων στο
Αιγαίο τον Μάρτιο του περασμένου έτους συγκράτησε τις ροές των μεταναστών στην
Ελλάδα. Ωστόσο όπως τονίζουν αξιωματούχοι, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
μεταφορά των μεταναστών σε άλλες χώρες της Ευρώπης υλοποιείται με πολύ αργούς
ρυθμούς.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων
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2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για να περιγράψουμε τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, πρέπει να εξηγηθούν οι διάφορες φάσεις της ένταξης.
Οι συναντήσεις της ομάδας εστίασης κατάφεραν όχι μόνο να εντοπίσουν τις καλές πρακτικές
αλλά και προσδιορίσουν τους διάφορους τομείς στους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν οι
καλές πρακτικές κοινωνικής και εργασιακής ένταξης. Έτσι προτού αναφερθούμε στη
δυνατότητα εφαρμογής των καλών πρακτικών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τις διάφορες φάσεις ένταξης. Με βάση τη δομή της κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, τα διαφορετικά συστήματα υποδοχής και
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης μπορούν να συγκριθούν. Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθεί η
δυνατότητα να υλοποιηθούν καλές πρακτικές από άλλες χώρες. Στα επόμενα κεφάλαια
εξηγούνται με εύκολο οπτικό τρόπο οι φάσεις της ενσωμάτωσης και επισημαίνονται οι τομείς
στους οποίους οι καλές πρακτικές μπορούν ταυτόχρονα να υλοποιηθούν.
2.1.1 Η πρώτη φάση της Ενσωμάτωσης
Η πρώτη φάση της ενσωμάτωσης είναι γενικά η υποδοχή των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο. Εδώ περιλαμβάνονται οι πρώτες βασικές ανάγκες, οι ανάγκες στέγασης, σίτισης και
υπηρεσιών υγείας. Εκτός από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι η
νομική υποστήριξη και αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος του πρόσφυγα. Επίσης, ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο σε αυτή την πρώτη φάση της ένταξης είναι η εκμάθηση της γλώσσας, που
θα επιτρέψει αρχικά στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να επικοινωνήσουν με τους
ντόπιους για καθημερινά ζητήματα αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο θα τους επιτρέψει να
συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση και τα μαθήματα κατάρτισης.
Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί αν ο πρόσφυγας ή ο αιτών άσυλο έχει ήδη κάποια πιστοποιητικά
εκπαίδευσης, εάν πρέπει να ολοκληρώσει τη σχολική του κατάρτιση ή εάν πρέπει να ξεκινήσει
με τις βασικές δεξιότητες μάθησης, όπως γραφή και ανάγνωση. Στο γράφημα που ακολουθεί οι
πράσινοι κύκλοι είναι οι καλές πρακτικές ή τα πεδία όπου οι καλές πρακτικές μπορούν να
εφαρμοστούν και να συμβάλλουν στη διαδικασία ενσωμάτωσης. Ειδικά όσον αφορά τα
μαθήματα γλώσσας, υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία
γλωσσών, ενώ οι κόκκινοι κύκλοι είναι τα εμπόδια και τα ζητήματα που μπορούν να εμποδίσουν
τη διαδικασία της ενσωμάτωσης. Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων είναι το θέμα της κατάχρησης
ναρκωτικών και το νομικό ζήτημα της επικείμενης απέλασης. Ακόμη ένα εμπόδιο μπορεί να
είναι η ανεπαρκής τεχνογνωσία και κατανόηση της αναγνώρισης των σχολικών πιστοποιητικών
και τίτλων των εργαζομένων και εθελοντών προσφύγων.
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2.1.2 Η δεύτερη φάση της Ενσωμάτωσης
Μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών και την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και
πιστοποιητικών σχολικής εκπαίδευσης κάποιου, και σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά μια σειρά
συμπληρωματικών μαθημάτων για τη απόκτηση των πιστοποιητικών σχολικής εκπαίδευσης,
ξεκινάει η φάση της αναγνώρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της επαγγελματικής
εμπειρίας κάποιου. Αυτό ισχύει και για τους πρόσφυγες ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν έχουν
δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάποιοι από τους πρόσφυγες, μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν πήγαν ποτέ
σχολείο αλλά έχουν πρακτική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί
πρέπει να αναγνωριστούν. Για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο χωρίς εμπειρία ή με
δεξιότητες που δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο, ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι
ένα σεμινάριο ενσωμάτωσης και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης
στην κατάρτιση. Ο προσανατολισμός των προσφύγων για το πώς και πού έχουν πρόσβαση στην
αγορά εργασίας και πού μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί όπως θέσεις εργασίας που απαιτούν
συγκεκριμένα προσόντα. Για παράδειγμα, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων
Προσφύγων, ως εναλλακτική λύση των τίτλων σπουδών, όπου οι ατομικές επαγγελματικές
δεξιότητες ενός ατόμου μπορούν να εντοπιστούν και να επαληθευτούν. Παρόλα αυτά αυτό το
Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων δεν είναι πολύ γνωστό και υπάρχουν θέσεις
εργασίας που απαιτούν συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Πρέπει να δούμε εάν μπορεί ένας
πρόσφυγας ή αιτών άσυλο να αποκτήσει τα πιστοποιητικά αυτά ή αν πρέπει να βρεθεί μια
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εναλλακτική λύση. Σε κάποιες χώρες είναι εφικτό να αποκτήσει κανείς τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά, παρακολουθώντας σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και δίνοντας
εξετάσεις.
Πέρα από την καθοδήγηση και την ενημέρωση του τρόπου με τον οποίο είναι εφικτή η
εκπαίδευση, πρέπει επίσης να προσδιοριστεί το θέμα της χρηματοδότησης και της οικονομικής
στήριξης στις διαδικασίες αυτές. Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τη διαδικασία αναγνώρισης
της επαγγελματικής εμπειρίας. Όπως και πριν, οι πράσινοι κύκλοι δείχνουν τους τομείς στους
οποίους οι καλές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν και να συμβάλλουν στην κοινωνική και
εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.

Για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην πατρίδα
τους πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης. Επομένως, στις περισσότερες χώρες πρέπει
να στείλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον τίτλο σπουδών τους και τις επίσημες
μεταφράσεις στη γλώσσα της χώρας διαμονής στις αρμόδιες αρχές. Πέραν αυτού, πρέπει να
στείλουν ένα πιστοποιητικό ταυτοποίησης, το βιογραφικό τους σημείωμα και, αν χρειαστεί, ένα
έντυπο αίτησης. Για αυτές τις διαδικασίες είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται υπηρεσίες
καθοδήγησης και προσανατολισμού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκη
και δύσκολη στην πράξη, επειδή τα έγγραφα και τα γράμματα είναι συνήθως γραμμένα στην
εθνική γλώσσα της αντίστοιχης χώρας. Επιπλέον, η διαδικασία αναγνώρισης διαφέρει στις
Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες για την διαδικασία
αναγνώρισης ως καλή πρακτική (βλ τους πράσινους κύκλους στο παρακάτω γράφημα). Τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αναγνώρισης μπορούν επίσης να διαφέρουν πολύ. Μπορεί
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κάποιοι τίτλοι σπουδών να είναι πλήρως αναγνωρισμένοι και να χορηγηθεί αμέσως στους
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο άδεια εργασίας.

Αν και, συχνότερα οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται εν μέρει ή δεν αναγνωρίζονται καθόλου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα διάφορα πανεπιστήμια αποφασίζουν ποιες θεματικές

ενότητες αναγνωρίζονται και σχετίζονται μεταξύ τους και ποιες όχι. Για παράδειγμα, σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών που αποκτώνται σε μια ξένη χώρα
ολοκληρώνονται μόνο με την πραγματοποίηση και μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Έτσι, ο τίτλος σπουδών ή δεν θα αναγνωριστεί καθόλου ή θα αναγνωριστεί ως αντίστοιχος μιας
τέτοιας επαγγελματικής κατάρτισης.
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Εκτός από την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών τίτλων, η ένταξη στην
εργασία περιλαμβάνει και την πρόσβαση στην εργασία. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε εάν το επάγγελμα στο οποίο έχουμε προσόντα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα στην αντίστοιχη χώρα. Αυτό θα σήμαινε ότι η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ή
των επαγγελματικών προσόντων είναι απολύτως απαραίτητη για να εργαστεί κάποιος ως
μισθωτός υπάλληλος ή ως αυτοαπασχολούμενος. Γενικά, η ικανότητα και οι κανονισμοί σε
περίπτωση αυτοαπασχόλησης πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά. Για το λόγο αυτό, η
καθοδήγηση και η συμβουλευτική είναι ζωτικής σημασίας. Ειδικά επειδή υπάρχουν
διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς διοικούνται οι επιχειρήσεις και πώς μπορούν να επιτύχουν,
εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή πρόσβαση
των προσφύγων ή των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας είναι το κίνητρο. Σε ένα πρώτο
επίπεδο πρέπει να προσδιοριστούν τα κίνητρα που συχνά συνδέεται με τα ενδιαφέροντα και τις
δεξιότητές τους. Στη συνέχεια τα συμφέροντα και οι δεξιότητες του ατόμου πρέπει να
ταιριάζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα βήματα αυτά που πρέπει να
πραγματοποιηθούν προκειμένου το άτομο να έχει μια πραγματική ευκαιρία να βρει μια θέση
εργασίας στον τομέα αυτό. Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, στα βήματα αυτά χρειάζονται
καθοδήγηση και προσανατολισμό από ένα τρίτο άτομο που να μπορεί να τους φέρει σε επαφή με
εργοδότες και με εταιρείες που προσφέρουν πρακτική άσκηση. Από τη στιγμή που κάποιος
τοποθετηθεί σε μια θέση εργασίας, η συμβουλευτική δεν πρέπει να σταματήσει αμέσως. Μπορεί
να υπάρξουν τεράστιες πολιτισμικές διαφορές που να οδηγήσουν σε προβλήματα με τους
συναδέλφους ή με τον εργαζόμενο. Επιπλέον, οι απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ενδέχεται να διαφέρουν από τα μαθήματα γλώσσας που
παρακολούθησαν. Στον τομέα αυτόν μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα, αλλά
ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές καινοτόμες καλές πρακτικές που μπορούν να αποτρέψουν αυτά τα
ζητήματα.
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2.2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Σύμφωνα με την έρευνα και τις ομάδες εστίασης που υλοποίησε κάθε χώρα – εταίρος, είμαστε
σε θέση να κάνουμε μια απογραφή συγκεκριμένων πρακτικών για την εργασία και την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών.
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές έτσι όπως αυτές εφαρμόζονται σε
κάθε χώρα – εταίρο στους διάφορους τομείς:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

αριθ.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1

Ψυχική-κοινωνική-ιατρική βοήθεια

2

Εξατομικευμένη φροντίδα σε πρόσφυγες

3

Ψυχολογική υποστήριξη

4

Ατομική συνεδρία με κοινωνικό λειτουργό

5

Common housing/ Δημόσια στέγαση

6

Ιδιωτική στέγαση

7

Σίτιση

8

Ρουχισμός

9

Νομική στήριξη νέων αφίξεων

10

Ενίσχυση ανεπίσημων δικτύων

11

Οικονομική ενίσχυση

12

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

13

Πρόσβαση σε κοινωνικά φαρμακεία

14

Πληροφόρηση και αναμετάδοση

15

Μαθήματα Γλώσσας

16

Οργάνωση Εθνικού Διαγωνισμού Γνώσεων Γλώσσας

17

Πρόσβαση στο Μόνιμο Τοπικό Κέντρο

18

Πρόσβαση σε εξωτερικό Κέντρο Εκπαίδευσης

19

Ανάπτυξη εργαλείων αυτοδιδασκαλίας

20

Εκπαίδευση για χειριστές

21

Διδασκαλία ένας με έναν
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22

Διαμεσολάβηση για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα

23

Νομική υποστήριξη

24

Πρόσβαση σε υπηρεσίες

25

Πληροφόρηση

26

Κατάρτιση και συνεργασία

27

Μαθήματα γλώσσας

28

31

Οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής
Σεμινάρια για την απόκτηση πιστοποιητικών για την
εργασιακή ένταξη
Προπαρασκευαστικά μαθήματα για την απόκτηση
Ισπανικής ιθαγένειας
Ειδικά προγράμματα για την ένταξη των προσφύγων

32

Εργαλεία ενδυνάμωσης

33

Κοινοτική ανάπτυξη και ανάπτυξη ικανοτήτων

34

Παροχή πρακτικού οδηγού για τις καθημερινές ανάγκες

35

Υποστήριξη γυναικών με παιδιά

36

Συναντήσεις μεταξύ νέων ντόπιων και νέων προσφύγων

37

Επαφή ντόπιων μαθητών με πρόσφυγες

38

Αθλητικές και ψυχαγωγικές δυνατότητες

39

Σύνδεση με υπηρεσίες της αγοράς εργασίας

40

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης
Πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης

29
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

30

41
42
43
44

Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με επιχειρήσεις
Υποστήριξη στην εξεύρεση πρακτικής άσκησης ή
εργασίας πλήρους απασχόλησης
Εκπαίδευση βασισμένη στην αξιολόγηση των
επιχειρήσεων
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Στη συνέχεια, αναλύσαμε όλες τις πρακτικές προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα σχήμα
σύγκρισης (πίνακας παρακάτω) που μας έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τα προβλήματα
που συνδέονται με κάθε πρακτική και με κάθε χώρα στην οποία υλοποιείται κάθε πρακτική.
Χάρη σε αυτό το σχήμα είναι ευκολότερο να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές.
ΣΧΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΠΟΔΟΧΗ

2

3

4

5

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η επικέντρωση στα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του
κάθε πρόσφυγα ως
μια από τις καλύτερες
στρατηγικές στον
Ατομική
τομέα της υποδοχής
συμβουλευτική προκειμένου να
και ψυχολογική - γνωρίζουμε από
ιατρική
πρώτο χέρι τις
υποστήριξη
ανάγκες και τα
προβλήματα κάθε
ατόμου και να
προσπαθούμε να τους
παρέχουμε την
καταλληλότερη
δυνατή λύση.
Στέγαση

Υποστηρικτικές
υπηρεσίες στέγασης
(κοινό σπίτι και
ιδιωτική κατοικία)

Οργάνωση συσσιτίων
ή παροχή
Σίτιση
πληροφοριών για
υπηρεσίες σίτισης
Παροχή
Ρουχισμός
πληροφοριών για
υπηρεσίες ρουχισμού
Νομική στήριξη των
νέων αφίξεων
Νομική
προκειμένου να
υποστήριξη νέων κατανοήσουν το
αφίξεων
νομικό πλαίσιο και τα
δικαιώματά τους στη
χώρα υποδοχής από

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Δυνατότητα
ΣΚΩΤΙΑ προσαρμογής
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
στους κανόνες του
- ΕΛΛΑΔΑ προγράμματος ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γλώσσα και
πολιτισμός Εναντίωση των
ντόπιων - Ψυχο/
σωματική
κατάσταση των
ΙΤΑΛΙΑ δικαιούχων ΣΚΩΤΙΑ Κοινή χρήση
ΕΛΛΑΔΑ χώρου
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η έλλειψη
οικονομικών
πόρων / στήριξης,
ο χαμηλός αριθμός
προσφύγων σε
σύγκριση με άλλες
χώρες όπως η

ΙΣΠΑΝΙΑ
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τη στιγμή της άφιξής
τους

6
ΥΠΟΔΟΧΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ενίσχυση
ανεπίσημων
δικτύων

7

Οικονομική
βοήθεια

8

Γραφείο
πληροφόρησης
και
αναμετάδοση

9

Οργάνωση
δραστηριοτήτων και
δημιουργία διεθνών
εργαλείων για την
καθοδήγηση και
υποστήριξη των
αλλοδαπών που
απειλούνται με
αποκλεισμό και των
νέων αφίξεων.

Ελλάδα ή η Ιταλία
και η έλλειψη
πολιτικής
βούλησης για την
επίλυση αυτής της
κατάστασης, η
επισφάλεια των
συνθηκών
εργασίας των
χειριστών

Η μεγάλη
πλειοψηφία των
προσφύγων δεν
θεωρεί την
Ελλάδα ως τη
Παροχή
χώρα του τελικού
πληροφοριών για τις του προορισμού,
οικονομικές
γεγονός που
υπηρεσίες
καθιστά δύσκολο
το σχεδιασμό ενός
ολοκληρωμένου
πλαισίου δράσεων
κοινωνικής
ένταξης.
Παροχή λεπτομερών Πολυάριθμοι
πληροφοριών σχετικά νομικοί κανόνες
με τα υπάρχοντα
και νόμοι
ιδρύματα και
οριοθετούν και
οργανισμούς και τα
ρυθμίζουν την
καθήκοντα και τις
εργασία με
ευθύνες τους.
πρόσφυγες

Οργάνωση
μαθημάτων
αγγλικής και
εθνικής γλώσσας.
Μαθήματα Γλώσσας
Οργάνωση
μαθημάτων
γλωσσών έναν προς
έναν που

ΕΛΛΑΔΑΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Όχι κοινό επίπεδο
ΙΤΑΛΙΑ εκπαίδευσης
ΙΣΠΑΝΙΑ - Προβλήματα
ΣΚΩΤΙΑ
ενσωμάτωσης (ΤΑΞΕΙΣ
Διακοπή
ESOL) δραστηριοτήτων ΕΛΛΑΔΑ Έλλειψη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
κινήτρων -

97

Πρόσβαση στο
10 Μόνιμο Τοπικό
Κέντρο
Πρόσβαση σε
εξωτερικό
11
Εκπαιδευτικό
Κέντρο

Ανάπτυξη
12 εργαλείων
αυτοδιδασκαλίας

13

Κατάρτιση για τους
χειριστές

Διαμεσολάβηση για
πρόσβαση στο
14
εκπαιδευτικό
σύστημα

πραγματοποιούνται
με παιχνίδια,
κάρτες λέξεων, με
βιβλία, έγγραφα
εργασίας κλπ.
Οδηγίες για την
πρόσβαση στο
Μόνιμο Τοπικό
Κέντρο
Στήριξη για την
παρακολούθηση
μαθημάτων σε
εξωτερικά κέντρα
κατάρτισης
Ανάπτυξη
εργαλείων για τη
διευκόλυνση των
μαθησιακών
διαδικασιών για
τους πρόσφυγες,
προκειμένου να
τους δοθεί η
δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν τα
εργαλεία αυτά ανά
πάσα στιγμή και να
ακολουθήσουν τη
δική τους πορεία
μάθησης.

Διαφορετικές
κουλτούρες

ΙΤΑΛΙΑ

Έλλειψη
οικονομικών
πόρων / στήριξης,
ο χαμηλός
αριθμός
προσφύγων σε
σύγκριση με
άλλες χώρες όπως
η Ελλάδα ή η
ΙΣΠΑΝΙΑ Ιταλία και η
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
έλλειψη
πολιτικής
βούλησης για την
Οργάνωση
επίλυση αυτής
προγραμμάτων
κατάρτισης για τους της κατάστασης,
η επισφάλεια των
εργαζόμενους με
συνθηκών
σκοπό την
επικαιροποίηση των εργασίας των
νόμων περί ασύλου, χειριστών
των γλωσσών των
χωρών προέλευσης
των προσφύγων
κλπ.
Παροχή
Πολυάριθμοι
λεπτομερών
νομικοί κανόνες
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
πληροφοριών
και νόμοι
σχετικά με το ποιος οριοθετούν και
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Νομική
15 καθοδήγηση/
υποστήριξη

Πρόσβαση σε
16
υπηρεσίες

17 Πληροφορίες

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Κατάρτιση και
18
συνεργασία

φορέας είναι
υπεύθυνος για ποια
περίπτωση
Οργάνωση νομικών
υπηρεσιών
προκειμένου να
βοηθηθούν οι
πρόσφυγες στην
ενσωμάτωσή τους
και στην ένταξή
τους στην εργασία
Παροχή εργαλείων
στους πρόσφυγες
για να έχουν
πρόσβαση σε
υπηρεσίες
Παροχή
πληροφοριών για
τη χώρα υποδοχής,
και μέσω ενός
πρακτικού οδηγού
και εγχειριδίου για
τις ανάγκες τις
καθημερινότητας.
Διοργάνωση
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
για να έχουν οι
πρόσφυγες την
ευκαιρία να
αποκτήσουν
επίσημους τίτλους
σπουδών /
επαγγελματικούς
τίτλο ή να
ολοκληρώσουν την
προηγούμενη
εκπαίδευσή τους.

ρυθμίζουν την
εργασία με
πρόσφυγες

ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΣΚΩΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χρόνος υποβολής
αιτήματος Αποδοχή διεθνών
κανόνων ΙΤΑΛΙΑ Έλλειψη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
γλωσσικών και
πολιτιστικών
διαμεσολαβητών

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΚΩΤΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
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19

20

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
21

22

Ανάπτυξη
προγραμμάτων για
πρόσφυγες που
κινδυνεύουν με
Ειδικά προγράμματα
αποκλεισμό,
ένταξης για
προκειμένου να
πρόσφυγες
διευκολυνθεί η
ένταξή τους στην
κοινωνία της χώρας
υποδοχής.
Ενδυνάμωση
προσφύγων μέσω
ψυχολογικών
εργαλείων,
Εργαλεία
εξατομικευμένη
ενδυνάμωσης
προσοχή,
ενθάρρυνση της
κοινωνικής
συμμετοχής και της
ανεξαρτησίας.
Παροχή
πληροφοριών για
τις παραδόσεις, τον
Κοινοτική ανάπτυξη πολιτισμό, την
και ανάπτυξη
ιστορία, το
ικανοτήτων
πολιτικό σύστημα,
τη θρησκεία κλπ.
της χώρας
υποδοχής
Παροχή υπηρεσιών
από φοιτητικές
ομάδες που
υποστηρίζουν
Προγράμματα
ασυνόδευτους
ενσωμάτωσης που
ανήλικους
απευθύνονται στην πρόσφυγες στην
κοινωνική ένταξη
εργασία τους.
των γυναικών και
Οργάνωση
των ασυνόδευτων
δραστηριοτήτων
ανηλίκων
που απευθύνονται
προσφύγων
σε γυναίκες με
παιδιά,
προκειμένου να
τους δοθεί η
ευκαιρία να

Έλλειψη
οικονομικών
ΙΣΠΑΝΙΑ πόρων / στήριξης,
ΣΚΩΤΙΑ χαμηλός αριθμός
ΕΛΛΑΔΑ προσφύγων σε
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
σύγκριση με
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ
άλλες χώρες όπως
η Ελλάδα ή η
Ιταλία και η
έλλειψη
πολιτικής
βούλησης για την
επίλυση αυτής
της κατάστασης,
ΙΣΠΑΝΙΑ
η επισφάλεια των
συνθηκών
εργασίας των
χειριστών

Το εμπόδιο της
γλώσσας, ο
χώρος και οι
χρονικοί
περιορισμοί

Τα εμπόδια της
γλώσσας και του
διαφορετικού
πολιτισμού.

ΣΚΩΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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συνομιλήσουν με
ντόπιους και
ταυτόχρονα να
λάβουν δωρεάν
φύλαξη παιδιών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

Έλλειψη ευκαιριών
απασχόλησης - Μη
επαρκείς
επαγγελματικές
ικανότητες για την
τοπική αγορά
εργασίας Προβλήματα με τα
νομικά έγγραφα
των προσφύγων Σύνδεση με
Όχι συγχρονισμός
23 υπηρεσίες της
μεταξύ του
αγοράς εργασίας
χρονοδιαγράμματος
της πρακτικής
άσκησης και της
υποδοχής - Ζήτηση
εργαζομένων με
υψηλά προσόντα Διοικητικά
προβλήματα Πολιτιστικές
διαφορές - Έλλειψη
οικονομικών πόρων
Ανάπτυξη
Δημιουργία μιας Έλλειψη
ολοκληρωμένων
διαδρομής για την οικονομικών πόρων
δράσεων κοινωνικής εισαγωγή στην
/ στήριξης, χαμηλό
και εργασιακής
εργασία αρχικά
ποσοστό
ένταξης
μέσω της
προσφύγων σε
συνέντευξης, της σύγκριση με άλλες
24
επαγγελματικής
χώρες και έλλειψη
γνωμοδότησης,
πολιτικής
του σχεδιασμού
βούλησης για την
και
επίλυση αυτής της
παρακολούθησης κατάστασης, η
της πορείας των
επισφάλεια των
εργαστηρίων κλπ. συνθηκών εργασίας
Παροχή
υποστήριξης και
εργαλείων για την
ένταξη των
προσφύγων στην
εργασία
(Επεξεργασία
βιογραφικού
σημειώματος,
οργάνωση
πρακτικής
άσκησης Χαρτογράφιση
ικανοτήτων Οργάνωση
Επαγγελματικών
Εργαστηρίων Υλοποίηση
Επαγγελματικών
Προγραμμάτων Υποστήριξη
Επιχειρήσεων)

ΙΤΑΛΙΑ ΣΚΩΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
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Πρωτοβουλίες
αυτοαπασχόλησης

Εργαστήρια
των χειριστών
επιχειρηματικής
καλλιέργειας,
ολοκληρωμένες
συμβουλές και
25
λύσεις,
κατάρτιση,
πρωτοβουλίες
αυτοαπασχόλησης
για μετανάστες
και πρόσφυγες.
Σύναψη συμφωνιών Δημιουργία
συνεργασίας με
τοπικού δικτύου
επιχειρήσεις
με επιχειρήσεις
26
που
ενδιαφέρονται να
απασχολήσουν
πρόσφυγες
Εκπαίδευση
Διοργάνωση
βασισμένη στην
εκπαιδευτικών
αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων
επιχειρήσεων
που απευθύνονται
27
σε εταιρεία που
πρέπει να επιλέξει
και να προσλάβει
πρόσφυγες

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χάρη σε αυτό το σχήμα είχαμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε 5 «είδη» πρακτικών, οι οποίες
είναι κοινές για όλους τους εταίρους, κάθε εμπλεκόμενη χώρα έχει αποκτήσει καλά
αποτελέσματα και πραγματικά συμβάλλουν στην εργασία και στην κοινωνική ένταξη των
μεταναστών:
1. Μαθήματα γλώσσας και εκπαίδευση
2. Εργασιακή καθοδήγηση
3. Αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων
4. Νομικές Συμβουλές
5. Κοινωνική και Πολιτισμική ενσωμάτωση
Για κάθε τύπο, κάθε εταίρος συνέλεξε πληροφορίες σχετικά με ορισμένες καλές πρακτικές που
υιοθετήθηκαν στη χώρα του, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις επιτυχημένες περιπτώσεις και
μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες, προκειμένου να
δημιουργηθεί
ένας
κατάλογος
Καλών
Πρακτικών.
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2.2.1 Καλές πρακτικές στην εκμάθηση γλωσσών και στην εκπαίδευση
ΙΣΠΑΝΙΑ (1)
Όνομα της πρωτοβουλίας:

INTERMOVE

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Ο συντονιστής του έργου είναι ο
INCOMA

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Οργανισμός κατάρτισης

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:
Χρηματοδότηση:

01/09/2015 - 01/01/2018
Διαπολιτισμικότητα και
αλληλοκατανόηση των γλωσσών
Erasmus+, Βασική Δράση 2 (KA2 Στρατηγικές συμπράξεις)
INTERMOVE
επιδιώκει
να
βελτιώσει τις εγκάρσιες δεξιότητες
όπως
οι
Γλωσσικές
ή
οι
Διαπολιτισμικές
δεξιότητες,
χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο
προσέγγιση για την κατανόηση
διάφορων γλωσσών, με ταυτόχρονη
μάθηση σε άλλους τομείς. Στόχος
του
προγράμματος
είναι
να
προετοιμάσει τους συμμετέχοντες σε
προγράμματα κινητικότητας μέσω
της
αλληλοκατανόησης
των
γλωσσών.

Περίληψη:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Στόχος
Το INTERMOVE στοχεύει σε δύο εμπόδια: στα διαπολιτισμικά ζητήματα και στη γνώση ξένων
γλωσσών, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια νέα εκπαιδευτική διαδρομή για την
προετοιμασία των συμμετεχόντων στα προγράμματα κινητικότητας, συμπεριλαμβάνεται και η
Αλληλοκατανόηση των Γαλλικών, Αγγλικών, Πορτογαλικών, Ιταλικών και Ισπανικών ως
εργαλείο για την πληρέστερη διαπολιτισμική προετοιμασία. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει
κυρίως στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων κινητικότητας αλλά και στους χειριστές που
εργάζονται με αυτά τα προγράμματα κινητικότητας.
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Υλοποίηση
Τα αποτελέσματα του προγράμματος απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές και συμβούλους με
νέα εργαλεία για την προετοιμασία των συμμετεχόντων σε δράσεις Κινητικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος,
δημιουργήθηκε μια διαδρομή προετοιμασίας των συμμετεχόντων τόσο πριν την αναχώρησή τους
όσο και κατά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής, τόσο ηλεκτρονικά όσο και επί τόπου.
Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή άλλα προϊόντα όπως η πλατφόρμα ORL ή το Εγχειρίδιο
Εκπαιδευτών.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα
- Η δημιουργία του μοντέλου INTERMOVE.
- Επικύρωση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
- Δημιουργία πόρων Ανοικτής Μάθησης.
- Μεταφορά γνώσεων και καλών πρακτικών από προηγούμενα προγράμματα.
- Διαπολιτισμικές δεξιότητες βασισμένες στο EQF (European Qualifications Framework)
- Ενίσχυση των διεθνών συνδέσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων στον τομέα της
κινητικότητας για σκοπούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Διαδικτυακή/ Ηλεκτρονική
σύνδεση και με άλλα υφιστάμενα δίκτυα.
- Δημιουργία του INTERMOVE LABEL.
Συμπεράσματα
Η διαπολιτισμικότητα και η αλληλοκατανόηση είναι δύο σημαντικές δεξιότητες που είναι πολύ
χρήσιμες για τη γλωσσική ενσωμάτωση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το
πρόγραμμα αυτό είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί και για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,
καθώς αυτό το είδος κατάρτισης μπορεί να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία της
χώρας υποδοχής, καθώς παρέχει πολλά χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν
καθημερινά.

Πηγές
- Ιστοσελίδα: http://inter-move.eu/en/home/
- Δείγμα: https://www.youtube.com/watch?v=Fb37jTyPNfE
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ΙΣΠΑΝΙΑ (2)
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Local
Learning
to
Integrate
Immigrants
- LL2II (Τοπική
Μάθηση για την Ενσωμάτωση των
Μεταναστών)
Συντονιστής του έργου: CRM
Yonetim Danismanlik Ltd. Sti.
(Τουρκία)
Εκπαιδευτική και συμβουλευτική
εταιρεία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Από 01-09-2015 ως 01-09-2017
Κατάρτιση,
ενδυνάμωση
και
εκπαίδευση
του
ενήλικου
προσωπικού των τοπικών φορέων,
ΜΚΟ, των χειριστών και άλλων
φορέων του χώρου που εργάζονται
με την ένταξη των μεταναστών στην
κοινωνία και την απασχόληση.
Erasmus+, Βασική Δράση 2 (KA2 Στρατηγικές συμπράξεις)
Εκπαίδευση
προσωπικού
από
δημόσιους, ιδιωτικούς και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Στόχος
Το πρόγραμμα LL2II στοχεύει στην εκπαίδευση του ενήλικου προσωπικού των τοπικών
φορέων, των ΜΚΟ, των χειριστών και άλλων φορέων του χώρου που εργάζονται με μετανάστες.
Υλοποίηση
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δραστηριότητες:
η συλλογή και μεταφορά ευρωπαϊκών καλών πρακτικών σχετικά με την ένταξη των
μεταναστών˙ η ανάπτυξη και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού για χειριστές που
εργάζονται με πρόσφυγες, ΜΚΟ και τοπικές αρχές· βελτίωση της ποιότητας και της
καταλληλότητας της εκπαίδευσης των χειριστών που ασχολούνται με μετανάστες· ανάπτυξη
πλατφόρμας ανοικτής μάθησης που βασίζεται στις ΤΠΕ· διευκόλυνση τοπικών συναντήσεων με
στόχο την απόκτηση εμπειριών από άλλους· ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του
διαδικτύου και της πληροφορικής στη διακρατική γνώση.
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Αποτελέσματα
Το βασικό αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας όπου οι χειριστές που εργάζονται με μετανάστες μπορούν να βρουν πολύ χρήσιμες
πληροφορίες. Μερικά από τα περιεχόμενα που μπορούν να βρεθούν είναι τα εξής:
 Ένας ηλεκτρονικός τόπος με καλές πρακτικές που αποστέλλονται από τους
οργανισμούς των χωρών - εταίρων, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση και οι
υπόλοιποι.
 Ένας ηλεκτρονικός τόπος οργανισμών που εργάζονται με μετανάστες κυρίως από
τις χώρες-εταίρους του προγράμματος και με τον τρόπο αυτό και άλλες
οργανώσεις μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται εμπειρίες
με οργανισμούς που εργάζονται στον ίδιο τομέα, με τα ίδια προβλήματα κ.λπ.
 Ένας οδηγός για τους τοπικούς φορείς και τους χειριστές (υπάρχει επίσης και σε
έντυπη μορφή)
 Ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Κατάρτιση για την καλύτερη ένταξη των
μεταναστών", το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς από κοινωνικούς λειτουργούς και
τους χειριστές στο πλαίσιο της δια ζώσης εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε
στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2017. Με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού
σεμιναρίου, ο χρήστης αποκτά πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Συμπεράσματα
Το LL2II είναι ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα που παρέχει ηλεκτρονική και δωρεάν
εκπαίδευση σε χειριστές και φορείς που εργάζονται με μετανάστες. Επιπλέον, οι οργανισμοί του
ίδιου τομέα έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία βάση δεδομένων που περιλαμβάνει άλλες
ευρωπαϊκές οργανώσεις, διευκολύνοντας τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών.

Πηγές
http://www.ll2ii.eu/
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ΙΤΑΛΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Μαθήματα Ιταλικών στο
Πανεπιστήμιο
Il Sicomoro - Ματέρα
Το κέντρο SPRAR
Ιταλία (Μπαζιλικάτα / Ματέρα)
Μόνιμο μάθημα
Παροχή μαθημάτων ιταλικής
γλώσσας σε πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο που ζουν στη
Ματέρα και στην επαρχία της
Ματέρα, ωφελούμενοι του
προγράμματος SPRAR.
Πρόγραμμα SPRAR – Δήμος
Ματέρα
Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας (L2second language)

Στόχος
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνται Ματέρα και στη επαρχία της Ματέρα.

Υλοποίηση
Η κατάρτιση έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
παρέχοντάς τους δωρεάν μαθήματα ιταλικής γλώσσας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μόνιμα
και για το λόγο αυτό όταν ένας πρόσφυγας έρχεται στο πρόγραμμα SPRAR στη Ματέρα (ή στην
επαρχία της Ματέρα), πρέπει να κάνει ένα τεστ ιταλικής γλώσσας για να αξιολογηθεί το επίπεδο
γνώσης του. Σύμφωνα με το επίπεδο γνώσεων του / της, θα παρακολουθήσει "μαθήματα
βασικού επιπέδου" ή "μαθήματα για προχωρημένους". Τα μαθήματα ιταλικών γίνονται στο
Πανεπιστήμιο της Μπαζιλικάτα, στη Ματέρα. Η συμμετοχή στα μαθήματα ιταλικών είναι
υποχρεωτική, αλλά προβλέπονται διευκολύνσεις για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
που εργάζονται (μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα το διάστημα που δεν εργάζονται) και
για τις γυναίκες με παιδιά (μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν υπηρεσίες φύλαξης μωρών).
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Αποτελέσματα
Η συμμετοχή στα μαθήματα ιταλικής γλώσσας έχουν αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα: οι
πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν την ιταλική γλώσσα
χωρίς να πληρώνουν ιδιωτικά μαθήματα. Όταν είναι σε θέση να μιλήσουν ιταλικά, η εργασία και
η κοινωνική τους ένταξη είναι ευκολότερες και γίνονται γρηγορότερα.
Η καθημερινή συνάντηση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο με Ιταλούς φοιτητές και
καθηγητές στο Πανεπιστήμιο αποτελεί επίσης μια καλή ευκαιρία για αυτούς να γνωρίζουν και
να συναναστρέφονται με Ιταλούς και με τον τρόπο αυτό όχι μόνο να μαθαίνουν την γλώσσα
τους αλλά και τον πολιτισμό τους, τον τρόπο ζωής τους, τη θρησκεία τους κ.λπ.
Συμπεράσματα
Τα μαθήματα ιταλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου που διαχειρίζεται το Il Sicomoro αποτελούν
έναν πολύ καλό τρόπο υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των προσφύγων και
των αιτούντων άσυλο.
Πηγές
http://www.sprar.it/
http://www.ilsicomoro.net/
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ΕΛΛΑΔΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Δίκτυο #tutorpool

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Το #tutorpool είναι ένα δίκτυο
εθελοντισμού και αλληλεγγύης για
την Παιδεία
Δίκτυο

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:

Περίληψη:

Ελλάδα
Σε εξέλιξη
Το #tutorpool, μεταξύ άλλων
δραστηριοτήτων, διοργανώνει και
προσφέρει μαθήματα ελληνικών για
πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες
άσυλο και επαναπατρισθέντες σε μη
κερδοσκοπική βάση μέσω
επιμορφωτικών εξ αποστάσεως
σεμιναρίων και μέσω ιδιαίτερων
μαθημάτων ή μαθημάτων σε ομάδες
λίγων ατόμων.
Δίκτυο εθελοντισμού και
αλληλεγγύης. Πρωτοβουλία / δράση
που προσφέρεται από το δίκτυο
#tutorpool. Οι εκπαιδευτικοί που
συμμετέχουν σε αυτή την
πρωτοβουλία προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες, τις
γνώσεις και το χρόνο τους χωρίς να
ζητούν οποιαδήποτε πληρωμή.
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για
Μετανάστες

Στόχος
Πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο
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Υλοποίηση
Το #tutorpool είναι ένα Δίκτυο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης για την Εκπαίδευση που
δημιουργήθηκε από πολίτες με σκοπό την στήριξη ευάλωτων πολιτών της Ελλάδας,
μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και επαναπατρισθέντων για ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση. Το #tutorpool, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, διοργανώνει και προσφέρει
μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο και επαναπατρισθέντες σε μη
κερδοσκοπική βάση, μέσω επιμορφωτικών εξ αποστάσεως σεμιναρίων και μέσω ιδιαίτερων
μαθημάτων ή μαθημάτων σε ομάδες λίγων ατόμων. Το #tutorpool αποτελείται από άτομα που
ανήκουν στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα˙ από καθηγητές δημόσιας και
ιδιωτικής εκπαίδευσης, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από διδακτορικοί και
μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ακαδημαϊκοί, αποτελείται επίσης από επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του
αθλητισμού. Η βασική ιδέα και η οπτική του δικτύου #Tutorpool είναι ότι το δικαίωμα στην
εκπαίδευση είναι θεμελιώδες και το δίκτυο αλληλεγγύης και εθελοντισμού για την εκπαίδευση
στοχεύει ακριβώς εκεί, στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην
εκπαίδευση και τη μάθηση.

Αποτελέσματα
1. Μαθήματα παρέχονται σε μετανάστες μαθητές (6 – 17 ετών) που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα στα ελληνικά δημόσια σχολεία: το πρόγραμμα των μαθημάτων καθορίζεται
σύμφωνα με το πρόγραμμα των μαθητών και των καθηγητών – δεν υπάρχει σταθερό
πρόγραμμα.
Όσον αφορά τα μαθήματα που γίνονται εξ αποστάσεως, οι μαθητές μπορούν να
προγραμματίσουν τα μαθήματά τους σύμφωνα με το δικό τους καθημερινό πρόγραμμα
2. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σε πρόσφυγες, σε μετανάστες και στους
επαναπατριζόμενους: το πρόγραμμα των μαθημάτων καθορίζεται σύμφωνα με το
πρόγραμμα των μαθητών και των καθηγητών – δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα.
Όσον αφορά τα μαθήματα που γίνονται εξ αποστάσεως, οι μαθητές μπορούν να
προγραμματίσουν τα μαθήματά τους σύμφωνα με το δικό τους καθημερινό πρόγραμμα
Το περιεχόμενο της κατάρτισης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
και τα προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
συγκεκριμένων μαθητών και εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτά τα
προγράμματα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
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Συμπεράσματα
Στην πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το #tutorpool για την υλοποίηση δωρεάν μαθημάτων
έχουν εγγραφεί περίπου 300 μαθητές από διάφορα μέρη της χώρας και 521 εκπαιδευτικοί που
προσφέρουν 305 μαθήματα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν επίσης και 15 εθελοντές
καθηγητές ελληνικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία. Δεν
υπάρχει αξιολόγηση ή πιστοποίηση από το δίκτυο #tutorpool. Οι ενήλικοι σπουδαστές που
παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους
μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, η οποία εποπτεύεται από το
Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και συνεργάζεται με τα Υπουργεία Πολιτισμού και
Εξωτερικών.

Πηγές
http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/solidarity-organizations/place/?placeid=10180
http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/article/?aid=454335
Άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tutorpoolgr-gia-doreanmathimata-frontistirioy
Άρθρο στον ενημερωτικό ιστοχώρο της Λέσβου Lesvosnews.net
http://news247.gr/eidiseis/tutorpool-diktyo-ethelontismou-dwrean-frontisthrioekpaideysh.1593230.html
Άρθρο στον ενημερωτικό ιστοχώρο «news247.gr»
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1)
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Sprachpaten für Flüchtlinge
Gemeinsam leben und lernen in
Europa e.V.
Εθελοντικός μη κερδοσκοπικός
Οργανισμός
Βαυαρία Πάσσαου
Υποστήριξη των προσφύγων στην
εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας
μέσω της καθοδήγησης «ένας-προςέναν». Παροχή συμβουλών με
προσόντα και ύλη για την γλωσσική
κατάρτιση
Aktion Mensch και Robert-BoschStiftung (οργανισμοί που στηρίζουν
κοινωνικά προγράμματα)
Υποστήριξη των προσφύγων για την
εκμάθηση της γλώσσας

Στόχος
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους πρόσφυγες στην εκμάθηση της
γερμανικής γλώσσας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το σύστημα της μάθησης «ένας-προς-έναν»
ενθαρρύνει την οικοδόμηση της σχέσης μεταξύ του "μέντορα" και του πρόσφυγα με βάση την
εμπιστοσύνη. Η ομάδα στόχος είναι μεγαλύτεροι πρόσφυγες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας
ή άλλου χαρακτηριστικού. Ένας δεύτερος στόχος είναι να αποκτήσουν οι εθελοντές μέντορες
ένα επιπλέον προσόν στη διδασκαλία γλωσσών. Επιπλέον, η GLL στοχεύει να οργανώσει
επαρκώς και κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό για τους εθελοντές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η
γλωσσική κατάρτιση και να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και για τα δύο μέρη.
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Υλοποίηση
Οι εθελοντές συναντούν τους πρόσφυγες και τους στηρίζουν, τουλάχιστον μία ώρα την
εβδομάδα, με πρακτικό υλικό και ιδέες για τα μαθήματα γλώσσας. Τα «μαθήματα» είναι πλήρως
εξατομικευμένα και βασίζονται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα του πρόσφυγα, αλλά και στα
ταλέντα των εθελοντών. Οι εθελοντές υποστηρίζουν τον πρόσφυγα μέχρι να μιλήσει και να
καταλάβει καλά γερμανικά. Πρώτα απ' όλα, διεξάγουμε μια προσωπική συνέντευξη για να
δούμε αν ο εθελοντής είναι κατάλληλος για το πρόγραμμα και σκοπεύει να το κάνει για τον
σωστό λόγο. Δεύτερον, εκπαιδεύουμε τους εθελοντές με μια ειδική εκπαίδευση που
αναπτύχθηκε από εμάς. Επιπλέον, τους ζητάμε να περάσουν από αστυνομικό έλεγχο. Ψάχνουμε
πάντα για ένα σύμβουλο, ο οποίος να μένει κοντά, καθώς είμαστε μια τεράστια περιοχή και δεν
θέλουμε οι εθελοντές μας δεν ξοδεύουν τα χρήματά τους για τη μετακίνησή τους, καθώς δεν
μπορούμε να τους τα επιστρέψουμε. Υποστηρίζουμε τους εθελοντές μας με κάθε μέσο,
προσπαθούμε να κάνουμε όλες τις διοικητικές εργασίες, να διοργανώνουμε συναντήσεις
ανταλλαγής, να παρέχουμε το υλικό, να απαντούμε σε ερωτήσεις, να τους υποστηρίζουμε εάν
προκύψουν προβλήματα.

Αποτελέσματα
Έχουμε υποστηρίξει ήδη περισσότερους από 70 πρόσφυγες στην περιοχή μας. Εκπαιδεύσαμε
περισσότερους από 76 εθελοντές από την αρχή του προγράμματος και επί του παρόντος 28 από
αυτούς είναι ενεργοί και υποστηρίζουν 22 πρόσφυγες. Για να κάνουμε την εκπαίδευση πιο
ενδιαφέρουσα και διαδραστική για τους εθελοντές, αναπτύξαμε ένα κουτί του συμβούλου
γλώσσας, το οποίο είναι προσβάσιμο σε κάθε εθελοντή. Έχουμε ένα καλό δίκτυο εθελοντών και
τακτικά τους ζητάμε σχόλια και παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η
εκπαίδευση. Εκτός από τη μάθηση, την ομιλία και την κατανόηση των γερμανικών, οι
πρόσφυγες λαμβάνουν και συναισθηματική υποστήριξη από τους εθελοντές τους: υπάρχει ένα
άτομο που συναντά μόνο εμένα και εξαιτίας μου και όχι για χρήματα.

Συμπεράσματα
Η GLL ανέπτυξε μια ιδέα κατάρτισης για αυτό το πρόγραμμα και ένα κουτί υλικού, επομένως το
πρόγραμμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και στις υπόλοιπες χώρες.

Πηγές
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ (2)
Όνομα της πρωτοβουλίας:

10-10-10

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Gemeinsam leben und lernen in
Europa e.V.

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Εθελοντικός μη κερδοσκοπικός
Οργανισμός
Πάσσαου

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

10 εβδομάδες
Συναντήσεις μιας ώρας μεταξύ
νεαρών προσφύγων και νεαρών
Γερμανών
Δημόσια Χρηματοδότηση: lagfa,
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βαυαρίας, Erasmus +, Sprache
schafft Chancen
Πρόγραμμα που δημιουργήθηκε
ειδικά για τους νέους

Χρηματοδότηση:

Περίληψη:

Στόχος
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει μια ευκαιρία στους
νέους πρόσφυγες να εξασκήσουν τα Γερμανικά τους. Ακόμη ένας στόχος είναι να
πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες με διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο και ιστορία. Επίσης, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νέων για την
κατάσταση των προσφύγων έπειτα από την προσωπική επαφή και σχέση με άτομα με αυτό το
ιδιαίτερο υπόβαθρο.
Υλοποίηση
10 Συναντήσεις σε 10 Εβδομάδες: Κάθε εβδομάδα οι νεαροί Γερμανοί συναντούν τους νεαρούς
πρόσφυγες. Σε κάθε συνάντηση οι νεαροί πρόσφυγες φέρνουν μια φωτογραφία της επιλογής
τους, ως αφορμή για συζήτηση. Οι νέοι Γερμανοί (κάτω των 25 ετών) παρακολουθούν πρώτα
ένα διαπολιτισμικό σεμινάριο καθώς και εκπαιδεύονται για το πώς να διδάσκουν τα γερμανικά
και για το πώς να θέτουν και να αναγνωρίζουν τα όριά τους στο πλαίσιο της εθελοντικής τους
δέσμευσης.
Αποτελέσματα
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Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα ειδικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την
υλοποίηση του και σε άλλες περιοχές. Επίσης βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των προσφύγων στη
γερμανική γλώσσα. Οι νεαροί Γερμανοί μπόρεσαν να σχηματίσουν μια εικόνα εκ των έσω ενός
διαφορετικού πολιτισμού.
Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα αυτό από τη μία πλευρά, επιτρέπει στους νέους μαθητές, που δεν επιθυμούν να
δεσμευτούν με προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας, να αποκτήσουν μια εικόνα σχετικά με τη
ζωή του πρόσφυγα. Από την άλλη, οι νεαροί πρόσφυγες μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές
τους στη γερμανική γλώσσα με πρακτικό και εύκολο τρόπο. Ταυτόχρονα, οι πρόσφυγες
μαθαίνουν για τα πολιτιστικά ζητήματα της Γερμανίας από άτομά της ίδιας ηλικίας.
Πηγές
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.
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2.2.2 Καλές πρακτικές στην Εργασιακή καθοδήγηση
ΙΣΠΑΝΙΑ
ANDALUCÍA INTEGRA
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Ίδρυση
του
Εμπορικού,
Βιομηχανικού και Ναυτιλιακού
Επιμελητηρίου της Σεβίλλης.
Περιφερειακός ιδιωτικός φορέας
Ισπανία (Ανδαλουσία, Σεβίλλη)

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:
Χρηματοδότηση:

01/01/2012 - 30/06/2014
Ανδαλουσία

Περίληψη:

Προώθηση της κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης των μεταναστών
από το Μαρόκο στην Ανδαλουσία.

POCTEFEX

Στόχος
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των
μεταναστών από το Μαρόκο στην Ανδαλουσία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων και της
προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της ενσωμάτωσης των γυναικών.

Υλοποίηση
Το πρόγραμμα ANDALUCIA INTEGRA δημιούργησε διακρατικά κανάλια και δράσεις σε
συνεργασία με τους μαροκινούς φορείς που ασχολήθηκαν με την ενσωμάτωση των Μαροκινών
μεταναστών: μελέτες επιπτώσεων, τεχνικές επισκέψεις και ανταλλαγή εμπειριών, εργαστήρια
κοινωνικής ένταξης, εισαγωγή στην εργασία, δράσεις αξιολόγησης και δράσεις επικοινωνίας. Ο
στόχος της εργασιακής ένταξης επιτεύχθηκε μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής
εκπαιδευτικών εργαστηρίων που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα. Μετά τα εργαστήρια, οι
συμμετέχοντες απέκτησαν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις σε όλη την Ανδαλουσία.
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Αποτελέσματα
Βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών στην Ανδαλουσία και
ανάπτυξη προγράμματος πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις με αποτελεσματική ένταξη,
εντοπισμός υφιστάμενων εμποδίων και δημιουργία κοινών δεσμών και συμφερόντων. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος, οργανώθηκαν διάφορα εργαστήρια για την αναζήτηση εργασίας για
νέους μετανάστες σε διάφορα μέρη της Ανδαλουσίας με τεράστια επιτυχία.
Συμπεράσματα
Η ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικά εστιασμένων στην αναζήτηση εργασίας και στην κοινωνική
και εργασιακή ολοκλήρωση, προσαρμοσμένη σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, μπορεί να
αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη, καθώς μπορεί να επικεντρωθεί στα προβλήματα και στις
προκλήσεις μιας ομάδας ανθρώπων.

Πηγές
Αρκετό υλικό μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο, όπως αυτή η ιστοσελίδα με ένα πρόγραμμα
εργαστηρίων: http://www.redesinterculturales.org/system/files/programataller7.granada.pdf
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ΙΤΑΛΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Πρακτική Άσκηση για Πρόσφυγες
Il Sicomoro - Ματέρα
Το κέντρο SPRAR
Ιταλία ( Μπαζιλικάτα / Ματέρα)
1 / 12 μήνες
Συνδυασμός των αναγκών των
επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων
των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο προκειμένου να σχεδιάσουν
και να διαχειριστούν πρακτικές
άσκησης
Πρόγραμμα SPRAR – Δήμος
Ματέρα
Πρακτική Άσκηση

Στόχος
Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο που φιλοξενούνται στη Ματέρα και στην επαρχεία της
Ματέρα.
Υλοποίηση
Η διαδικασία ξεκινά όταν οι χειριστές του SPRAR που εργάζονται για την ένταξη στην εργασία.
ζήτησαν από τους ωφελούμενους να υπογράψουν μια επίσημη συμφωνία. Σύμφωνα με αυτή,
κάθε ωφελούμενους αποδέχεται να ακολουθήσει μια διαδικασία που περιλαμβάνει συμβουλές
σταδιοδρομίας, αξιολόγηση ικανοτήτων και το σχέδιο ενός προσωπικού επαγγελματικού
προγράμματος. Η δραστηριότητα της εκτίμησης των ικανοτήτων είναι πολύ σημαντική, οι
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο καλούνται να εντοπίσουν όλες τις επαγγελματικές και
εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, εστιάζοντας παράλληλα και στις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη
συνέχεια. Έπειτα, οι χειριστές θα συγκρίνουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που εντοπίστηκαν
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αξιολόγησης με εκείνες που περιλαμβάνονται στο
περιφερειακό μητρώο εργασίας, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα που επιθυμεί ο
μετανάστης και την ισοδυναμία του στην Ιταλία. Αυτό θα είναι μέρος του προσωπικού
επαγγελματικού προγράμματος, μαζί με τους επαγγελματικούς στόχους του ωφελούμενου,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις κύριες τάσεις της αγοράς εργασίας για το συγκεκριμένο
επάγγελμα, όπως στην ιστοσελίδα www.isfol.it Σε αυτό το προσωπικό επαγγελματικό
πρόγραμμα, υπάρχει η περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του δικαιούχου που είναι
απαραίτητες για την επίτευξη των τελικών στόχων, καθώς και οι στρατηγικές εφαρμογής που
είναι απαραίτητες προκειμένου να προωθηθεί μια επιτυχημένη ένταξη εργασίας, ακόμη και αν
μερικές φορές πρέπει να διευρυνθούν αρκετά οι τελικοί επαγγελματικοί στόχοί του
ωφελούμενου.
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Στη συνέχεια, οι χειριστές βοηθούν τους δικαιούχους να γράψουν το βιογραφικό τους σε μορφή
Europass και προσπαθούν να αναζητήσουν κάποιες εταιρίες που θα ταίριαξαν στο
επαγγελματικό τους προφίλ. Στο τέλος, οι ίδιοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να πάνε στις εταιρίες
αυτές και να τους δώσουν το βιογραφικό τους. Για την καλύτερη αναζήτηση εργασίας, οι
ωφελούμενοι θα πρέπει να γράψουν σε ένα έντυπο, να τα ονόματα των εταιρειών που έχουν
συμπεριλάβει στο βιογραφικό τους, την ημερομηνία που εργάστηκαν εκεί και τα σχόλια που
έλαβαν. Στη συνέχεια, οι χειριστές για την ένταξη στην εργασία θα αναλύουν τα έγγραφα αυτά
και σε συμφωνία με τον δικαιούχο, θα καθορίσουν τις στρατηγικές και τους στόχους.
Η κύρια αρμοδιότητα του κέντρου SPRAR είναι να αναζητήσει και να καταγράψει τις κενές
θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας και στη συνέχεια να βρει τους
κατάλληλους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις
και ικανότητες για τις επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής, το κέντρο SPRAR έρχεται σε επαφή με την εταιρία και προτείνει μια
συνάντηση με τους επιλεγμένους πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο και εάν το αποτελέσμα της
συνάντησης είναι θετικό, τότε ξεκινά η πρακτική άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να
διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες και καθόλη τη διάρκειά της, οι χειριστές του κέντρου SPRAR
ελέγχουν τη δραστηριότητα για να επαληθεύσουν ότι υλοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
και ότι δεν υπάρχουν κοινωνικά, προσωπικά ή εργασιακά προβλήματα. Σε περίπτωση που
υπάρξουν προβλήματα για την εταιρεία ή για τον εργαζόμενο, ενεργοποιούνται όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να επιλυθούν τα προβλήματα και να συνεχιστεί η δραστηριότητα. Κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης, υπάρχει μια τακτική παρακολούθηση τόσο από έναν
σύμβουλο του προγράμματος SPRAR όσο και από έναν σύμβουλο της εταιρίας. Κάθε μήνα, οι
χειριστές
συμπληρώνουν
ηλεκτρονικά
ένα
έντυπο
παρακολούθησης
στο
bit.ly/MonitoraggioMestieri.
Αποτελέσματα
Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης δίνει στον πρόσφυγα ή στον αιτούντα άσυλο τη δυνατότητα
να εισέλθει στην αγορά εργασίας, να βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες αλλά και να μάθει
μια δουλειά ή να βελτιώσει τις ικανότητές του σε μια συγκεκριμένη εργασία. Εκτός αυτού, η
εργασία με Ιταλούς διευκολύνει την εργασία αλλά και την κοινωνική ένταξή του στην τοπική
κοινωνία. Τέλος, η εμπειρία της πρακτικής άσκησης είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, διότι αν αποδείξουν την αξία τους και ότι είναι καλοί
εργαζόμενοι, η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να τους προσλάβει μόνιμα, μετά τέλος της
περιόδου πρακτικής άσκησης
Συμπεράσματα
Η πρακτική άσκηση που οργανώνει το Il Sicomoro αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο ενίσχυσης
της ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στον τομέα της εργασίας, διότι τους
παρέχει μια πραγματική ευκαιρία να βρουν δουλειά στην πόλη που τους φιλοξενεί.
Πηγές
- http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Μίνι Κέντρο Απασχόλησης στο
Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων
Rukla
Το Κέντρο Απασχόλησης του
Κάουνας σε συνεργασία με το
Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη
Rukla
Οικονομικοί φορείς
Λιθουανία (Κάουνας, Γιόναβα)
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2015.
(Οι υπηρεσίες προσφέρονται δύο
φορές την εβδομάδα).
Όλες οι βασικές υπηρεσίες που
παρέχονται συνήθως από τα Κέντρα
Απασχόλησης (Jobcenter): εξετάσεις
στις μητρικές γλώσσες των
προσφύγων (αραβικά κ.λπ.),
αξιολόγηση των επαγγελματικών
τους δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και
ικανοτήτων, κατάρτιση ατομικού
σχεδίου απασχόλησης, διοργάνωση
συναντήσεων με πιθανούς εργοδότες
και εισαγωγή σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας.
Κρατική και Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση
Μίνι Κέντρο Απασχόλησης στο
Κέντρο υποδοχής προσφύγων Rukla

Στόχος
Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη
Rukla
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Υλοποίηση
Οι ειδικοί του κέντρου εργασίας έρχονται από τη Γιόναβα δύο φορές την εβδομάδα και
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πρόσφυγες που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής
Προσφύγων Rukla. Οι ειδικοί του κέντρου εργασίας μαθαίνουν τις ανάγκες των μεταναστών που
ζουν στο κέντρο υποδοχής, τα κίνητρά τους και τις ικανότητες να εκτελούν συγκεκριμένα
καθήκοντα. Οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο στους προσφάτως μετακινούμενους πρόσφυγες, όσο
και σε άλλους μετανάστες, όσοι το επιθυμούν είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν αυτές
τις συναντήσεις. Οι πρόσφυγες, από την αρχή της διαμονής τους στο κέντρο υποδοχής, έχουν
πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως από τα κέντρα εργασίας
(Jobcenter): εξετάσεις στις μητρικές γλώσσες των προσφύγων (αραβικά κ.λπ.), αξιολόγηση των
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και ικανοτήτων, κατάρτιση ατομικού σχεδίου
απασχόλησης, διοργάνωση συναντήσεων με πιθανούς εργοδότες και εισαγωγή σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας (οι ειδικοί συνοδεύουν τους πρόσφυγες στην συνάντησή τους με τους
εργοδότες), καθώς επίσης και η πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση όταν αυτή απαιτείται.
Αποτελέσματα
Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο γνωρίζουν την αγορά εργασίας της Λιθουανίας από την
αρχή της παραμονής τους στη χώρα, γεγονός που τους επιτρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα
για να εισέλθουν στην αγορά μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος παραμονής τους στο κέντρο της
Rukla και μετακινηθούν στους δήμους.

Συμπεράσματα
Το Μίνι Κέντρο Απασχόλησης (Mini Jobcentre) που παρέχει υπηρεσίες στο κέντρο υποδοχής
είναι ένας καλός τρόπος για να υποστηριχθεί η ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο
στην εργασία, διότι τους δίνει την πραγματική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την αγορά
εργασίας από την αρχή της παραμονής τους και να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες όσον αφορά την αγορά εργασίας που παρέχεται στη μητρική τους γλώσσα.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1)
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Πρόγραμμα FAM

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Επιχείρηση από την περιοχή του
Πάσσαου

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

/

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:
Χρηματοδότηση:

Από το 2014 έως και το 2017
Θέση εργασίας προσφύγων και
μεταναστών
Τα περιφερειακά γραφεία του Δήμου
και το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Τάξης της Βαυαρίας
Ένταξη των προσφύγων στην αγορά
εργασίας μέσω πιστοποίησης

Περίληψη:

Πάσσαου

Στόχος
Οικονομικοί στόχοι: Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων για την εξεύρεση νέων υπαλλήλων
και εκπαιδευομένων. Εξοικονόμηση κοινωνικών παροχών από κυβερνητικά κονδύλια.
Κοινωνικός στόχος: Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην ένταξη των προσφύγων και των
μεταναστών δίνοντάς τους μια μελλοντική προοπτική και βοηθώντας τους να είναι οικονομικά
ανεξάρτητοι από κυβερνητικούς πόρους. Επιπλέον, το σχέδιο βοηθά να αρθούν οι φόβοι και των
δύο πλευρών και από των εργοδοτών και από των εργαζομένων που έχουν διαφορετικό
πολιτιστικό υπόβαθρο.
Υλοποίηση
Εντατικά μαθήματα γλώσσας
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Υπηρεσίες συμβουλευτικής/ καθοδήγηση
Διαμεσολάβηση για πρακτική άσκηση, προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας
Υποστήριξη των εργοδοτών και των εταιρειών στη νομική συμβουλευτική και την εύρεση
συμβούλων γλώσσας
Αποτελέσματα
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Η επιτυχής και βιώσιμη εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην περιοχή
Πάσσαου

Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα FAM χρησιμοποιεί τους πόρους που υπάρχουν στην περιοχή, τους
κινητοποιημένους νέους πρόσφυγες και τις μη επανδρωμένες θέσεις κατάρτισης και εργασίας.
Το FAM βοηθά και τις δύο πλευρές να συναντηθούν, παρόλες τις περίπλοκες διαδικασίες και τα
νομικά όρια της ειδικής κατάστασης των προσφύγων.

Πηγές
Ιστοσελίδα του οικονομικού φόρουμ Πάσσαου
http://www.wifo-passau.de/willkommen-fam-potentiale-nutzen/ueber-fam/massnahmen/
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ (2)
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Σύμβουλος Εργασίας - Job Coach

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

integrAIDE – Πανεπιστήμιο του
Βύρτσμπουργκ

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Περίοδος υλοποίησης:

(Εξαρτάται από τη χρονική στιγμή της
ανεύρεσης εργασίας)

Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Παροχή προσόντων σε εθελοντές για να
βοηθήσουν τους πρόσφυγες να βρουν
δουλειά

Χρηματοδότηση:

Διάφοροι πόροι: Γερμανικά και
Ευρωπαϊκά κυβερνητικά γραφεία,
διεθνείς οργανισμοί (π.χ. UNO
Flüchtlingshilfe), τοπικοί εταίροι (π.χ.
Πανεπιστήμιο του Βύρτσμπουργκ, IHK
Standort Würzburg)

Περίληψη:

Εκπαίδευση Συμβούλων Εργασίας για
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να
βρουν δουλειά

Βαβαρία, Βύρτσμπουργκ

Στόχος
Το πρόγραμμα integrAIDE εκπαιδεύει εθελοντές να γίνουν σύμβουλοι εργασίας και να
βοηθήσουν τους πρόσφυγες να βρουν δουλειά.
Υλοποίηση
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει γνώση μιας ευρείας γκάμας εργαλείων για τη επίτευξη της
εργασιακής ενσωμάτωσης και της υποστήριξης των σχετικών εταίρων. Μετά την εκπαίδευση, ο
Σύμβουλος Εργασίας είναι σε θέση να καθοδηγεί τον πρόσφυγα σε θέματα εργασίας, να τον
βοηθάει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και στην επικοινωνία του με τους μελλοντικούς
εργοδότες. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ένα δίκτυο εταιριών που είναι διατεθειμένες να
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δώσουν εργασία σε πρόσφυγες. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις εταιρίες αυτές, παρέχοντας τους
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης προσφύγων, τις νομικές απαιτήσεις και ούτω
καθεξής.
Αποτελέσματα
Το πρόγραμμα του integrAIDE, Σύμβουλος Εργασίας παρέχει σε εθελοντές τα επαγγελματικά
προσόντα έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να βρουν δουλειά. Προσφέρει σε εταιρίες
που αναζητούν ειδικευμένους εργαζόμενους, εκπαιδευμένους πρόσφυγες και εθελοντές που
επιθυμούν να βοηθήσουν και να διευκολύνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εργασίας.
Γενικότερα, παρέχει μια μακροπρόθεσμη δομή για την ένταξη των προσφύγων στον τομέα της
εργασίας.

Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα Σύμβουλος Εργασίας - Job Coach είναι ένας πολύ καλός τρόπος στήριξης του
έργου των εθελοντών και συστηματοποίησης της διαδικασίας της αίτησης για εργασία.

Πηγές
http://integrai.de/
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2.2.3 Καλές πρακτικές στην αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων
ΙΣΠΑΝΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:

TodoFP δικτυακή πύλη

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Δημόσιο Ίδρυμα σε εθνικό επίπεδο

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:
Χρηματοδότηση:

Από το 2009
Σχετική
με
τη
διαδικασία
αναγνώρισης προσόντων
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Erasmus + και η Ισπανική
Κυβέρνηση.
Είναι ένα εργαλείο πληροφορικής
για τη διευκόλυνση της διαδικασίας
αναγνώρισης προσόντων.

Περίληψη:

Ισπανία

Στόχος
Ο κύριος στόχος του TodoFP είναι να προσφέρει ποιοτικές πληροφορίες στο άτομο που θέλει να
αναγνωρίσει τις γνώσεις του / της. Επίσης σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκει κανείς και όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για την εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να
αποκτήσει κάποιο τίτλο σπουδών και που πρέπει να απευθυνθεί. Στο TodoFP μπορεί να βρει
κανείς το εργαλείο ACRETIDA, το οποίο αναφέρει ενδεικτικά τις απαραίτητες επαγγελματικές
δεξιότητες για την αναγνώριση της εργασιακής εμπειρίας˙ αυτό γίνεται ανά περίπτωση και τα
αποτελέσματα δεν είναι δεσμευτικά.
Υλοποίηση
Από την εφαρμογή του, όλες οι εκπαιδευτικές αρχές έχουν δημοσιεύσει διαφορετικές οδηγίες
για την αναγνώριση ορισμένων ικανοτήτων. Τα επόμενα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσει
κάποιος που επιθυμεί να αναγνωριστεί ο τίτλος ή η επαγγελματική του εμπειρία είναι τα εξής:
 Με βάση τα παρεχόμενα έγγραφα: ένας σύμβουλος συντάσσει μια μη δεσμευτική
έκθεση. Εάν είναι θετική, ο υποψήφιος περνάει στο στάδιο της αξιολόγησης. Αν είναι
αρνητική, η έκθεση αναφέρει την πρόσθετη κατάρτιση που πρέπει να παρακολουθήσει ο
υποψήφιος καθώς και τα ιδρύματα από όπου μπορεί να την λάβει.
 Αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανοτήτων: ελέγχεται αν ο υποψήφιος έχει τις
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες ή όχι.
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 Διαπίστευση και καταγραφή της επαγγελματικής επάρκειας: η διαπίστευση χορηγείται σε
υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της αξιολόγησης για τις επαγγελματικές
ικανότητες για τις οποίες έχει αποδειχθεί η επαγγελματική τους επάρκεια.
Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπίστευσης, οι αρμόδιες αρχές
παρείχαν σε όλους τους συμμετέχοντες τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για την
ολοκλήρωση της κατάρτισης που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης ή
πιστοποιητικού επαγγελματικής εμπειρίας.
Σε περίπτωση που οι επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων δεν είναι ισάξιες με αυτές
του απαιτούμενου
πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ή του πιστοποιητικού
επαγγελματικής εμπειρίας, οι εργαζόμενοι είναι εν μέρει πιστοποιημένοι και έτσι έχουν τη
δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους για να αποκτήσουν το σχετικό δίπλωμα ή
πιστοποιητικό.
Συμπεράσματα
Για μια αποκεντρωμένη χώρα όπως η Ισπανία, το να διαθέτει κάποιος ένα εργαλείο για να
ελέγξει τις επαγγελματικές ικανότητες και να εξηγήσει την οργάνωση του συστήματος είναι ένα
πολύ χρήσιμο. Με το που φτάνει κάποιος πρόσφυγες ή αιτών άσυλο σε μια νέα χώρα, συνήθως
χάνεται εντελώς στις διοικητικές διαδικασίες, οπότε μια παγκόσμια πύλη για την επεξήγηση των
εθνικών και αυτόνομων διαδικασιών είναι βασική για την επιτυχία στην αναγνώριση των
ικανοτήτων και των προσόντων του.
Πηγές
http://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html
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ΕΛΛΑΔΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ακαδημαϊκών
Προσόντων: ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης
των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών για τους
πρόσφυγες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, κέντρα
αναγνώρισης προσόντων στην Ελλάδα, στην
Ιταλία, στη Νορβηγία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Επίσης το Γραφείο της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
στην Ελλάδα στηρίζει το πρόγραμμα.
Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία και Ηνωμένο
Βασίλειο.
Σε εξέλιξη
Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων για
τους Πρόσφυγες είναι ένα έγγραφο
αξιολόγησης των
τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
βασίζεται στα διαθέσιμα έγγραφα και σε μια
δομημένη συνέντευξη. Περιλαμβάνει ακόμη
πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική
πείρα και την γλωσσική επάρκεια του
αιτούντος.
Το έγγραφο παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες
σχετικά με την εργασιακή ένταξη, την
απασχολησιμότητα και την περαιτέρω
εκπαίδευση των προσφύγων. Αποτελεί ένα
ειδικό σύστημα αξιολόγησης για τους
πρόσφυγες, ακόμη και για εκείνους που δεν
μπορούν να τεκμηριώσουν πλήρως τα
προσόντα τους.
Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης
Αξιολόγηση προσόντων μεταναστών

Στόχος
Πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο
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Υλοποίηση
Η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Τμήμα
Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του «Action Plan Building Inclusive
Societies». Στους εταίρους περιλαμβάνονται το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, τα κέντρα αναγνώρισης προσόντων στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Νορβηγία
και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα στηρίζει το πρόγραμμα. Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Διαβατήρια για τα
Προσόντα των Προσφύγων εκδόθηκαν στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2017. Το πιστοποιητικό
αυτό θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, να
συνεχίσουν τις σπουδές ή την εργασία τους. Στην πιλοτική αυτή φάση στην Αθήνα, πενήντα
υποψήφιοι πρόσφυγες πέρασαν από προσωπικές συνεντεύξεις με έμπειρους αξιολογητές για να
καταγράψουν και να αξιολογήσουν τα προσόντα των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι
δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων. Σκοπός είναι να εδραιωθεί σταδιακά ένα
σύστημα που να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες στο μέλλον. Το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, το οποίο ηγείται της πρωτοβουλίας αυτής,
έχει επικοινωνήσει και θα επικοινωνήσει με πρόσφυγες που έχουν ολοκληρώσει πλήρως ή
μερικώς τις σπουδές τους, στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άνω, ακόμη και με
ανεπαρκή ή ελλιπή τεκμηρίωση και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.
Αποτελέσματα
Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τα Προσόντα των Προσφύγων περιλαμβάνει τρία μέρη - το μέρος
της αξιολόγησης, το επεξηγηματικό μέρος και το συμβουλευτικό μέρος για τη μελλοντική
πορεία του πρόσφυγα. Το τμήμα της αξιολόγησης του εγγράφου περιλαμβάνονται κυρίως
πληροφορίες που περιγράφουν τα επιτευχθέντα προσόντα, τον τομέα σπουδών, άλλα συναφή
προσόντα, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία και τη γλωσσική επάρκεια του πρόσφυγα. Στα
επόμενα δύο μέρη περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το είδος των εγγράφων/ τίτλων
σπουδών και μια μικρή περιγραφή του πιλοτικού προγράμματος. Η διαδικασία αξιολόγησης
είναι συνδυασμός της καταγραφής και εκτίμησης των διαθέσιμων πιστοποιητικών και εγγράφων
και μιας δομημένης συνέντευξης. Ως αποτέλεσμα, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τα Προσόντα
των Προσφύγων παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικές με την απασχόληση, την πρακτική
εξάσκηση, την κατάρτιση και τις σπουδές των προσφύγων.
Συμπεράσματα
Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Διαβατήρια Προσόντων για Πρόσφυγες εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2017
στην Αθήνα. Η δεύτερη φάση της αξιολόγησης που έγινε στο πλαίσιο του πιλοτικού
προγράμματος "Αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων" πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου 2017. Έξι αξιολογητές, μέλη της ENIC / NARIC της Ελλάδας, της
Ιταλίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, διεξήγαγαν συνεντεύξεις από πρόσφυγες
που κατάγονται από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, την Παλαιστίνη* και τη Συρία.
Εκπρόσωποι της ENIC από την Αρμενία και τη Σλοβενία συμμετείχαν επίσης ως παρατηρητές
τις δύο πρώτες ημέρες της αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα, από τους 43 υποψήφιους που
αξιολογήθηκαν, εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης 38 Ευρωπαϊκά Διαβατήρια
Προσόντων για Πρόσφυγες.
Πηγές
http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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2.2.4 Καλές πρακτικές για παροχή νομικών συμβουλών
ΙΣΠΑΝΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:
Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Πρόγραμμα EXEQUO
«VULNERABLE FORCED
MIGRANTS: THE CIEs»
Ίδρυμα Fernando Pombo
Μη κερδοσκοπικός και ιδιωτικός
οργανισμός
Ισπανία
2016
Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
κρατούμενων στα ισπανικά CIEs
("Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών").
Δωρεές Ιδιωτών
Το πρόγραμμα αυτό υπερασπίζεται
τα δικαιώματα των ανθρώπων που
είναι κρατούμενοι στα ισπανικά
CIEs
("Κέντρα
Κράτησης
Αλλοδαπών").

Στόχος
Το πρόγραμμα αυτό είναι η τρίτη έκδοση ενός πιο ευρύτερου προγράμματος που ονομάζεται
απλώς "EXEQUO", του οποίου ο γενικός στόχος είναι η προώθηση του νομικού επαγγέλματος
προς τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, το „VULNERABLE FORCED
MIGRANTS: THE CIEs“ επικεντρώνεται στους ανθρώπους που είναι κρατούνται στα κέντρα
αυτά, καθώς προσπαθεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους.
Υλοποίηση
Το Ίδρυμα Fernando Pombo συνεργάζεται με το "Pueblos Unidos" (οργανισμός η αποστολή του
οποίου είναι να συνοδεύει, να υπηρετεί και να υπερασπίζεται ομάδες μεταναστών στην Ισπανία).
Μέσω αυτής της συνεργασίας, θέλουν να προωθήσουν τα ακόλουθα θέματα:
-

Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν εισαχθεί στα Κέντρα Κράτησης.
Εκπόνηση ενός εγχειριδίου για τους δικηγόρους που εξηγεί την καταλληλότερη νομική
βοήθεια στους μετανάστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη παραμονή τους στα
Κέντρα Κράτησης.
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-

Κινήσεις ευαισθητοποίησης των Ισπανών δικηγόρων για τα Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών.

Αποτελέσματα
Το Ίδρυμα Fernando Pombo και "Pueblos Unidos" συνεργάζονται για δημιουργία ενός
Εγχειριδίου για τους δικηγόρους που θα επιτρέψει την καταλληλότερη νομική βοήθεια σε άτομα
που κρατούνται στα ισπανικά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (CIEs). Προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Ίδρυμα δημιούργησε ένα δίκτυο συνεργατών με δικηγόρους που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, με νομικές κλινικές, με κοινωνικούς φορείς και
οργανισμούς, με εταιρίες και δημόσιους φορείς.
Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία ενός Εγχειριδίου για δικηγόρους, το οποίο είναι
ειδικά προσανατολισμένο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο σε χώρους όπου αυτά μπορεί να παραβιαστούν (όπως στα Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών) και το οποίο αποτελεί μια καλή πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί και σε
διαφορετικούς θεσμούς και πλαίσια.
Πηγές
http://www.fundacionpombo.org/que-hacemos/proyecto-exequo/cie/
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ΙΤΑΛΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Νομική υποστήριξη

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Il Sicomoro - Ματέρα

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Κέντρο SPRAR

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

1 / 12 μήνες
Νομική υποστήριξη για αιτούντες
άσυλο και άτομα σε καθεστώς
διεθνούς προστασίας
Πρόγραμμα SPRAR - Δήμος
Ματέρα - Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδότηση:

Ιταλία (Μπαζιλικάτα / Ματέρα)

Περίληψη:

Στόχος
Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνται στη Ματέρα και στην επαρχία της
Ματέρα.
Υλοποίηση
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του SPRAR, οι νομικοί χειριστές είναι ειδικοί σε
θέματα ασύλου και είναι σε θέση να εντοπίζουν τις σχετικές νομοθεσίες και να καθοδηγούν τους
ανθρώπους σε όλη τη διαδικασία για την αναγνώριση του καθεστώτος της διεθνούς προστασίας
και για τις διαδικασίες νομικής τους προστασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης ή σχετικά με τις αιτήσεις για άδειες
παραμονής, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να εργάζεται κάποιος σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Επιπλέον, οι νομικοί χειριστές έχουν επαφές με πρεσβείες και προξενεία στην Ιταλία, για
διαδικασίες όπως οι αιτήσεις για διαβατήρια ή άλλες δηλώσεις. Οι νομικοί χειριστές
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο,
διότι τους παρέχουν νομικές συμβουλές και τους βοηθούν στη διαδικασία επεξεργασίας των
εγγράφων τους, αλλά ποτέ δεν λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις για αυτούς.
Στη δουλειά τους, είναι επίσης σημαντικό να συνεργαστούν και με τους διερμηνείς προκειμένου
να προετοιμάσουν τους αιτούντες άσυλο για τη συνέντευξή τους με την τοπική Επιτροπή, η
οποία θα αποφασίσει εάν θα τους χορηγηθεί προσφυγικό καθεστώς ή όχι. Για το λόγο αυτό, οι
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νομικοί χειριστές πρέπει να μελετήσουν τη κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική κατάσταση των
χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο, ώστε να συλλέγουν τα νομικά και υγειονομικά
έγγραφα, τα οποία να ολοκληρώσουν την αίτηση για διεθνή προστασία. Σε αντίθεση, ο
δικηγόρος είναι εκείνος, ο οποίος διοργανώνει τρεις συναντήσεις με τους αιτούντες άσυλο
προκειμένου να τους προετοιμάσει για τη συνέντευξη με την Επιτροπή.
Αποτελέσματα
Με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, οι νομικοί
χειριστές ετοιμάζουν ένα προσωπικό φάκελο για κάθε αιτούντα άσυλο στον οποίο
περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το άτομο αυτό: προσωπικά δεδομένα,
συναντήσεις με την αστυνομία, είδος άδειας παραμονής και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο που
παρέχει μια συνολική εικόνα της νομικής κατάστασης κάθε προσώπου.
Οι νομικοί χειριστές συνεργάζονται με:
- με τα Αστυνομικά Τμήματα – είναι καλύτερα οι νομικοί χειριστές να πηγαίνουν οι ίδιοι
προσωπικά με τους μετανάστες στο αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον την πρώτη φορά. Στην
πραγματικότητα, είναι σημαντικοί διαμεσολαβητές μεταξύ του αιτούντος άσυλο και του
αστυνομικού. Παρόλα αυτά, οι νομικοί χειριστές έχουν επίσης το σημαντικό καθήκον, να
κατευθύνουν το άτομο, έτσι ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει ακόμη και μόνο του, ολόκληρη τη
νομική διαδικασία
- με την Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα – οι
νομικοί χειριστές επικοινωνούν με την Επιτροπή σε περίπτωση που ο αιτών άσυλο δεν μπορεί να
παρευρεθεί στο προκαθορισμένο ραντεβού για τη συνέντευξη εξαιτίας σοβαρών λόγων ή εάν
του ζητηθεί να αποστείλει πρόσθετα έγγραφα. Σε περίπτωση που ο αιτών άσυλο συνοδεύεται
από δικηγόρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, οι νομικοί χειριστές οφείλουν να
συνεργαστούν με τον δικηγόρο για να οργανώσουν την προετοιμασία του αιτούντος για τη
συνέντευξη.
- με τους φιλοξενούμενους και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες που είναι υπεύθυνοι για τη
νομική υποστήριξη σχετικά με άλλα θέματα εκτός από τη συνέντευξη τους με την Επιτροπή
- με δικηγόρους υπεράσπισης εάν ο αιτών άσυλο έλαβε αρνητική απάντηση μετά τη συνέντευξη
με την Επιτροπή – σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δικηγόρος υπεράσπισης πρέπει να υποβάλλει
ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής.
Συμπεράσματα
Η νομική υποστήριξη είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα στα προγράμματα φιλοξενίας
των αιτούντων άσυλο, διότι επηρεάζει θετικά την ψυχολογική τους κατάσταση και διευκολύνει
την ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα.
Πηγές
http://www.sprar.it/
http://www.ilsicomoro.net/
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2.2.5 Καλές πρακτικές στην Κοινωνική και Πολιτισμική ενσωμάτωση
ΙΤΑΛΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Δραστηριότητα για ενσωμάτωση

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):

Il Sicomoro - Ματέρα

Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:
Χρηματοδότηση:

Κέντρο MSNARA– Κέντρο για
ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες
Ιταλία (Μπαζιλικάτα / San Chirico
Raparo - PZ)
1 / 12 μήνες
Κοινοτικό θέατρο
Πρόγραμμα SPRAR – Δήμος του
San Chirico Raparo – Υπουργείο
Εσωτερικών

Περίληψη:

Στόχος
Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες που φιλοξενούνται στο κοινοτικό κέντρο του San Chirico
Raparo

Υλοποίηση
Υλοποίηση προγραμμάτων σχεδιασμένα για αιτούντες άσυλο, τόσο για ανήλικους όσο και για
ενήλικες, που, μέσω μιας σειράς από δραστηριότητες, στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης
και της ενσωμάτωσης. Η Μπαζιλικάτα είναι μια περιοχή που αποτελείται κυρίως από μικρές
πόλεις και τμήματα, τα οποία αποτελούν τους κύριους φορείς του μοντέλου υποδοχής που
βιώνουμε. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν προγράμματα που
στοχεύουν στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ μεταναστών και ντόπιων.
Εδώ αναφερόμαστε στο πρόγραμμα TUTTùN - το μη σχολείο στο San Chirico Raparo, το οποίο
στοχεύει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης και τοπικής ανάπτυξης σε μια
μικρή πόλη στην Basilicata, όπου από το 2012 υπάρχει κοινοτικό κέντρο για τους ασυνόδευτους
ανηλίκους αλλοδαπούς 16 έως 18 ετών, κυρίως από περιοχές γύρω από τη Σαχάρα. Έτσι, το
πρόφραμμα προώθησε την ένταξη και την ενσωμάτωση των διαφοροτήτων, ξεπερνώντας τη
φάση της έκτακτης ανάγκης της μετανάστευσης.
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Αποτελέσματα
Το TUTTùN είναι ένα εργαστήριο που υλοποιείται από το «Teatro delle Albe / Ravenna
Theatre», βασισμένο στο μοντέλο μη-σχολικών θεατρικών εργαστηρίων που απευθύνονται σε
εφήβους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε το 1991 στη Ραβέννα από τον
Marco Martinelli - ιδρυτή, σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα του «Teatro delle Albe». Κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου, οι δάσκαλοι του μη-σχολείου έφεραν σε επαφή τους νέους με όλα τα
κείμενα της παράδοσης του θεάτρου. Τελικά, έπειτα από την ανάγνωση, την ανάλυση και την
επανεγγραφή τους, έγιναν οι δημιουργοί, οι συν-συγγραφείς, οι πρωταγωνιστές των ιστοριών
αυτών. Το πρόγραμμα ενέπλεξε φορείς υποδοχής του κοινοτικού κέντρου για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους αλλοδαπούς στο San Chirico Raparo. Επιπλέον, δημιούργησε ένα
πραγματικό δίκτυο με τις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού Il Sicomoro στο πλαίσιο των
άλλων προγραμμάτων φιλοξενίας του προγράμματος SPRAR - συγκεκριμένα, το εργαστήριο
ραψίματος στο Grottole και το εργαστήριο ξυλουργικής στη Ματέρα. Στόχος του προγράμματος
ήταν η δημιουργία ενός δικτύου που να δώσει αξία σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και
επαγγελματικών δεξιοτήτων, προάγοντας παράλληλα την ενσωμάτωση ομάδων διαφόρων
εθνικοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η θεατρική παράσταση με τίτλο "LE
ARGONAUTICHE", στην οποία συμμετείχαν ανήλικοι μετανάστες και ντόπιοι έφηβοι. Το
πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ακαδημία Q και το Θέατρο Teatro delle AlbeRavenna.
Συμπεράσματα
Οι δραστηριότητες για την ενσωμάτωση δημιουργούν διασυνδέσεις μεταξύ του πολιτισμού, του
αθλητισμού, τις τέχνες κλπ. στα πλαίσια των προγραμμάτων υποδοχής. Ο συνεταιρισμός Il
Sicomoro πρέπει να συνεργαστεί με τοπικούς θεσμούς και ενώσεις, καθώς και με διάφορους
επαγγελματίες, προκειμένου να αναπτύξει νέα προγράμματα ένταξης και ενσωμάτωσης.
Πηγές
http://www.sprar.it/
http://www.ilsicomoro.net/
https://www.facebook.com/ilSicomoroMatera/
https://www.youtube.com/watch?v=O0z6cSlVUcA
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:
Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:

Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Χρηματοδότηση:

Μαζί: Πρόσφυγες και Νεολαία
Ο Σύλλογος «Active Youth» σε
συνεργασία με την VSI "Integracijos
Centras", τον "Politikos tyimu ir
analizes institutas", τον "Baltic
Youth Way" και το "Brodoto"
Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα,
κοινωνικές επιχειρήσεις
Λιθουανία, Λετονία, Κροατία
2 χρόνια (Ιούνιος του 2016 έως
Μάιος του 2018)
Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του
2017 θα οργανωθούν στην Βαλτική
39 διαφορετικές δραστηριότητες οι
οποίες θα εμπλέξουν πρόσφυγες σε
δράσεις νεολαίας
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο
πλαίσιο των προγραμμάτων
Erasmus+

Περίληψη:
Στόχος
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο αλλά και εργαζόμενοι για τη νεολαία από διάφορους
οργανισμούς.
Υλοποίηση
Το πρόγραμμα «Μαζί: Πρόσφυγες & Νεολαία» (TRY) στοχεύει στη δημιουργία ενός ειδικού
προγράμματος στο οποίο οι εργαζόμενοι για τη νεολαία θα περιλαμβάνουν πρόσφυγες στη
δουλειά τους με τους νέους. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε
ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον – να ενισχύσουν την ανοχή τους και να χρησιμοποιήσουν μία ή
περισσότερες ξένες γλώσσες. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφυγες θα ενταχθούν στην κοινωνία
γρηγορότερα, καθώς οι νέοι θα τους βοηθήσουν με την γλώσσα, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις
της χώρας υποδοχής κλπ. Για να επιτευχθεί αυτό, θα οργανωθεί μια σειρά από δραστηριότητες.
Κατά την οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας η σωστή διοργάνωση και ο
συντονισμός των δραστηριοτήτων, των δράσεων και των μεθόδων και αυτό διότι συμμετέχουν
πρόσφυγες και νέοι και, φυσικά, πρέπει να γίνουν κάποια βασικά θέματα. Έτσι, ένα μεγάλο
μέρος του TRY ήταν & είναι αφιερωμένο στην εξεύρεση της σωστής φόρμουλας για την
υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων. Ακολουθούν τα κυριότερα ευρήματα όπως αυτά
ομαδοποιήθηκαν με βάση τα εξής κριτήρια: 1) τη συνεχή συμμετοχή τόσο των προσφύγων όσο
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και των νέων, 2) την προετοιμασία των ομάδων και την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων, 3) το
ενδιαφέρον, τη χρησιμότητα και τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών και 4) τις
δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία.
Συνολικά πρόκειται να διοργανωθούν 39 δραστηριότητες με τη συμμετοχή μικρών ή μεγάλων
ομάδων ανάλογα τον απαιτούμενο βαθμό συνοχής των μελών της ομάδας. Οι δραστηριότητες
καλύπτουν διάφορους τύπους:
Αρ. Όνομα
Προτεινόμενος Δεσμός μεταξύ των
αριθμός
συμμετεχόντων
ατόμων
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
1
Βραδιές λογοτεχνίας / ποίησης
5-15
Ισχυρός
2
Μουσική Βραδιά
10-30
Χτίζεται
Ισχυρός
3
Μουσικές επιλογές
5-30
Ισχυρός
4
Θεατρικός αυτοσχεδιασμός
10-20
Ισχυρός
5
Βραδιά χορού
10-30
Ισχυρός
6
Θέατρο των καταπιεσμένων
10-30
Αθλητικές Δραστηριότητες
7
Αθλητικό γεγονός "Ολυμπιακοί Αγώνες"
15-40
Ισχυρός
8
Αγώνες Δρόμου «Colour run»
From 10
Ουδέτερος
9
Πεζοπορία
5-30
Χτίζεται
10 Διαλογισμός
10-30
Ισχυρός
Εκδρομές & Δημόσιες Δραστηριότητες
Χτίζεται
11 Εκδρομές στην τοπική φύση ή αξιοθέατα
10-30
Χτίζεται
12 Δημόσια πρωτοβουλία “Let’s Do It, World”
10-40
13 Πικνίκ στην πόλη
5-20
Ισχυρός
14 Παιχνίδια Προσανατολισμού (Παιχνίδια
20-40
Χτίζεται
πόλης)
15 «Καλωσόρισμα Προσφύγων» δραστηριότητα
3-5 / ομάδα
Ουδέτερος
υποστήριξης
16 Εκδρομή με ποδήλατο
10-20
Ουδέτερος
17 Κάμπινγκ
15-30
Ισχυρός
Ταλέντα & Κατασκευές
Χτίζεται
18 Εργαστήρια χειροτεχνίας
15-30
Χτίζεται
19 Μαθήματα Μαγειρικής Παραδοσιακής
15-30
Κουζίνας
20 Εορτασμός τατουάζ Henna
10-30
Ισχυρός
21 Σχέδιο / Ζωγραφική
10-30
Χτίζεται
22 Κατασκευή χαρταετών
10-25
Χτίζεται
Εκπαιδευτικές & Πρακτικές Δραστηριότητες
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Βραδιές συζήτησης (World café)
15-30
Ουδέτερος
Παιχνίδια Γλώσσας
10-20
Χτίζεται
Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των προσφύγων 15-30
Ουδέτερος
Ψυχαγωγικές και Δραστηριότητες Αναψυχής
26 LARP (Ζωντανά παιχνίδια ρόλων δράσης)
6-15
Ισχυρός
27 Παιχνίδι ερωτήσεων (κουίζ)
24-36
Ουδέτερος
28 Καραόκε
8-15
Ισχυρός
29 Αγώνας με νερόφουσκες
Από 10
Ουδέτερος
30 Δωμάτια απόδρασης
6-20
Ισχυρός
31 Βραδιά επιτραπέζιων παιχνιδιών
10-25
Χτίζεται
32 Βραδιά ταινίας
15-30
Ουδέτερος
33 Παραδοσιακά παιχνίδια
15-25
Ουδέτερος
34 Βράδια βιντεοπαιχνιδιών
6-20
Ισχυρός
35 Διαγωνισμός φωτογραφίας
10-30
Χτίζεται
Άλλες Δραστηριότητες
36 Εβδομάδα Αραβικού πολιτισμού
Ουδέτερος
37 Διαγωνισμός μαγειρικής – «Setting a World
15-40
Χτίζεται
record»
38 Διαγωνισμός μαγειρικής - Maltese Soup event 6-20
Ουδέτερος
39 Έκθεση φωτογραφιών Instagram
Ισχυρός
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες και τρέχουσες δραστηριότητες:
http://www.refugeeseurope.com/news-and-resources
23
24
25

Αποτελέσματα
Τα βασικά σημεία που πρέπει να επιτευχθούν είναι:
1) η βελτίωση της τοπικής εργασίας των νέων με τη συμμετοχή των προσφύγων με τις
δεξιότητες και την εμπειρία τους
2a) η γρηγορότερη ένταξη των προσφύγων στις κοινωνίες, επιτρέποντας την πολιτιστική
ανταλλαγή με την τοπική νεολαία · επίσης,
2b) αλλά και δείχνοντας μια ευνοϊκότερη δημόσια εικόνα για τους πρόσφυγες
3) ο εφοδιασμός αυτών που εργάζονται με τη νεολαία με εργαλεία και πρότυπα δουλειάς με
πολυπολιτισμικά στοιχεία, και
4) η μείωση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και η προώθηση της πολυγλωσσίας μεταξύ των
ντόπιων νέων.
Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τόσο τους πρόσφυγες όσο και εκείνους που εργάζονται με τη
νεολαία να βρουν κοινούς δεσμούς, τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας ωφέλειας, ενισχύοντας
και διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το κοινωνικό δίκτυο προσφύγων που είναι σημαντικό για
την επιτυχή τους ενσωμάτωση.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Όνομα της πρωτοβουλίας:

Όνομα του οργανισμού
υλοποίησης:
Είδος οργανισμού
υλοποίησης:
Χώρα (περιοχή/δήμος):
Περίοδος υλοποίησης:
Κύρια δραστηριότητα/
διάσταση:

Informationslotsenschulung
EMPOWER (Ειδικά για τους
μετανάστες: Δυνατότητες - Τρόποι
για εθελοντική εργασία)
Gemeinsam leben und lernen in
Europa e.V.
Εθελοντικός Οργανισμός Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Πάσσαου
12 μήνες
Διαλέξεις επαγγελματιών σχετικά με
συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τη
εργασία με τους πρόσφυγες

Χρηματοδότηση:
Περίληψη:

Μέσα σε διάστημα μηνών έγιναν
πολλές ομιλίες όπου επαγγελματίες
αναφέρθηκαν σε θέματα τα οποία
βίωναν, δηλαδή μοιράστηκαν την
εμπειρία τους με τους συμμετέχοντες
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στόχος
Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν να προσφέρει πληροφόρηση για διάφορα θέματα γύρω
από τους πρόσφυγες και για την εργασία με τους πρόσφυγες είτε αυτοί εργάζονται εθελοντικά
είτε με πλήρη απασχόληση. Ακόμη ένας στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή οι διάφοροι
οργανισμοί, πρωτοβουλίες, θεσμοί και φορείς αλλά να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι για τα
υπάρχοντα προγράμματα και έργα στην περιοχή του Πάσσαου.
Υλοποίηση
Διάφοροι επαγγελματίες κλήθηκαν να παρουσιάσουν και να μιλήσουν για τον τομέα εργασίας
τους. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν περιείχαν πληροφορίες που αφορούσαν τη γενικότερη
κατάσταση των προσφύγων και τους λόγους για τους οποίους έρχονται στη Γερμανία, καθώς και
τη νομική τους κατάσταση και τους ισχύοντες νόμους περί ασύλου. Επιπλέον, έγιναν διαλέξεις
για το πώς να διδάξει κανείς γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα και να βρει βοηθητικό υλικό στο
διαδίκτυο και κατάλληλα μαθήματα γερμανικών. Γενικά, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με
πολυάριθμες πρωτοβουλίες ένταξης, μαθήματα και προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή του
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Πάσσαου. Εκτός από αυτό, κάποιες παρουσιάσεις και διαλέξεις εστιάστηκαν σε ζητήματα της
καθημερινότητας όπως σε θέματα σχετικά με το πώς να βρεθεί κάποιος ένα διαμέρισμα και πώς
να βρει κανείς την κατάλληλη θέση εργασίας ή κατάρτιση. Ένα άλλο θέμα που παρουσίασε ένας
επαγγελματίας ήταν η αντιμετώπιση των προσφύγων που φέρουν ψυχολογικά τραύματα και η
προσέγγιση των εθελοντών που έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες με ψυχολογικά τραύματα. Η
σεξουαλικότητα και η θρησκεία ήταν άλλο ένα θέμα που παρουσιάστηκε και περιλάμβανε και
οργανισμούς υποστήριξης και συμβουλευτικής για οικογενειακά ζητήματα. Εκτός από αυτά τα
ειδικά θέματα, υπήρξε μια διαπολιτισμική κατάρτιση και μια διάλεξη σχετικά με τα προσωπικά
όρια και τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης στο πλαίσιο του εθελοντικού
προσφυγικού έργου.
Αποτελέσματα
Αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν πληροφορίες, που χρησιμοποιήθηκαν από ένα άλλο
πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου για την ενσωμάτωση των προσφύγων που
παρέχει σχετικές πληροφορίες για την περιοχή του Passau σε ένα φυλλάδιο. Το Εγχειρίδιο
περιείχε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εργασία με τους πρόσφυγες.
Συμπεράσματα
Η ανάγκη για πληροφόρηση στον τομέα αυτόν ήταν τόσο μεγάλη που έγινε αφορμή να
δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο για την ενσωμάτωσης των προσφύγων το οποίο διατίθεται δωρεάν
και είναι διαθέσιμο για λήψη στο διαδίκτυο.
Πηγές
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.
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Παράρτημα 1 : Ερωτηματολόγιο
«Κατευθυντήριες γραμμές για την εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο»
Re.Inclusion
Κωδικός Προγράμματος: 2016-1-IT01-KA202-005498 - CUP G16J16000560006
A3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τύπος έργου υποδοχής:
 Κέντρο Υποδοχής
 Νομαρχία
 ΜΚΟ
 Φιλανθρωπικός οργανισμός
 Άλλο …………………………
2. Τοπικός Φορέας ______________________________________________________________
3. Διαχειριστική Αρχή ____________________________________________________________

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4. Επίσημη Θέση __________________________________________________________________
5. Λειτουργική Θέση _______________________________________________________________
6. Αριθμός Τηλεφώνου_____________________________________________________________
7. Ιστοσελίδα και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου_____________________________________
8. Υπεύθυνος του Κέντρου ___________________________________________________________
9. Χρόνια εμπειρίας στον τομέα της υποδοχής μεταναστών:
_______________________________________________________________________________
10. Αριθμός θέσεων απασχόλησης στον τομέα της υποδοχής:
________________________________________________________________________________
11. Από που χρηματοδοτείται ο οργανισμός σας για την παροχή υπηρεσιών για πρόσφυγες:


Κρατική χρηματοδότηση



Διάφορες Πηγές



Χρηματοδότηση από περιφερειακά ιδρύματα όπως η εκκλησία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση



Χρηματοδότηση από δωρεές
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

12. Υφιστάμενες Συμβάσεις με το τοπικό δίκτυο (επίσημες και ανεπίσημες) π.χ. Συμβάσεις με το
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, με δικηγορικά γραφεία, με Κοινωνικούς συνεταιρισμούς,
με συσσίτια, με συνδικάτα
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Συνεργάζεστε συχνά με παρόμοια κέντρα, με άλλες οργανώσεις ή δημοτικά γραφεία ή κλινικές;
 Ναι
 Όχι

14. Αν ναι, με ποιους φορείς συνεργάζεστε; Για ποια προγράμματα/ δραστηριότητες;
________________________________________________________________________________

15. Αριθμός χειριστών του προσωπικού, ο ρόλος τους (Νομικός χειριστής, χειριστής υγείας,
χειριστής υποδοχής, Εκπαιδευτής, Ψυχολόγος, Διερμηνέας, Κοινωνικός Λειτουργός κλπ.) και οι
βασικές τους αρμοδιότητες
Αριθμός

Ρόλος

Τύπος σύμβασης εργασίας

Χρόνια Εμπειρίας
(στο κέντρο)

16. Αριθμός εθελοντών εργαζομένων και οι βασικές τους δραστηριότητες
Αριθμός

Δραστηριότητες
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ
17. Ποιες είναι οι κύριες πρακτικές υποδοχής και κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης που
απευθύνονται στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο όσον αφορά τους ακόλουθους
τομείς: της Υποδοχής, της Εκπαίδευσης και της Ενσωμάτωσης και Αυτονομίας; Για κάθε τομέα,
περιγράψτε τις υπηρεσίες / πρακτικές, τους εμπλεκόμενους χειριστές, τα εργαλεία και τις
μεθόδους. Παρακαλούμε προσδιορίστε εάν οι υπηρεσίες παρέχονται από το κέντρο στο οποίο
εργάζεστε ή από εξωτερικά κέντρα / φορείς

Τομέας

Υπηρεσίες/πρακτικές

Εμπλεκόμενοι
χειριστές

Εργαλεία και
Μέθοδοι

Υπηρεσία που
παρέχεται
από...

1.
2.
3.
Υποδοχή
4.
(π.χ. στέγαση/
5.
καταφύγιο, σίτιση,
6.
ένδυση/ρουχισμός,
7.
περίθαλψη κλπ.)
8.
9.
10.
17. Παρακαλούμε περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των
παραπάνω υπηρεσιών
________________________________________________________________________________

Τομέας

Εκπαίδευση
(π.χ.
Μαθήματα
Γλώσσας)

Υπηρεσίες/πρακτικές

Εμπλεκόμενοι
χειριστές

Εργαλεία και
Μέθοδοι

Υπηρεσία που
παρέχεται
από...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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18. Παρακαλούμε περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των
παραπάνω υπηρεσιών
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Τομέας

Υπηρεσίες/πρακτικές

Εμπλεκόμενοι
χειριστές

Εργαλεία και
Μέθοδοι

Υπηρεσία που
παρέχεται
από...

1.
Ενσωμάτωση
και Αυτονομία
(π.χ. νομικές
συμβουλές,
υπηρεσίες
πληροφόρησης,
πρόσβαση στην
εκπαίδευση,
οικονομική
υποστήριξη,
ψυχολογική
συμβουλευτική,
αθλητικές και
ψυχαγωγικές
δραστηριότητες)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

19. Παρακαλούμε περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των
παραπάνω υπηρεσιών
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αν παρέχετε υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, παρακαλούμε απαντήστε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
20. Παρακαλούμε συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα που αφορά τις πρακτικές ένταξης στην
εργασία (π.χ. αρχική συνέντευξη, χαρτογράφηση δεξιοτήτων, βιογραφικό σημείωμα,
επαγγελματικό σχέδιο δράσης, επαφή με εταιρείες, επαγγελματικά εργαστήρια,
αυτοαπασχόληση, υπηρεσίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμβουλευτική για ζητήματα
εργασίας κλπ.):

Πρακτική

Υπηρεσίες/πρακτικές

Εμπλεκόμενοι
χειριστές

Εργαλεία και
Μέθοδοι

Υπηρεσία που
παρέχεται
από...

1.

2.

3.

4.

5.
Ένταξη στην
Εργασία

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Παρακαλούμε περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των
παραπάνω υπηρεσιών
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Παρακαλούμε προσδιορίστε αν η παρέμβαση που παρέχετε είναι:
 Μακροπρόθεσμη
 Βραχυπρόθεσμη
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23. Σε περίπτωση που ο φορέας σας παρέχει στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
υπηρεσίες διασύνδεσης με την τοπική / περιφερειακή αγορά εργασίας και με τοπικές /
περιφερειακές εταιρίες, παρακαλούμε προσδιορίστε:
1)
2)
3)
4)

το είδος των συμβάσεων ένταξης στην εργασία ___________________________________
το μέσο όρο διάρκειας της σύμβασης ___________________________________________
τον κύριο τομέα της ένταξης __________________________________________________
τον αριθμό των εργασιακών συμβάσεων που ανανεώνονται μετά από το τέλος του
προγράμματος υποδοχής _____________________________________________________

24. περίπτωση που ο φορέας σας παρέχει στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο υπηρεσίες
σχετικά με την «Αυτοαπασχόληση», παρακαλούμε προσδιορίστε:
1) Υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες επιχορηγήσεις για την υποστήριξη της Αυτοαπασχόλησης;
2) Αν ναι, ποιες;
3) Οι δημόσιοι αυτοί πόροι διατίθενται αποκλειστικά για την ένταξη των μεταναστών στον τομέα
της εργασίας;
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ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
25. Αριθμός των δικαιούχων στο κέντρο τα τελευταία 3 χρόνια:
Τύπος άδειας διαμονής

2014

2105

2016

Για ανθρωπιστικούς λόγους
Για καταφύγιο
Επικουρική προστασία
Άδεια διαμονής μακράς
διάρκειας
Ασυνόδευτοι ανήλικοι

26. Χαρακτηριστικά δικαιούχων:
Ηλικία
□ 0-15

Α

Γ

□ 16-30
□ 31-45
□ άνω των 45

Εθνικότητα

Α

Γ
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27. Παρακαλούμε προσδιορίστε τον μέσο όρο παραμονής των δικαιούχων στο κέντρο:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

28. Αριθμός των δικαιούχων που παρέμεινε στο κέντρο για:
Ενσωμάτωση
(εργασία,
στέγαση,
εκπαίδευση των
παιδιών)

Εγκατάλειψη (για
πολλούς λόγους)

Απέλαση
(παρακαλούμε
προσδιορίστε
τους λόγους)

Όροι λήξης
προθεσμίας

Επαναπατρισμός

149

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν αντικατοπτρίζει τη θέση ή τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
Cedefop, του ICF International, των μελών του EQF AG ή των μελών της επιτροπής διασφάλισης ποιότητας. Ούτε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κανένα πρόσωπο / οργανισμός που ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής είναι υπεύθυνο
για τα παραδοτέα μας.
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