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Φυλλάδια LABOUR-INT 2
________________________
Ελληνικά:

Αραβικά:

Ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίαςΜια πολυσυμμετοχική προσέγγιση

________________________

Το έργο Labour INT προσέφερε συγκεκριμένη υποστήριξη σε εκατοντάδες αιτούντες άσυλο
και πρόσφυγες για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη.
Μέσω του έργου, εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων και δημόσιων φορέων πήραν μέρος σε
διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Το έργο LABOUR-INT βασίστηκε στη συνεργασία και τον διάλογο των Ευρωπαίων Οικονομικών
και Κοινωνικών εταίρων για την υποστήριξη των ευκαιριών για την ένταξη των μεταναστών και
των προσφύγων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Το LABOUR-INT 2 (2019-2021) στόχευε στην περαιτέρω επίτευξη των στόχων της πρώτης
Φάσης του έργου (2016-2018) για τον εντοπισμό κοινών λύσεων για τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας
ειδικότερα στις δεξιότητες και τα προσόντα.

Συμμετέχοντες στα
εκπαιδευτικά μας
σεμινάρια:

Ειδικότερα το έργο LABOUR-INT 2 στόχευε στην:
- Προώθηση της απασχόλησης ως βασικό μέρος της διαδικασίας ένταξης των αιτούντων άσυλο
και των προσφύγων στην κοινωνία.
- Υποστήριξη πολυεπίπεδων διαδρομών ένταξης για τους πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες
σε ολόκληρη την ΕΕ - από την άφιξή τους έως τον χώρο εργασίας, μέσω αξιολόγησης
δεξιοτήτων, κατάρτισης και τοποθέτησης σε εργασία.
Βασίστηκε σε συγκεκριμένη «προσέγγιση LABOUR-INT» για συνεργασία, διάλογο και
δέσμευση των Οικονομικών και Κοινωνικών εταίρων και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας
με άλλους σχετικούς φορείς στον δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα.
Τρεις πιλοτικές δράσεις έχουν υλοποιηθεί στην Αυστρία (Τιρόλο), την Ελλάδα (Αθήνα) και την
Ιταλία (Νάπολη) κατά την Δεύτερη φάση του έργου μαζί με την παρακολούθηση των πιλοτικών
δράσεων του έργου LABOUR-INT 1 στο Βέλγιο, την Γερμανία και την Ιταλία. Κάθε δράση ήταν
αφιερωμένη σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των αιτούντων άσυλο και
των προσφύγων στην αγορά εργασίας.
Στην Ιταλία, το έργο βοήθησε την ένταξη στην αγορά εργασίας των αιτούντων άσυλο στον
αγροτικό τομέα στη Νάπολη, παρέχοντας νόμιμες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή της
Καμπανίας, όπου πρόσφατα αφιχθέντες αιτούντες άσυλο φιλοξενήθηκαν σε κέντρα υποδοχής
και αστικά κέντρα.

________________________
Ορόσημα του Έργου
________________________
Φεβρουάριος 2017:
Εναρκτήρια συνάντηση του
έργου LABOUR-INT
__________
20 Δεκεμβρίου 2017: η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι
Ευρωπαίοι κοινωνικοί και
oικονομικοί εταίροι
υπογράφουν την Ευρωπαϊκή
εταιρική σχέση για την
ένταξη.
__________
7 Σεπτεμβρίου 2020:
Ανανεώνεται η Ευρωπαϊκή
εταιρική σχέση και η
δέσμευση για την
πολυσυμμετοχική
προσέγγιση.
__________
Νοέμβριος 2020: το Σχέδιο
δράσης για την ένταξη 20212027 δίνει έμφαση στις
πολυμερείς συμπράξεις.
________________________
Δοκιμάζοντας το Εργαλείο
Κατάρτισης Προφίλ
Δεξιοτήτων της ΕΕ για
Υπηκόους Τρίτων Χωρων:

Αυτή η πιλοτική δράση στηρίχτηκε σε ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε τον Μάιο του 2016
με στόχο την καταπολέμηση του «caporalato» (Η παράνομη απασχόληση αγροτικών εργατών
με πολύ μικρή αμοιβή) και την εκμετάλλευση στον αγροτικό τομέα. Το πρωτόκολλο υπεγράφη
από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς όπως τα Υπουργεία Απασχόλησης, Γεωργίας και
Εσωτερικών, καθώς και διάφορες περιφέρειες στη Νότια Ιταλία, κλαδικές Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις, συνεταιρισμούς και ΜΚΟ.
Η Ελληνική Πιλοτική Δράση με τίτλο «Από την υποδοχή στην ένταξη των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας στην Αθήνα» υλοποιήθηκε μέσω σύμπραξης του ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Αθήνας) και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, ΜΚΟ
που εδρεύουν στην Αθήνα (Δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, Ελαιώνας& μονάδες
φιλοξενίας στην Αθήνα) και της πολυεθνικής δημοσιογραφικής ομάδας Solomon (media για
την κοινωνική ένταξη και την διαφορετικότητα).
Υλοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά σεμινάρια Ένταξης σχετικά με τα εργασιακά, κοινωνικά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην δεύτερη ενότητα σεμινάρια
Ψηφιακών ικανοτήτων με πιστοποίηση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε Πιλοτική δοκιμή του
Εργαλείου Προφίλ Δεξιοτήτων της ΕΕ (EU Skills Profile Tool) για υπηκόους τρίτων χωρών.
Η Πιλοτική δοκιμή του Εργαλείου εφαρμόστηκε επίσης στο Τιρόλο της Αυστρίας όπου
ενίσχυσε το Tyrolean Integration Compass – ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε για την ένταξη
στον τομέα της εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας από τον Αυστριακό εταίρο Tiroler
Soziale Dienste.
Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Δεξιοτήτων και Μετανάστευσης (EGSM) με επικεφαλής το
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Έρευνα της Μετανάστευσης (FIERI) αξιολόγησε την
εφαρμογή του Εργαλείου Προφίλ Δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών στην Ελλάδα
και την Ιταλία και διερεύνησε τις δυνατότητες της τεχνολογικής καινοτομίας στην ένταξη των
προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό
πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες ερευνητικές αποστολές στις δύο χώρες. Τελικό αποτέλεσμα
αυτών των ενεργειών ήταν η χαρτογράφηση εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών και οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας EGSM.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου LABOUR-INT τα Συνδικάτα συνεχίζουν να επικεντρώνουν τις
μελλοντικές τους προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς:
➢ Υιοθέτηση μιας πολυμερούς προσέγγισης στον τομέα της ένταξης στην αγορά
εργασίας μεταναστών και προσφύγων
➢ Προώθηση της απασχόλησης ως βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξης
➢ Διευκόλυνση της αναγνώρισης, αξιολόγησης και επικύρωσης δεξιοτήτων και
προσόντων
Το έργο LABOUR INT έδειξε ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι δυνατή χάρη στις κοινές
προσπάθειες και τον συντονισμό διαφόρων παραγόντων όπως Συνδικάτα, τοπικές αρχές,
εμπορικά επιμελητήρια, εργοδότες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι
ενδιαφερόμενοι φορείς.
Η αξιολόγηση δεξιοτήτων των προσφύγων μέσω της Πιλοτικής Δοκιμής του Εργαλείου Προφίλ
Δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών έδειξε ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
έχουν διάφορα εκπαιδευτικά υπόβαθρα, διαθέτουν επίσημες και άτυπες δεξιότητες και
επαγγελματικές εμπειρίες όχι μόνο στον τομέα της εξαρτημένης εργασίας, αλλά και από τις
δικές τους μικρές επιχειρήσεις στη χώρα προέλευσης.
Η πολυεπίπεδη και πολυμερής συνεργασία είναι βασικός παράγοντας για την καταπολέμηση
της γκετοποίησης και τη δημιουργία ασφαλών οδών ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες
με έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο για την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας.
(http://www.labour-int.eu/)

READ MORE

________________________

Τα Συνδικάτα συνεχίζουν τη δράση τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας μεταναστών και
προσφύγων παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη για ισότιμη πρόσβαση στους χώρους
εργασίας μέσω των Συνδικαλιστικών Δομών Μεταναστών σε εθνικό επίπεδο.

READ MORE

«Από την υποδοχή στην ένταξη των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας στην Αθήνα»
Η Ελληνική Πιλοτική Δράση με τίτλο «Από την υποδοχή στην ένταξη
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Αθήνα» υλοποιήθηκε
μέσω σύμπραξης του ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας) και
του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) με
την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, ΜΚΟ που εδρεύουν στην
Αθήνα (Δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, Ελαιώνας & μονάδες
φιλοξενίας στην Αθήνα) και της πολυεθνικής δημοσιογραφικής
ομάδας Solomon.
READ MORE

«Ενισχύοντας την ιδέα TIK στο Τιρόλο της Αυστρίας»
Το Tiroler IntegrationsKompass - Tyrolean Integration Compass (TIK)
είναι ένα εργαλείο που καθιστά δυνατή τη βιώσιμη ενσωμάτωση
ατόμων με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στο
εργασιακό και εκπαιδευτικό τοπίο του Τιρόλου. Το εργαλείο
περιλαμβάνει μια ατομική διαβούλευση με την ομάδα-στόχο, την
προώθηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων, καθώς και μια
πιστοποιημένη τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων που θα επιτρέψει τη
διαμεσολάβηση μεταξύ της ομάδας στόχου και των υπαρχουσών
προσφορών στον εκπαιδευτικό τομέα και την αγορά εργασίας.
READ MORE

«Ένταξη στην αγορά εργασίας των αιτούντων άσυλο
στον αγροτικό τομέα στη Νάπολη»
Αυτή η πιλοτική δράση στοχεύει να ευνοήσει τις ευκαιρίες νόμιμης
απασχόλησης των μεταναστών στην περιοχή της Καμπανίας, όπου οι
πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες φιλοξενούνται σε κέντρα
υποδοχής ή απλώς εγκαθίστανται σε αστικά κέντρα όπως η Νάπολη.
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ένταξη
στον αγροτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων ιταλικής
γλώσσας.

READ MORE

‘Ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίαςΜια πολυσυμμετοχική προσέγγιση»
Το συνέδριο είχε ως στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου LABOUR-INT 2. Μέσω αυτού του προγράμματος η
ETUC, η SGI Europe μαζί με τη συμμετοχή και την υποστήριξη
αρκετών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών
υποστήριξε μια προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερομένων στη
δημιουργία
συμπεριληπτικών
μονοπατιών
ένταξης
μεταναστών και προσφύγων στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας.
READ MORE

Σεμινάριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων – LabourInt2
project
Το σεμινάριο είχε ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων και
την προώθηση του μοντέλου Labour-int στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας ως εργαλεία για την ανάπτυξη
εγκαταστάσεων ένταξης για αιτούντες άσυλο σε χώρες διέλευσης.
Το έργο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων
(ETUC). Την εκδήλωση διοργάνωσε το Diesis Network με τη
συμμετοχή εταίρων του έργου και του οργανισμού Κοινωνικής
Οικονομίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η εκδήλωση
εστίασε το ενδιαφέρον της σε χώρες όπως: Σλοβενία, Κροατία,
Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Βαλκανικές χώρες.

READ MORE

«Άφιξη στο χώρο εργασίας – Ένταξη στην αγορά
εργασίας της Γερμανίας»
Στην
εκδήλωση
συμμετείχαν
όλοι
οι
σχετικοί
«ενδιαφερόμενοι» στη Γερμανία. Συγκεκριμένα: συνδικάτα,
εργοδότες, επιμελητήρια, εκπρόσωποι διοικήσεων, πολιτικοί
φορείς, φορείς υλοποίησης έργων, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
οργανώσεις μεταναστών, αυτοοργανώσεις προσφύγων,
συμβούλια προσφύγων, IQ Netz, IVaF, επιστήμη, καθώς και
ευρωπαϊκοί κορυφαίοι οργανισμοί που είναι εταίροι στο έργο
Labour-Int.

READ MORE

