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Generation 2.0 RED
Οδηγός Απασχολησιμότητας
________________________
Αραβικά:

Ελληνικά:

UnionMigrantNet and Cities Together for Integration

________________________
Δωρεάν Προγράμματα Μη
Τυπικής Εκπαίδευσης στην
Αθήνα

Δείτε την επικαιροποιημένη
λίστα Δωρεάν Προγραμμάτων
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην
Αθήνα.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας), ο Δήμος Αθηναίων και το Generation 2.0 RED
συνεργάζονται στο πλαίσιο του έργου «UnionMigrantNet and Cities Together for Integration»,
το οποίο αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικές αρχές, κεντρικούς φορείς στην υποδοχή και
ένταξη πολιτών τρίτων χωρών. Πριν από την έναρξη αυτής της συνεργασίας, η Δομή
Μεταναστών EΚΑ και το Generation 2.0 RED συμμετείχαν ενεργά στην Επιτροπή Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας του «Συντονιστικού Κέντρου Αθηνών για
θέματα Μεταναστών και Προσφύγων», της πολύ επιτυχημένης πρωτοβουλίας του Δήμου, ενώ
μεταξύ των τριών εταίρων υπάρχει συνεχής συνεργασία για τη διαχείριση υποθέσεων που
αφορούν στους πολίτες τρίτων χωρών, προσφέροντας ανάλογα την εξειδίκευσή τους τους και
τις σχετικές υπηρεσίες μέσω των συστημάτων αναφοράς τους.
Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED) ξεκίνησε ως πρωτοβουλία μιας
ομάδας νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο το 2006. Τότε, λειτουργώντας ως άτυπη ομάδα
αποκαλούμενη «Δεύτερη Γενιά», είχε ως αποστολή την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της
αόρατης γενιάς παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν
στην Ελλάδα. Σήμερα, το G2RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται
από μια διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων διαφορετικών καταγωγών που μοιράζονται το
κοινό όραμα του δικαιώματος σε ισότιμη και ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία ατομικά και συλλογικά.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το G2RED με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της ισότητας και της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας
και των διακρίσεων, είναι η Νομική Συμβουλευτική και η Πολιτισμική Διαμεσολάβηση με
εξειδικευμένη γνώση στις άδειες διαμονής, στις διαδικασίες και στις προϋποθέσεις για την
απόκτηση ιθαγένειας και την πολιτογράφηση· η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας, που την
περίοδο αυτή δίνει έμφαση στις γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ που διαμένουν στην
Αθήνα, υλοποιώντας το έργο «Worldplaces-Workplaces Working for Women Integration» με
εξατομικευμένες παρεμβάσεις και ομαδικές εκπαιδεύσεις, ενώ οι Αγγελίες της Πέμπτης
ενημερώνουν εδώ και 7 χρόνια για τις πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας στον Ανθρωπιστικό
τομέα και σε Διάφορους Τομείς· Η Διεκδίκηση Δικαιωμάτων, η οποία παρακολουθεί τις
νομοθετικές και διοικητικές εξελίξεις στα πεδία της μεταναστευτικής πολιτικής, της ιθαγένειας
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και της ίσης μεταχείρισης, παρεμβαίνει με προτάσεις βελτίωσης και συμμετέχει σε
διαβουλεύσεις με την πολιτεία και άλλους φορείς. Παράλληλα, παρέχει ενημέρωση, με στόχο
την ενδυνάμωση της μεταναστευτικής κοινότητας και την υποστήριξή της μέσω υπηρεσιών
νομικής συμβουλευτικής, σχετικά με τις άδειες διαμονής, την κτήση ιθαγένειας και λοιπά
δικαιώματα.
Επιπλέον, διοργανώνονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους,
καθώς επίσης και μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πολιτογράφησης στο πλαίσιο της
υπηρεσίας της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
‘Αρρηκτα συνδεδεμένη με την Υπηρεσία Απασχολησιμότητας είναι η πρωτοβουλία Diversity in
the Workplace η οποία δομήθηκε το 2017 με στόχο την ισότιμη συμπερίληψη στην ελληνική
αγορά εργασίας ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, αλλά και για να
προετοιμάσει τους εργοδότες ως προς την εφαρμογή καλών πρακτικών ως προς τη
συμπερίληψη στην εργασία με σκοπό την εταιρική βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη
με χαρά μοιράζεται το 3ο
ενημερωτικό του δελτίο, στο
οποίο θα βρείτε πληροφορίες
σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν το
τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο
του Δικτύου και θα ανακαλύψετε δράσεις από πολλές
πόλεις της Ελλάδας, σε τομείς
όπως η απασχόληση, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή
στα κοινά.

________________________
Υποστήριξη για Πρόσφυγες
με Αναπηρία

Το
πρόγραμμα
πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με
το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών
(ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων και
αποσκοπεί μέσα από μια σειρά
υποστηρικτικών υπηρεσιών στη
διευκόλυνση της πρόσβασης των
αιτούντων άσυλο & δικαιούχων
διεθνούς
προστασίας
με
αναπηρία στις
διαδικασίες
κοινωνικής πρόνοιας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ

________________________

To Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων
(Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues - ACCMR) λειτουργεί ως ένας
κόμβος συντονισμού για την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας
μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, θεσμικών φορέων και του Δήμου
Αθηναίων. Κεντρικός στόχος του ACCMR, το οποίο αριθμεί σήμερα πάνω από 100 μέλη, δύο
εκ των οποίων είναι το Generation 2.0 RED και το ΕΚΑ, είναι η καλύτερη διασύνδεση και
συνεργασία μεταξύ φορέων και Δήμου Αθηναίων προκειμένου να προάγεται η ένταξη των
μεταναστών και προσφύγων σε τοπικό επίπεδο και να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. Το
ACCMR έχει αναδειχθεί από τον ΟΟΣΑ ως μία αναγνωρισμένη καλή πρακτική συντονισμού σε
επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης και διασύνδεσης του ACCMR παρέχει στους φορείς
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και ενδυνάμωσης μεταναστών και
προσφύγων, πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, δράσεις και ευρύτερες
πρωτοβουλίες στον Δήμο Αθηναίων, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία
και βελτιώνοντας την πρόσβαση των ωφελούμενων σε αυτές. Το ACCMR παράλληλα έχει
αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση, τον συντονισμό και τη μεταφορά/ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη (CNI)», που αποτελείται έως
τώρα από 18 δήμους. Το ACCMR λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Υποστήριξης και
Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
του Δήμου Αθηναίων. Από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν το έργο του ACCMR στη
βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.
Ως πυλώνας της κοινωνικής δράσης του Δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών
(ΚΕΜ), λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη, η νομική συμβουλευτική, η παροχή βοήθειας στην υποβολή
αιτήσεων για κοινωνικές παροχές (ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, επιδόματα αναπηρίας κλπ.), η
παροχή πληροφοριών και υποστήριξη σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες, καθοδήγηση κατά
την αίτηση για στέγαση αιτούντων άσυλο αλλά και κατά την έκδοση Προσωρινού Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) για την διενέργεια του εμβολιασμού κατά της
COVID-19, όπως και η παραπομπή αιτημάτων σε αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς. Σκοπός των
προαναφερθεισών υπηρεσιών είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η κοινωνική
ένταξη των μεταναστών.
Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται δράσεις κοινωνικής ένταξης για ενήλικες όπως μαθήματα
ελληνικής γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους, καθώς και ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας και πολιτισμού για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, μαθήματα αγγλικής
γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους και προετοιμασία για εξετάσεις γλωσσομάθειας
μέχρι επιπέδου Α2, μαθήματα πληροφορικής και προετοιμασίας για τις εξετάσεις
πιστοποίησης γνώσης των βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel και
Internet), καθώς και εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ακόμη,
πραγματοποιούνται διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στην οργάνωση θεατρικών και
λοιπών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους προσφυγικής καταγωγής, πολίτες
τρίτων χωρών και Έλληνες.
Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Έναρξη του έργου «Worldplaces-Workplaces Working with Migrant
Women»
To Generation 2.0 RED μαζί με άλλους διακεκριμένους Ευρωπαίους εταίρους,
υλοποιεί το έργο «Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women», το
οποίο απευθύνεται σε γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ, που διαμένουν στην
Αττική, ανεξαρτήτως ηλικίας. Με το έργο αυτό, η Υπηρεσία της
Απασχολησιμότητας θα παράσχει ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο
αποκλειστικά σε γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν
ισότιμα στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας παράλληλα στην επίτευξη ισορροπίας
μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Οι συμμετέχουσες θα ωφεληθούν από
Εξατομικευμένες συνεδρίες Εργασιακής Συμβουλευτικής, Ομαδικές συνεδρίες
Εργασιακής Ετοιμότητας, Εκπαιδεύσεις Ενίσχυσης της Ισορροπίας ΠροσωπικήςΕργασιακής Ζωής και Εκπαιδεύσεις σε Βασικές Δεξιότητες παιδικής φροντίδας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημιουργία του Οδηγού “Diversity 2.0 - An Employer’s Guide”
Το Generation 2.0 RED στο πλαίσιο της δράσης Diversity in the Workplace τον
Μάρτιο του 2019 προχώρησε, με την υποστήριξη του ENAR, στην έκδοση του
πρώτου ενημερωτικού οδηγού για τη διαχείριση της διαφορετικότητας για τον
ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, με τίτλο «Diversity 2.0 - An Employer’s Guide». Ο
Οδηγός παρουσιάζει τα οφέλη της διαφορετικότητας στην εργασία και προτείνει
πρακτικές βήμα-βήμα για μια αποτελεσματική προσέγγιση επίλυσης ζητημάτων
που προκύπτουν λόγω διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών. Ακόμη, μπορεί να
λειτουργήσει ως ένα εργαλείο πλοήγησης στο ευμετάβλητο τοπίο της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην εργασία και τα
διαφορετικά είδη απαιτούμενων εγγράφων. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τη
διαδικασία της πολιτογράφησης και τη νομοθεσία που αφορά τη δεύτερη γενιά.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγός Απασχολησιμότητας & Tutorial Video για Συγγραφή CV &
Αναζήτηση Εργασίας
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Διευκολύνοντας την Πρόσβαση στην Εργασία για
Ευάλωτους Πληθυσμούς στην Αθήνα”, και με την υποστήριξη του IRC, το
Generation 2.0 RED δημοσίευσε τον Οδηγό Απασχολησιμότητας σε Ελληνικά,
Αγγλικά, Γαλλικά, καθώς και στα Φαρσί και τα Αραβικά, με στόχο να παρέχει όλα
τα εργαλεία που ένας νεοαφιχθείς χρειάζεται για να αποκτήσει πρόσβαση στην
ελληνική αγορά εργασίας. Ακόμη δημοσιεύθηκαν δύο tutorial video, με
διαθέσιμους υπότιτλους σε Αγγλικά, Αραβικά & Φαρσί. Tο πρώτο δείχνει βήμαβήμα τη διαδικασία συγγραφής βιογραφικού στο ίντερνετ, ακολουθώντας τη
μορφή του Europass, ενώ το δεύτερο μαθαίνει στο θεατή τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί μόνος του να αναζητήσει δουλειά στην Ελλάδα μέσω ίντερνετ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Informative Meetings on Naturalization
Το νέο σύστημα πολιτογράφησης φέρει μαζί του νέες διαδικασίες, όπως
η Τράπεζα Θεμάτων, οι γραπτές εξετάσεις και τα οικονομικά κριτήρια. Οι
απορίες του κοινού είναι καθημερινές και υπάρχει έντονη ανάγκη για
επιπλέον πληροφόρηση. Γι' αυτό, το Generation 2.0 RED ξεκινά έναν
κύκλο ενημερώσεων του μεταναστευτικού πληθυσμού για το νέο
σύστημα πολιτογράφησης. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις
19 Απριλίου στα γραφεία του οργανισμού και συμμετείχαν συνολικά 12
άτομα ενώ μέσα στο Μάιο θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη συναντήσεις
ώστε να ενημερωθούν όσες και όσοι θέλουν να πολιτογραφηθούν ώστε
να γνωρίζουν ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΜ Δήμου Αθηναίων: Χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. για τον εμβολιασμό κατά
της COVID-19
Το ΚΕΜ χορηγεί Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) για τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά
(πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής, κτλ).
Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει πως κατά την απόδοση ΠΑΜΚΑ, τη διενέργεια
εμβολιασμού και την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και τη
μετακίνηση από και προς τα εμβολιαστικά κέντρα ή τις υπηρεσίες που εκδίδουν
τα πιστοποιητικά αυτά, δεν επιτρέπεται η σύλληψη για μη νόμιμη παραμονή και
εργασία.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών για την
υποστήριξη των εκτοπισμένων
Το ACCMR ανταποκρινόμενο στις νέες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που
προκύπτουν από την έλευση στην Αθήνα εκτοπισμένων Ουκρανών πολιτών, έθεσε
σε εφαρμογή μια έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών που παρέχονται στην Αθήνα
και που είναι προσβάσιμες από τον πληθυσμό αυτό. Στόχος αυτής της καταγραφής
είναι η ενημέρωση όλων των επαγγελματιών που εξυπηρετούν Ουκρανούς πολίτες
οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα. Είναι μια “ζωντανή” καταγραφή που
επικαιροποιείται σε τακτική βάση και είναι διαθέσιμη σε όλες/ους για την
αποτελεσματική ενημέρωση και τον συντονισμό φορέων και δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ημέρες καριέρας για εύρεση εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας από
την επιτροπή Livelihoods του ACCMR σε συνεργασία με το πρόγραμμα
HELIOS
Με άξονα τη Φιλοξενία, η Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης
μέσω της Εργασίας - Livelihoods του ACCMR και το πρόγραμμα HELIOS που
υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, έχουν διοργανώσει δύο
φορές ημέρες καριέρας, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου
διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και υποψήφιων
εργαζομένων προσφύγων και μεταναστών. Στην τελευταία εβδομάδα καριέρας
που διοργανώθηκε τον Φεβρουάριο 2022, 350 πρόσφυγες και μετανάστες και
περισσότερες από 30 επιχειρήσεις συμμετείχαν με φυσική παρουσία στην Αθήνα
και στην Θεσσαλονίκη ενώ 300 ακόμη συνδέθηκαν διαδικτυακά.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σεμινάρια για τις εξετάσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
ΚΕΜ
Η βραβευμένη Ελληνίδα συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου αλλά και άλλοι
συνεργάτες προσφέρουν εθελοντικά σε πρόσφυγες και μετανάστες, στο πλαίσιο
της συνεργασίας τους με τον Δήμο Αθηναίων και το ΚΕΜ, προπαρασκευαστικά
σεμινάρια για τις εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Τα
σεμινάρια για την προετοιμασία για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για
Πολιτογράφηση προσφέρονται δωρεάν και διεξάγονται διαδικτυακά σε δίωρα
εβδομαδιαία μαθήματα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

