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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών χωρών αντιμετωπίζει Το έργο «Be In Europe» έχει ως στόχο να
ή θα αντιμετωπίσει τη μετανάστευση που σχετίζεται με τις εργαστεί για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός
ανάγκες της εργασίας, αλλά και με τον εκτοπισμό του εκπαιδευτικού μηχανισμού με στόχο την:
- βελτίωση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των
πληθυσμού. Η κρίση της μετανάστευσης στην Ευρώπη
ξεκίνησε το 2010 και σημείωσε περαιτέρω ανάπτυξη το

μεταναστών (επίλυση προβλημάτων, λήψη

2015, η οποία το συγκεκριμένο έτος αυξήθηκε σε

αποφάσεων,

περισσότερα από ένα εκατομμύριο μετανάστες στην
Ευρώπη (πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μεταναστών). Εν τω
μεταξύ, μπορούμε να αναγνωρίσουμε μόνο τη σχετική

αποτελεσματική

επικοινωνία,

διαχείριση του άγχους, συναισθήματα...);
-

Διαμεσολάβηση και διαπολιτισμικές ικανότητες

των

για επιχειρήσεις, ιδίως στους τομείς των

αντιμετωπίζουν

υπηρεσιών προς ιδιώτες, των υπηρεσιών προς

δυσκολίες στην υποδοχή και ενσωμάτωση αυτών των

τις επιχειρήσεις, των κατασκευών και των

νέων πολιτών.

δημοσίων έργων, του εμπορίου και της

Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν ποσοστό ανεργίας που

γεωργίας;

αποτυχία

της

μεταναστών:

ενσωμάτωσης
οι

χώρες

των

πληθυσμών

υποδοχής

υπερβαίνει κατά πολύ το 30% και εκτελούν καθήκοντα
που οι ντόπιοι δεν θέλουν να αναλάβουν (κανόνας 3D:

-

/ επιχειρηματικότητας για την ανταλλαγή ορθών

βρώμικες, δύσκολες και εξευτελιστικές θέσεις εργασίας).

πρακτικών, δραστηριοτήτων καθοδήγησης και

Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, αν και γνωρίζουν για το έλλειμμα

μελέτης περιπτώσεων σχετικά με τα "κλισέ"”;

εργατικού δυναμικού, δεν θα προωθήσουν την πρόσληψη
μεταναστών από τις εταιρείες.

Υποστήριξη για τη δημιουργία δραστηριοτήτων

-

Δημιουργία συνθηκών για τη βιωσιμότητα των

Με βάση αυτά τα ευρήματα, η κοινοπραξία του έργου

εκπαιδευτικών

«Προώθηση της ενεργού ένταξης στην Ευρώπη» ( «Be In

συνεργασία με τους άμεσους δικαιούχους καθ’

Europe») που αποτελείται από 6 εταίρους από 6 χώρες,

όλη τη διάρκεια του έργου και με τη χρήση της

έχει

ως

στόχο

να

συνοδεύσει

τη

δυναμική

της

μετανάστευσης με παράλληλη ανάπτυξη και προώθηση
εναλλακτικών τρόπων μάθησης για την ένταξη των
μεταναστών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας των

μηχανισμών,

με

στενή

συνεργατικής πλατφόρμας "Be In Europe".
Αυτή η πλατφόρμα θα έχει διπλή λειτουργία: θα
φιλοξενήσει όλες τις παραγωγές του έργου και

χωρών υποδοχής. Ο στόχος είναι να συμμετάσχουν στην

θα διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των

οικοδόμηση μιας διαπολιτισμικής και ανεκτικής Ευρώπης

διαφόρων φορέων καθώς θα είναι και η τεχνική

που δημιουργεί πλούτο για όλους και από όλους.

βάση για όλες τις δραστηριότητες που θα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, από τη μια μεριά, για τους

αναπτυχθούν.

μετανάστες και την υποστήριξη των οργανώσεων που

Κάθε βασικό βήμα του έργου μοιράζεται και

προωθούν την κοινωνική και πολιτιστική τους ένταξη και,
από την άλλη πλευρά, για εταιρείες και οργανισμούς που
ασχολούνται με την επαγγελματική ένταξη.

ενημερώνεται στη σελίδα μας στο Facebook
"Be In Europe". Επιπλέον, τα αποτελέσματα
των έργων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στον
δικτυακό τόπο του έργου: www.beineurope.eu
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