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Κύριο μάθημα…
Η πραγματική ένταξη και η κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση των

μεταναστριών είναι δυνατή και αποτελεσματική μόνο εάν επιδιώκεται με
ισχυρές και δομημένες στρατηγικές που επικεντρώνονται σε αυτούς τους 5

τομείς.
 

Μετά από δύο χρόνια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικούς και
μετανάστριες γυναίκες για την ενδυνάμωση τους, συγκεντρώσαμε όλες τις γνώσεις,
την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε η σύμπραξη και οι 48
ενδιαφερόμενοι για να σας παρουσιάσουμε  

 

WINGS Policy Paper
 

Ένα έγγραφο που προκαλεί προβληματισμό και περιέχει συστάσεις πολιτικής
για να τροφοδοτήσει την συζήτηση πολιτικής μεταξύ των αρχών εκπαίδευσης

ενηλίκων και των αρχών ένταξης των μεταναστών.
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Οι συστάσεις μας
 

Πολιτιστική εισαγωγή:
“Οι μετανάστριες πρέπει να γίνουν μέλη ΜΚΟ που εργάζονται για τα δικαιώματά τους ,
ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ντόπιες και μετανάστριες να συμμετέχουν στα ίδια έργα.”

 
Οικονομικός προγραμματισμός, αναζήτηση εργασίας και σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος:
“Παραγωγή και διάδοση φιλικού προς τον χρήστη υλικού, όχι μόνο μέσω διαδικτύου
αλλά και σε έντυπη μορφή και σε πολλές γλώσσες, με τις πιο χρήσιμες βασικές
πληροφορίες για την λειτουργική διαχείριση χρημάτων.” 
“Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για την
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος , την αναζήτηση εργασίας και την συνέντευξη,
προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες, με απλοποιημένο και φιλικό προς το χρήστη
περιεχόμενο.”

 
Διοικητική Υποστήριξη:
“Εκπαίδευση των διοικητικών υπαλλήλων σχετικά με το πως να βοηθούν και να
υποστηρίζουν τον μεταναστευτικό πληθυσμό για την πλοήγηση στις διοικητικές
υπηρεσίες.”
“Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας πιο μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής ένταξης με
ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες μετανάστριες, με την συμμετοχή της κοινωνίας των
πολιτών, των εμπειρογνωμόνων και των ακαδημαϊκών στην διαδικασία κατάρτισης.”

 
Εκμάθηση Γλωσσών :
“Διοργάνωση περισσότερων λεσχών ομιλίας και συζητήσεων –προσαρμογή του
περιεχομένου των μαθημάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες των μεταναστριών –
ενεργή συμμετοχή των ντόπιων στα κοινοτικά κέντρα, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι
δυνατότητες επαφής μεταξύ μεταναστών και ντόπιων.”

 
Αναγνώριση ακαδημαϊκών διπλωμάτων :
“Μια ευκολότερη αναγνώριση και εναρμόνιση των πανεπιστημιακών πτυχίων και
προσόντων, η οποία θα διευκόλυνε την ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας
και θα τις βοηθούσε να έχουν πρόσβαση στον επαγγελματικό τους τομέα."

 


