
 

Igma-Femina  

Ενημερωτικό Δελτίο 

Οκτώβριος 2017 

Η επέτειος του Erasmus + Igma-Femina πλησιάζει. Μέχρι στιγμής, το 

Igma-Femina έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της διακρατικής 

έρευνας σχετικά με τις τρέχουσες υπηρεσίες που προσφέρονται στους 

μετανάστες, στους αιτούντες άσυλο και στις γυναίκες πρόσφυγες, της 

οποία η ανάλυση γίνεται με προσέγγιση ευαισθητοποιημένη ως προς 

το φύλο. 

Το έργο το οποίο συντονίζεται από το Folkuniversitetet προωθεί το 

Igma-Femina και τα αρχικά ευρήματα, της στη Σουηδία μέσω του 

προγράμματος KISA (Shorter Integration Quicker to Work). Ενώ το Πα-

νεπιστήμιο της Ουψάλα συγκέντρωσε ευρήματα από τους εκπροσώ-

πους των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Σουηδίας,του δήμο-

υ της Ουψάλα και έκανε συνεντεύξεις, που αφορούσαν στην κατάστα-

ση και τις εμπειρίες γυναικών προσφύγων οι οποίες ζουν σήμερα 

στην περιοχή. 

Η Revalento αφιέρωσε χρόνο σε Σύρες πρόσφυγες στην Ολλανδία και 

έμαθε για την περιπέτειά τους, από την είσοδό τους στην ΕΕ. Η ουκ-

ρανική ΜΚΟ "Ουκρανία-Πολωνία-Γερμανία" διοργάνωσε συνέντευξη 

Τύπου στην περιοχή Vinnytsia για την προώθηση της Igma-Femina 

στον ουκρανικό τομέα ευημερίας για εργασία και ευρύτερη βιομηχα-

νία υποστήριξης των προσφύγων. 

Η Rinova και η 15Billion δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνας 

του Igma-Femina στο Ηνωμένο Βασίλειο σε εταίρους όπως η Caritas, η 

Ashley Community Housing, το Cornerstone Day Centre καθώς και 

άλλους ενδιαφερόμενους: Barclays Bank, KPMG, Clifford Chance και 

Tate & Lyle Sugar. Τέλος, το ΔΗΜΗΤΡΑ φιλοξένησε τη 2η διακρατική 

συνάντηση Igma-Femina  τον Ιούνιο του 2017 στη Λάρισα. Περισσότε-

ρες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συνάντηση και τις ευρύτερες 

δραστηριότητες κάθε εταίρου περιλαμβάνονται σε αυτό το ενημερω-

τικό δελτίο. 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα  

Περιεχόμενα  

 Ενημέρωση για το 

πρόγραμμα 

 Σουηδία 

 Ελλάδα 

 Ουκρανία 

 Ολλανδία 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Πληροφορίες 
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Το Folkuniversitetet στην Ουψάλα  έχει ξεκινήσει συ-

νεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

στην περιοχή της Ουψάλα στο πλαίσιο του έργου 

KISA (Γρήγορη ενσωμάτωση, ταχύτερη εργασία) πο-

υ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο. Στόχος του έργου KISA είναι η ανάπτυξη τοπι-

κών συμφωνιών για την ένταξη των νεοαφιχθέντων 

σε 8 δήμους στην περιοχή της Ουψάλα. Ο ρόλος 

του σχεδίου Igma-Femina σε αυτή τη συνεργασία 

είναι να εισαγάγει στις τοπικές συμφωνίες κριτήρια 

ισότητας των φύλων. Οι συμφωνίες θα υπογραφο-

ύν από τα τοπικά δίκτυα ενδιαφερομένων σε 8 δήμο-

υς και θα εφαρμοστούν τόσο ως στρατηγικά όσο 

και ως πρακτικά εγχειρίδια για την προώθηση της 

ένταξης των νεοαφιχθέντων στην αγορά εργασίας. 

Further information at: www.kisaprojektet.se 
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Folkuniversitetet της Ουψάλα σε συνεργα-

σία με το Κέντρο για τις Μελέτες του Φύλο-

υ του Πανεπιστημίου της Ουψάλας πραγ-

ματοποίησαν έρευνα για να χαρτογραφή-

σουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες μετα-

νάστευσης / ένταξης που είναι διαθέσιμες 

στη Σουηδία, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάλυση με ευαισθησία στο φύλο. 

Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τις γυναίκες 

πρόσφυγες που ζούσαν στο δήμο ώστε 

να συμπεριληφθούν οι συστάσεις τους 

στη στρατηγική για τις υπηρεσίες ένταξης 

των νεοαφιχθέντων στην Ουψάλα. Επιπ-

λέον, συλλέχθηκαν πληροφορίες από το-

υς  εκπροσώπους των δημόσιων υπηρε-

σιών απασχόλησης και του δήμου της 

Ουψάλας για να καταγαρφεί το πώς λει-

τουργούν στην πράξη σχετικά με την ισό-

τητα των φύλων. 

Folkuniversitetet, Σουηδία 

Αποτελέσματα της έρευνας Igma-Femina 

 

Uppsala University, Σουηδία 

Το έργο KISA στην περιφέρεια 

της Ουψάλας 

Το Igma-Femina παρουσιάστηκε στην οργανωτική επιτροπή του KISA project. 

Η σουηδική έρευνα και η έκθεση αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ένταξης 

http://kisaprojektet.se/


Εκπρόσωποι από όλους τους οργανισμούς-εταίρους ταξίδεψαν στη Λάρισα για να 

συμμετάσχουν στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου Igma-Femina. Κατά τη δι-

άρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματά  από την εθνική 

τους έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε πάνω στις τρέχουσες υπηρεσίες που 

προσφέρονται για γυναίκες πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστριες σε κάθε 

μία από τις χώρες των εταίρων. Όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να αναθεωρήσο-

υν, να συζητήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες από την έρευνά τους 

και από πληροφορίες από συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης με τους ενδιαφερόμε-

νους που υποστηρίζουν τις γυναίκες πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους 

μετανάστες. Επιπλέον, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν πληροφορίες για τη νομοθεσία 

που εφαρμόζεται σήμερα σε κάθε χώρα σχετικά με τους πρόσφυγες, τους αιτούν-

τες άσυλο και τους μετανάστες, με ιδιαίτερη έμφαση στο νομικό καθεστώς των γυ-

ναικών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την υποστή-

ριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της μεθοδολογίας Igma-Femina. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και συμφωνηθήκαν, επίσης, θέμα-

τα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των Πνευματικών Προϊόντων , τη διάχυση 

των αποτελεσμάτων του και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος. Τέλος 

συμφωνήθηκε ή επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στις 25 και 26 Ιανουαρίου του 

2018 στο Λονδίνο όπου και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας igma 

femina.  

 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

2η  Διακρατική Συνάντηση Λάρισα, Ελλάδα  
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Στις 12th και 13th Ιουνίου του 2017, το ΔΗΜΗΤΡΑ φιλοξένησε στη Λάρισα τη δεύτερη 

διεθνή συνάντηση του προγράμματος igma femina. 



Η συνέντευξη Τύπου προώθησε το 

σχέδιο Igma-Femina στον ουκρα-

νικό τομέα που αφορά στην εργα-

σιακή ευημερία. Τα αποτελέσματα 

της συνέντευξης Τύπου αφορού-

σαν την προώθηση και τη δημοσί-

ευση υλικού σχετικά με το Igma-

Femina στον ιστότοπο VRD INGO 

"Ουκρανία-Πολωνία-Γερμανία", 

στους ιστοτόπους των ενδιαφερό-

μενων μερών και στα μέσα μαζι-

κής ενημέρωσης. 

Συνέντευξη τύπου Igma-Femina Vinnytsia, Ουκρανία 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι ομιλητές παρουσίασαν τους σκοπούς και 

τους στόχους του προγράμματος, τα βασικά στάδια της εφαρμογής του και την μεθο-

δολογίας Igma-Femina σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, εταίρους και άλλους 

ενδιαφερόμενους. 

Οι κύριοι ομιλητές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου συμπεριλαμβάνουν τον Serhii 

Tatusiak, τον συντονιστή έργου Igma-Femina στην Ουκρανία, την Anastasia Lanova, διε-

υθύντρια του έργου Igma-Femina στην Ουκρανία, την Iryna Rudkovska, εκπρόσωπο του 

περιφερειακού κέντρου απασχόλησης Vinnytsia, την Ruslana Kharkovenko, συντονίστρι-

α του έργου Igma3 στην Ουκρανία και τη Natalia Paramonova, πρόεδρο της Ένωσης 

των ΜΚΟ για τους πρόσφυγες από την Ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία. 

VRD INGO, Ουκρανία 
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Το περιφερειακό τμήμα της Vinnytsia της Ουκρανικής Διεθνούς ΜΚΟ «Ukraine-Poland-

Germany” , έδωσε μία συνέντευξη τύπου για το Igma-Femina project στην Vinnytsia, 

Ουκρανία.  



 

Ο Jan Vugts, εκπρόσωπος της Reva-

lentro, συνάντησε τη Φάτιμα στο διαμέ-

ρισμά της στο Tilburg, καθώς επίσης 

και το σύζυγο και τα 2 της παιδιά.  

 

Με τη βοήθεια του διερμηνέα, ο Jan 

Vugts ζήτησε από τη Φάτιμα κάποιες 

ερωτήσεις σχετικά με το ταξίδι της προς 

την Ολλανδία, τις πρώτες εμπειρίες της 

στο Tilburg, τις δραστηριότητές της και 

τα σχέδιά της για το μέλλον. Η Fatima 

δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα μαθήματά 

της στα ολλανδικά λόγω προβλημά-

των υγείας. Οι δύο γιοι της Φάτιμα βοη-

θούν τους γονείς τους στην καθημερι-

νή ζωή επειδή καταλαβαίνουν και μιλο-

ύν ολλανδικά. Από τον Ιούνιο του 2017, 

η Φάτιμα βοήθησε 

Revalento, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Το κοινωνικό κέντρο της γειτονιάς της στην 

προετοιμασία γευμάτων κλπ.  

Μαζί με το συριακό τσάι πρόσφεραν στον 

Jan Vugts τέσσερα σπιτικά μπισκότα. Μετά 

από δύο μπισκότα, ο Jan ζήτησε από τη 

Fatima αν μπορούσε να πάρει τα υπόλοι-

πα μπισκότα για τα δικά του παιδιά. Τότε η 

Φάτιμα πήγε στην κουζίνα και επέστρεψε 

με μια θήκη γεμάτη μπισκότα. 

Ο Jan Vugts ελπίζει να επισκεφθεί ξανά τη 

Φάτιμα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και 

σχεδιάζει επίσης να παρευρεθεί στο κέντρο 

της γειτονιάς για να απολαύσει ένα γεύμα 

που ετοιμάστηκε από τη Φάτιμα και τις 

άλλες γυναίκες. 
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Για τις ανάγκες της έκθεσης Igma-Femina National για την Ολλανδία, η Revalento             

πήρε συνέντευξη από γυναίκες πρόσφυγες από τη Συρία.  

2η  Διακρατική Συνάντηση Λάρισα, Ελλάδα  



 

Η Caritas, είναι μια διεθνής αναπτυξιακή φιλανθρωπική οργάνωση που εργάζεται για τον 

τερματισμό της φτώχειας, την προώθηση της δικαιοσύνης και την αποκατάσταση της 

αξιοπρέπειας: και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων υποστήριξης προσφύ-

γων και αιτούντων άσυλο, καθώς και κοινοτικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες έκτακτης 

στέγασης και κοινωνικής πρόνοιας. Το κέντρο ημέρας Cornerstone είναι ένα από τα κοι-

νοτικά κέντρα της Caritas, όπου οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες κα-

θώς και η ευρύτερη κοινότητα μπορούν να λάβουν υποστήριξη όπως μαθήματα, γεύμα-

τα, ρούχα, συμβουλές και υποστήριξη, Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Rinova, η 

Sheniz Tan έμεινε σε ένα σπίτι στο κέντρο της Caritas για τους άστεγους πρόσφυγες, το-

υς αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, που παρέχει δωρεάν και χαμηλού κόστους κα-

ταλύματα καθώς και δωρεάν συμβουλές ευημερίας, δεξιότητες απασχολησιμότητας και 

μαθήματα Αγγλικής γλώσσας. 

Η Rinova παρακολούθησε επίσης μια σειρά μαθημάτων Αγγλικών στο κέντρο ημέρας 

Cornerstone και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με γυναίκες πρόσφυγες και 

μετανάστριες προκειμένου να μάθουν για τις καταστάσεις τους. ΑΚατά τη διάρκεια αυ-

τών των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους κύριους ενδιαφερόμενο-

υς, συμπεριλαμβανομένης της Elizabeth Wiggin από την Caritas και την Andres Mora α-

πό το κέντρο ημέρας Cornerstone. Και οι δύο ζουν σε ένα "ενδιάμεσο" σπίτι, όπως όλο το 

υποστηρικτικό προσωπικό της Caritas, και παρείχαν στη Rinova βασικές πληροφορίες 

σχετικά με τις καταστάσεις των γυναικών προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των 

μεταναστών/ριών καθώς και την έλλειψη υποστήριξης για τις γυναίκες. 

Rinova, Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) 

15 Billions, HB 

Erasmus+ Igma-Femina, Τεύχος 2 — Οκτώβριος 2017 

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο διευθυντής του Οργανισμού 15billion, Ian Porter, παρουσί-

ασε το πρόγραμμα igma femina στους συνεργάτες του οργανισμού. Οι συνεργάτες 

είναι όλοι μακροχρόνια στελέχη σε οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με τον 15bil-

lion και συναντιούνται 4 φορές το χρόνο προκειμένου να βοηθήσουν το οργανισμό να 

διαμορφώσει το στρατηγικό του όραμα. Οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την τρά-

πεζα Barclays, οικονομικούς συμβούλους, τον οργανισμό KPMG, την δικηγορική φίρμα 

Clifford Chance και τον κολλοσό στην παραγωγή τροφίμων Tate & Lyle Sugar. O Ian 

παρουσίασε τη λογική, τη στρατηγική και τους στόχους του έργου. Στη συνέχεια έκανε 

μία παρουσίαση της μεθοδολογίας igma και των παραδοτέων του έργου. Καθώς το θέ-

μα των προσφύγων έχει πάρει αρκετά μεγάλες διαστάσεις και δημοσιότητα στην Ευρώ-

πη, οι συνεργάτες ήταν αρκετά ενημερωμένοι για πολλές από τις πτυχές του και για αυ-

τό βρήκαν και πολύ ενδιαφέρουσα τη συνάντηση και προχώρησαν σε περαιτέρω ερω-

τήσεις.  Επίσης βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την προοπτική να εμπλακούν στο πρόγ-

ραμμα και να βοηθήσουν με όποια μέσα μπορούν να διαθέσουν για την επιτυχία του 

igma femina. 

Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2017, η Sheniz Tan, συντο-

νίστρια της Rinova για το Igma-Femina, επισκέφτηκα αρκετές οργα-

νώσεις στο Μάντσεστερ που δρουν υποστηρικτικά ως προς τους  

πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των Caritas και Cornerstone 

Δημιουργία του Δικτύου Ενδιαφερομένων Εργοδοτών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. 



Περίληψη του έργου 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

έργο: 
Στοιχεία επικοινωνίας  

yevgeniya.averhed@folkuniversitetet.se  

www.folkuniversitetet.se  

Συντονιστής έργου 

Εταίροι του έργου 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν 

έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη του, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

η Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

Αριθμός Προγράμματος:  2015-1-EL01-KA202-014119                                                                                          

Η δυνατότητα πρόσβασης των μεταναστριών και προσφύγων στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση μέσω της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να υπάρχο-

υν προσαρμοσμένες ευκαιρίες μάθησης / σταδιοδρομίας, αποτελεί προϋπόθεση για την 

επίλυση των προκλήσεων της ανεργίας και των προκαταλήψεων λόγω φύλου ή/και εθνι-

κότητας. 

Αρχικά η μεθοδολογία IGMA αναπτύχθηκε με έμφαση στις ανάγκες των ανειδίκευτων μετα-

ναστών. Η ομάδα "γυναίκες μετανάστριες/πρόσφυγες" χρειάζεται πρόσθετες υπηρεσίες, 

καθώς εμπίπτουν θέματα (αναπαραγωγικής) υγείας, ψυχολογικής υποστήριξης και φρον-

τίδας των παιδιών. Το έργο IGMA-Femina θα χαρτογραφήσει όλες τις οργανώσεις που 

σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία σε κάθε χώρα με στόχο να τους συμπεριλάβει στα δίκτυα 

των ενδιαφερομένων φορέων. Τέλος, σε επίπεδο ΕΕ θα αναπτυχθούν κατευθυντήριες 

γραμμές ως μέρος των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές για τη μετανάστευση / 

ένταξη εστιάζοντας στη διάσταση του φύλου. 
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