
Στις αρχές του Δεκέμβρη συνα-

ντήθηκε  στην Ουψάλα της Σου-

ηδίας η ομάδα έργου για την 

έναρξη του προγράμματος IG-

MA Femina. Το πρόγραμμα έχει 

ως στόχο τη βελτίωση της προ-

σβασιμότητας των μετανα-

στριών / προσφύγων στην εκ-

παίδευση (ενηλίκων) και την πα-

ροχή συμβουλευτικής με βάση 

τη διάσταση του φύλου, ούτως 

ώστε να βρίσκονται σε πλεονε-

κτικότερη θέση για να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αποτελεί συνέχεια προηγούμε-

νων επιτυχημένων έργων IGMA, 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολο-

γία των ολοκληρωμένων υπηρε-

σιών και τη συνεργασία περιφε-

ρειακών δικτύων.  

 

Ο αριθμός των προσφύγων γυναικών 

αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς ως 

συνέπεια της προσφυγικής κρίσης. Η 

ανεργία και η υποαπασχόληση αυτών 

των μεταναστριών και προσφύγων έχει 

αυξηθεί, καθώς ο αριθμός και το υπόβα-

θρο αυτών έχει αλλάξει σημαντικά τα τε-

λευταία χρόνια. 

Το 2015, 1.321.560 πρόσφυγες 

ζήτησαν άσυλο στην Ε.Ε., εκ 

των οποίων 292.540 αιτήσεις 

έγιναν δεκτές (Eurostat). Σε αυ-

τές, ο αριθμός των γυναικών 

προσφύγων αυξάνεται σημαντι-

κά με πάνω από το 55% των α-

τόμων που έφθασαν τον Ιανουά-

ριο 2016, να είναι γυναίκες και κορίτσια, 

σε σύγκριση με το 27% τον Ιούνιο του 

2015 (UNHCR). Κατά μέσο όρο, υπάρχει 

24% διαφορά μεταξύ του ποσοστού α-

πασχόλησης των ανδρών και γυναικών, 

όταν πρόκειται για πολίτες εκτός ΕΕ-28 

(Eurostat 2014). 

 

Ο συντονιστής του έργου Folkuniversietet 
(Σουηδία) ανοίγει την εναρκτήρια συνάντη-

ση, Δεκέμβριος 2016 
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Σ Η Μ Ε Ι Α  

Ε Ν Δ Ι ΑΦ Ε Ρ Ο -

Ν Τ Ο Σ :  

 Έναρξη του 

έργου igma 

Femina στην 

Ουψάλα, Σουη-

δία 

 Συμμετείχαν 

εκπρόσωποι 

από την Ουκρα-

νία, Μ. Βρετανία 

και Ελλάδα κα-

θώς και οι οικο-

δεσπότες από 

τη Σουηδία 

 Το έργο στοχεύ-

ει στη βελτίωση 

της πρόσβασης 

των μετανα-

στριών/ προ-

σφύγων στην 

αγορά εργασίας 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  2  

“Επενδύοντας 

ένα ευρώ στο 

καλωσόρισμα 

των 

προσφύγων 

μπορεί να 

αποφέρει 

περίπου δύο 

ευρώ σε 

οικονομικά 

οφέλη εντός 5 

ετών”  

Παρουσίαση της Anneli Hayren, ειδικού σε 

θέματα ισότητας φύλου, σχετικά με τις αντιλή-

ψεις των φύλων αναφορικά με τους άντρες 

και τις γυναίκες στην Αγορά Εργασίας. 

Οικονομικά και Κοινωνικά Οφέλη του έργου 

Μεθοδολογία του IGMA 

Ισότητα Φύλων στην Αγορά Εργασίας 

παρέχουν βασικές υπηρεσίες 

χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις 

ατομικές ανάγκες,  

γ) μεγάλος φόρτος εργασίας για 

τον κάθε ένα επαγγελματία διότι 

οι ρόλοι και οι ευθύνες δεν μοι-

ράζονται με άλλους οργανι-

σμούς.  

Έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

των  ενδιαφερόμενων φορέων 

οδηγεί στις ακόλουθες κοινωνικό

-οικονομικές συνέπειες:  

α) έλλειψη διαφάνειας η οποία 

οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα 

μέτρα και διπλή χρηματοδότηση,  

β) παροχή αναποτελεσματικών 

υπηρεσιών όπου οι οργανώσεις 

χουν επιπλέον οικονομικά μερί-

σματα όπως φόρους και συχνά 

θα καταλαμβάνουν θέσεις εργα-

σίας όπου υπάρχουν ελλείψεις. 

Επιπλέον, το 37% των νέο-

αφιχθέντων Σύριων προσφύγων 

που έφτασαν στη Σουηδία το 

2015 έχουν πανεπιστημιακή εκ-

παίδευση. Όταν δαπανήσουν τις 

αμοιβές τους θα ενισχύσουν τη 

ζήτηση για υπηρεσίες και αγαθά.  

Η μακροχρόνια ανεργία που α-

φορά το μισό πληθυσμό των 

μεταναστών προκαλεί όχι μόνο 

οικονομικές απώλειες στις χώ-

ρες εταίρους, αλλά οδηγεί σε 

έλλειψη κινήτρων, απώλεια της 

αυτοεκτίμησης, σε κοινωνική 

απομόνωση, σωματικές και ψυ-

χολογικές διαταραχές. Όσο πιο 

σύντομα οι πρόσφυγες ξεκινή-

σουν να εργάζονται θα παρέ-

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

Η διαφορά των των ποσοστών απασχόλησης μετα-

ξύ αντρών και γυναικών όταν πρόκειται για μη ΕΕ 

πολίτες οφείλεται σε:  

 Ανεπαρκή χαρτογράφηση της προηγούμενης 

γνώσης  

 Έλλειψη εξατομικευμένης υποστήριξης   

 Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμε-

νων φορέων η οποία οδηγεί σε επαναλαμβανόμε-

να και συνήθη μέτρα 

 Έλλειψη υπηρεσιών εκπαίδευσης και απασχόλη-

σης με βάση τη διάσταση του φύλου 
 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ IGMA-FEMINA στοχεύει   

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 



Μεθοδολογία του Igma (συνέχεια) 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  3  Ε Κ Δ Ο Σ Η  1  

Ο διάλογος μεταξύ των φορέων, καθώς 

και η σαφής κατανομή των ρόλων και 

των ευθυνών θα προωθήσει τη διαφά-

νεια και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό θα ε-

πιφέρει όχι μόνο την εξοικονόμηση 

χρημάτων, αλλά και την αποφυγή δι-

πλής χρηματοδότησης και επαναλαμ-

βανόμενων μέτρων. Επιπλέον, το έργο 

θα ενισχύσει τη δέσμευση των περιφε-

ρειακών ενδιαφερόμενων φορέων, συ-

μπεριλαμβανομένων των εργοδοτών 

με στόχο την ποιοτική ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, πυρήνα 

του έργου αποτελεί η προτεραιότητα της ενίσχυσης 

της πρόσληψης, της επιλογής και εισαγωγής των εκ-

παιδευτών. Μέσω της καινοτόμου μεθοδολογίας και 

των μαθημάτων κατάρτισης, το έργο θα είναι ένα βή-

μα μπροστά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προ-

φίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων/ συμβούλων που ερ-

γάζονται με μετανάστριες και πρόσφυγες. Τα οφέλη 

επί των μεταναστριών και των προσφύγων γυναικών 

είναι μέρος της έρευνας, ανάπτυξης και πιλοτικής ε-

φαρμογής του έργου και συνεισφέρουν στον μακρο-

πρόθεσμο αντίκτυπο. 

 

έμφαση στην ανάλυση με βάση τη διά-

σταση του φύλου. 

 Κατευθυντήριες γραμμές του IGMA-

Femina για την ένταξη της διάστασης 

του φύλου ως μέρος της μεταναστευτι-

κής ενταξιακής  πολιτικής.  

 Μεθοδολογία του Igma-Femina για 

συνεργασία των τοπικών δικτύων των 

ενδιαφερόμενων φορέων που εργάζο-

νται με μετανάστριες/ πρόσφυγες.  

Η κύρια ομάδα στόχος του έργου περι-

λαμβάνει τοπικά δίκτυα των ενδιαφερό-

μενων φορέων (φορείς λήψης αποφά-

σεων και σύμβουλοι σε οργανισμούς 

εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς 

που συνεργάζονται με ενώσεις σχετικές 

με την απασχόληση όπως και με ενώ-

σεις εργοδοτών/ εργαζόμενων. Το έργο 

θα παράγει: 

 Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις τρέ-

χουσες υπηρεσίες που απευθύνονται 

σε πρόσφυγες / μετανάστες, με 

Ομάδα στόχος και τα αποτελέσματα του έργου  

Προχωρώντας από την ένταξη των 

προσφύγων στην ενσωμάτωσή 

τους στην Αγορά Εργασίας και 

στην Κοινωνία  

(Yevgeniya Averhed, Αναπληρώτρια Διευθύ-
ντρια & Υπεύθυνη έργου, Folkuniversitetet 
Uppsala) 

Στις 

περισσότερες 

Ευρωπαϊκές 

χώρες  (14 /17 

εταίρους της ΕΕ 

του έργου NICE, 

Erasmus) 

υπάρχει 

έλλειψη 

επαγγελματικού 

επιπέδου για 

τους 

εργαζόμενους  

στον τομέα της 

συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας  

σε ενήλικους 

εκπαιδευόμενου

ς. 



 
 

Πληροφορίες Επικοινωνίας για το έργο 

Συντονιστής έργου:  

Εταίροι του έργου από Ελλάδα, Μ. Βρετανία & Ουκρανία στην Ουψάλα, Σουηδία  

FOLKUNIVERSITETET UPPSALA  
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, SE  
www.folkuniversitetet.se  
Contact: sanja.olsson@folkuniversitetet.se 
yevgeniya.averhed@folkuniversitetet.se 

 

Εταίροι:  

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτι-

κός Οργανισμός  

www.dimitra.gr 

contact@dimitra.gr 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά 
αποκλειστικά μόνο τις απόψεις του συντάκτη της , και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή. Project Number: 2016-1-SE01-KA204-022119 

www.rinova.co.uk  
info@rinova.co.uk  

www.15billionebp.org  
info@15billionebp.org  

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το  έργο Igma Femina, 
παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Centrum för genusvete skap,  
Uppsala University  

www.revalento.nl 

winkel@revalento.nl  

Vinnytsia Regional Depart-
ment of International Non-
governmental Organization 
«Ukraine-Poland-Germany» 
www.ukrpolgerm.com/ 
ukrpolgerm@ukr.net 
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