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4Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+- ‘’Καλωσορίσατε στα Πανεπιστήμια” έχει ως στόχο να 
υποστηρίξει τους πρόσφυγες στην πρόσβασή τους στα πανεπιστήμια και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένας χώρος ανταλλαγής και συζήτησης καλών 
πρακτικών στις χώρες των εταίρων. Στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει στην 
εφαρμογή των καλών πρακτικών των εταίρων και σε άλλες χώρες, όπου αυτό είναι πρακτικό.  
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην σελίδα: 
https://welcometouniversities.wordpress.com/ 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Κατά την τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου στην Λευκωσία, οι εταίροι 
ενημερώθηκαν για διάφορες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο κυπριακό συγκείμενο 
με στόχο την υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων στην προσπάθεια τους να 
ενταχθούν κοινωνικά και να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιμορφώσεις και επαγγελματική 
εκπαίδευση. 
 
Διάφορες παρουσιάσεις οργανώθηκαν από τον ερευνητικό οργανισμό CARDET. Κάποιες από 
αυτές είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου. Ειδικότερα, αυτό το ενημερωτικό 
δελτίο θα σας κατατοπίσει αναφορικά με καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά την 
συνάντηση των εταίρων του έργου στην Κύπρο τον περασμένο Απρίλιο.  
 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΚΥΠΡΟΣ- ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ Κ. ΧΡΥΣΩ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών στη Λάρνακα είναι ένα από τα τέσσερα κέντρα 
εξυπηρέτησης μεταναστών που λειτουργούν στην Κύπρο και παρέχουν ένα πλήθος 
υπηρεσιών για τους μετανάστες, τόσο για τις γενικές ανάγκες που έχουν, όσο και για να τους 
υποστηρίξουν να έχουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Στην ιστοσελίδα του κέντρου μπορείτε 
να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την ομάδα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκδηλώσεις και 
βοηθητικό υλικό: www.mihub.eu  
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, παρουσιάστηκαν, αρχικά, αρκετά από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Κύπρο, όπως είναι η γλώσσα, που αποτελεί ένα από 
τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στα 
πανεπιστήμια. Η επίσημη γλώσσα στην Κύπρο είναι ελληνική, αλλά οι περισσότεροι Κύπριοι 
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μιλούν καλά την αγγλική γλώσσα. Στη χώρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους μετανάστες 
να μάθουν την ελληνική γλώσσα - όπως τα ελληνικά μαθήματα που προσφέρονται δωρεάν 
για φοιτητές και ενήλικες (που χρηματοδοτούνται από την Ε.Κ.). 
Επιπροσθέτως. τα εμπόδια για τον αιτούντα άσυλο είναι υψηλά: Οι αιτούντες άσυλο στην 
Κύπρο μπορούν να εργαστούν μετά τον 6ο μήνα διαμονής τους στην Κύπρο και να 
αγωνιστούν για να βρουν δουλειά. Επιτρέπεται να αποκτήσουν εργασία χαμηλής ειδίκευσης, 
όπως σε πλυντήρια αυτοκινήτων, εργασίες καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους, σε σούπερ 
μάρκετ κ.λπ., επομένως υπάρχουν περιορισμένοι χώροι εργασίας για τους αιτούντες άσυλο 
στην Κύπρο. 
 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (MMN)- ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΚΟΥΠΗ 
Το Μεσογειακό Δίκτυο για Θέματα Μετανάστευσης αφορά πλατφόρμα η οποία αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο του έργου "Δίκτυο Ένταξης" (Δράση 2/3 - CY/2018/AMIF/SO2.NO3.3.1/2), το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την 
Κυπριακή Δημοκρατία (10%). Το Δίκτυο έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και 
συμπράξεων μεταξύ μεσογειακών χωρών με τη συμμετοχή δημόσιων και άλλων φορέων οι 
οποίοι εμπλέκονται σε θέματα μεταναστευτικών πολιτικών και πρακτικών ένταξης. 
 
Σκοπός της δημιουργίας του Δικτύου είναι: 
• Η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με τις οργανωτικές δομές για την 
ένταξη και τη διαφορετικότητα 
• Η προώθηση προτύπων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων κοινωνικών φορέων 
• Διαχείριση συγκεντρωτικής βάσης πηγών και αναφορών σε θέματα μετανάστευσης και 
ένταξης 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού των μελών του Δικτύου μέσω εκπαιδευτικού υλικού 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
• Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών του Δικτύου σε θέματα μετανάστευσης και 
ένταξης 
 
Η διαχείριση του δικτύου γίνεται από το μη κυβερνητικό οργανισμό CARDET σε συνεργασία 
με τον οργανισμό INNOVADE LI. 
Μέσα από την πλατφόρμα, οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μετανάστευσης και της ένταξης μπορούν να γίνουν μέλη του Μεσογειακού Δικτύου 
Μετανάστευσης και να επικοινωνήσουν με οργανώσεις και άτομα που ενδιαφέρονται για τα 
θέματα μετανάστευσης τόσο στην Ευρώπη όσο και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
ιδιαίτερη έμφαση την περιοχή της Μεσογείου. Σαν αποτέλεσμα, οι διάφοροι φορείς μπορούν 
συζητήσουν με άλλα μέλη του Δικτύου επίκαιρα θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, να 
μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και απόψεις και να χτίσουν συνεργασίες 
σε χρηματοδοτούμενα έργα και προτάσεις.  
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Επιπλέον, τα μέλη του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης έχουν πρόσβαση σε πολλές 
πηγές σχετικές με τη μετανάστευση (μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης E-Library). 
Ταυτόχρονα, ως μέλη του ΜΔΜ μπορούν να ανεβάσουν και να μοιραστούν με τα υπόλοιπα 
μέλη υλικό σχετικό με το πεδίο ενδιαφέροντος τους το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. 
Το ΜΔΜ σήμερα έχει 300 εγγεγραμμένα μέλη. Αν είστε άτομο που ειδικεύεται στους τομείς 
της μετανάστευσης και της ένταξης (NGOS, ακαδημαϊκούς κύκλους, εταιρείες συμβούλων 
που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης κ.ο.κ). Μπορείτε να γίνεται μέλος 
ακολουθώντας το σύνδεσμο: www.migrationnetwork.org. 
 

ΕΡΓΟ MIGREMPOWER – ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΕΛΙΖΑ 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, CARDET 
Ο οργανισμός CARDET, σε συνεργασία με 7 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, 
Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία), συμμετέχει στο έργο MigrEmpower στο πλαίσιο του 
προγράμματος ERASMUS+. Το έργο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους μετανάστες και 
πρόσφυγες στις προσπάθειές τους για ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής μέσα από την 
προώθηση μιας καλύτερης συνύπαρξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση και κατάρτιση 
θεωρείται ως ένας πρωταρχικής σημασίας στόχος για τη στήριξη των διαδικασιών κοινωνικής 
συνοχής και ενσωμάτωσης. Η κοινοπραξία των εταίρων θα εστιάσει στην απόκτηση και 
ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και τη 
διαβίωση στις σύγχρονες κοινωνίες, που αφορά τους μετανάστες και/ή πρόσφυγες, ώστε να 
ενισχυθεί η κοινωνικής τους ενσωμάτωση, το δικαίωμά τους για ενεργό συμμετοχή στα κοινά 
και η ευαισθητοποίηση απέναντι στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι 
εταίροι θα δώσουν έμφαση στην απόκτηση και ενίσχυση των μεθόδων και εργαλείων 
παρέμβασης από επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες ή/και πρόσφυγες; 
καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Τα κύρια Παραδοτέα του 
έργου θα είναι ένα εγχειρίδιο προσανατολισμού και συμβουλευτικής για την αυτο-
αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων, ένα πακέτο κατάρτισης για την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων και κατευθυντήριες οδηγίες για 
το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της 
απασχόλησης των μεταναστών και προσφύγων. Ο απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση της 
πρόσβασης των μεταναστών ή/και προσφύγων στην κατάρτιση, απασχόληση και 
επιχειρηματικότητα, μέσα από την προσωπική τους ενδυνάμωση. 
 
Η ιστοσελίδα του έργου είναι η εξής: www.migrempower.eu. 
Σελίδα στο Facebook: Migrempower Project  
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EΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ- ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΕΛΕΝΑ ΞΕΝΗ, CARDET 
 

- Το έργο BRAVE είναι ένα διετές χρηματοδοτούμενο έργο (2017-2019) που στοχεύει στη 
βελτίωση των προσωπικών κινήτρων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων (π.χ. 
δεξιότητες ομαδικής εργασίας, δεξιότητες διαχείρισης ρίσκου και κινδύνου, ικανότητες 
λήψης αποφάσεων, δεξιότητες κριτικής σκέψης, κ.λπ.), μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών 
μεθοδολογιών (π.χ. μεθοδολογίες lego, συνεργατική και συμμετοχική μάθηση, 
αναστοχασμός, κ.λπ.). Το έργο αυτό επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ενηλίκων για να 
εντοπίσουν το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο που θα τους βοηθήσει να βρουν την 
καλύτερη δυνατή δουλειά γι 'αυτούς. Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
προσωπικών κινήτρων, αυτο-ανθεκτικότητας, δεξιοτήτων μελέτης, δεξιοτήτων αξιολόγησης, 
δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, κ.λπ.    Για να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις σε σχέση με το 
έργο, μπορείτε να εγγραφείται στο Facebook του έργου: 
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/ , ή/ και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: 
http://www.iliketobebrave.eu/ 

 
- Το έργο INTEGR8 είναι ένα διετές χρηματοδοτούμενο έργο (2016-2018) που στοχεύει να 

εκπαιδεύσει τις γυναίκες μετανάστριες να εκπαιδεύσουν και 
να εμψυχώσουν άλλες γυναίκες μετανάστριες για να ηγηθούν της δικής τους ένταξης. Το 
έργο φιλοξενεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ενότητες όπως: ευαισθητοποίηση, 
ενδυνάμωση, συμμετοχή και δέσμευση,  επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση. Η 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης INTEGR8 είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://integrateproject.eu/elearning/login/index.php, ενώ περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://integrateproject.eu/en/ 

 
- Το έργο Urbagri4women είναι ένα διετές χρηματοδοτούμενο έργο (2016-2018) που στοχεύει 

να βοηθήσει τις μετανάστριες να ενσωματωθούν ομαλά στη χώρα υποδοχής στο πλαίσιο των 
αστικών γεωργικών πρακτικών. Το έργο φιλοξενεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ενότητες 
όπως, η Ευρώπη, οι Γλώσσες της Ευρώπης, η Επιχειρηματικότητα και τα Φυτά, τα Φρούτα και 
τα Λαχανικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Urbagri4women μπορείτε να βρείτε 
στη διεύθυνση: http://www.urbagri4women.com/ . 

 
- Το έργο BLEND IN είναι ένα διετές χρηματοδοτούμενο έργο (2016-2018) που στοχεύει στο 

σχεδιασμό μιας εφαρμογής για κινητά για νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τους στη χώρα υποδοχής (π.χ. εκπαίδευση, εργασία, 
γλώσσα και επικοινωνία, ασφάλεια και υγεία). Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή 
κινητού του έργου BLEND από εδώ: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cardet.blendin, ενώ περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://blend-in.eu/en/. 


