
Το έργο Labour-INT (2016-2018) προωθεί την ένταξη των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το ενδιαφέρον και τις ικανότητες των
επιχειρήσεων, των βιομηχανικών και εμπορικών Επιμελητηρίων, των Συνδικαλιστικών
οργανώσεων και των Ενώσεων μεταναστών. Επιπλέον, το Labour-INT προωθεί πολυεπίπεδη
πορεία ένταξης, από την άφιξη, μέχρι τον χώρο εργασίας, περνώντας από την εκπαίδευση,
την κατάρτιση και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας.

Η δράση περιλαμβάνει εθνικές πιλοτικές δράσεις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, οι
οποίες αποφέρουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα οφέλη για την ένταξη των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας.

Το έργο LABOUR-INT 2 συνεχίζει τους στόχους του έργου LABOUR-INT, με ιδιαίτερη έμφαση
στις δεξιότητες και τα προσόντα. Η δράση περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εθνικών
πιλοτικών δράσεων που υλοποιούνται στην Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο (LABOUR-INT)
και αναπτύσσει πιλοτικές δράσεις στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Αυστρία
(LABOUR-INT 2).

Ένταξη των μεταναστών
στην αγορά εργασίας

Μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση

Ελληνική
πιλοτική δράση
«Γεφύρωση του χάσματος από
την υποδοχή στην ένταξη.
Μια ολιστική προσέγγιση της
εργασιακής ένταξης μέσω
μιας πολυσυμμετοχικής
συνεργασίας στην Αθήνα.»

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι η βελτίωση της ικανότητας
της ομάδας στόχου να ενεργοποιήσει τις διαδρομές ένταξης με βάση
την ένταξη στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την προστασία
από την εκμετάλλευση και την αδήλωτη εργασία. Στόχος είναι η
ενεργοποίηση της συνεργασίας με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς
για την ένταξη μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
εργασία (σεμινάρια κατάρτισης για την ένταξη) προς όφελος των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και πιλοτική δοκιμή του
Eργαλείου Προφίλ Δεξιοτήτων της ΕΕ (EU Skills Profile Tool).

Η ελληνική πιλοτική δράση υλοποιείται από το ΕΚΑ
(Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας) και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) σε συνεργασία με
τον Δήμο Αθηναίων και μια σειρά τοπικών οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών.

Το ΕΚΑ και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επεξεργάστηκαν και σχεδίασαν την
υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που απευθύνονται σε
υπηκόους τρίτων χωρών που έφτασαν πρόσφατα στην Ελλάδα.
Στόχος ήταν να δοθούν στους συμμετέχοντες εισαγωγικές γνώσεις
και να έρθουν πιο κοντά στην τοπική αγορά εργασίας μέσω δράσεων
επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της εργασιακής ένταξης
(ΕΚΑ) και των ψηφιακών ικανοτήτων (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).



i. Εκπαιδευτικά σεμινάρια ένταξης για βασικά
εργασιακά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα στην Ελλάδα (ΕΚΑ)

Εντατική κατάρτιση διαρκείας 12 ωρών εντός 3 ημερών
παρέχεται με διαδραστικό τρόπο για την αντιμετώπιση
ζητημάτων που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο για τη
μετανάστευση, την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής
αγοράς εργασίας, τις προκλήσεις που συνδέονται με τις
διακρίσεις, την εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις, τις συνθήκες εργασίας, και την ασφάλεια
των μεταναστών και προσφύγων εργαζομένων στην
Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, παρέχεται ατομική εργασιακή
συμβουλευτική σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων και
προετοιμασίας για συνεντεύξεις εργασίας των
συμμετεχόντων.

iii. Πιλοτική δοκιμή του Εργαλείου Προφίλ
Δεξιοτήτων της ΕΕ (EU Skills Profile Tool) για
υπηκόους τρίτων χωρών (EKA)

Ειδικές δοκιμαστικές ασκήσεις διεξάγονται από το
Κέντρο Μεταναστών του ΕΚΑ, στο πλαίσιο της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Δεξιοτήτων και
Μετανάστευσης (EGSM) του έργου LABOUR INT 2.

Τυπικές και μη τυπικές δεξιότητες, ικανότητες και
εργασιακή εμπειρία των Πολιτών Τρίτων Χωρών,
εντοπίζονται σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής
αγοράς εργασίας και τη διασυνοριακή δυνατότητα
μεταφοράς μέσω:

Αξιολόγηση της εφαρμογής του εργαλείου της
ΕΕ (EKA & Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φόρουμ για
την Έρευνα της Μετανάστευσης (FIERI)):
Ατομικές συνεντεύξεις & Ομάδες εστίασης των
ωφελουμένων και των τοπικών φορέων που
συμμετείχαν στις δοκιμές πεδίου.

Δύο κατηγορίες Δικαιούχων του έργου

ii. Εκπαιδευτικά σεμινάρια ένταξης για τις
ψηφιακές ικανότητες (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)

Σχεδιασμός και Υλοποίηση συγκεκριμένων 50ωρων
ενοτήτων για τους πολίτες τρίτων χωρών, όπου
παρέχονται εισαγωγικές γνώσεις, ενίσχυση των
ψηφιακών ικανοτήτων και βασικές δεξιότητες
πληροφορικής που ακολουθούνται από εξετάσεις
πιστοποίησης.

Το έργο αυτό υποστηρίχθηκε από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 821506 — LABOUR INT 2
— AMIF-2017-AG-INTE). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει
αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία
δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση
Άτομα που είναι ήδη σε καθεστώς διεθνούς
προστασίας

Ενημερωτικές συναντήσεις των ομάδων και οι
συνεντεύξεις που διεξάγονται από το ΕΚΑ για
την προεπιλογή και την τελική επιλογή όλων
των ενδιαφερομένων ωφελούμενων με την
υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και των
τοπικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών.

Φάση 1

Υλοποίηση της Εθνικής πιλοτικής
δράσης στην Ελλάδα που καλύπτει 3
βασικούς πυλώνες:

Φάση 2

Ενός-προς-ενός συνεντεύξεων και δοκιμών
πεδίου των Πολιτών Τρίτων Χωρών που
συμμετέχουν στα σεμινάρια
Διαφόρων γλωσσικών εκδοχών του
εργαλείου

Με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
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Σε συνεργασία με:


