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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Ως αποτέλεσμα των τελευταίων 
μεταναστευτικών ροών, χιλιάδες μετανάστες και 
πρόσφυγες έχουν έρθει στην Ευρώπη. Παρ’ όλο 
που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν 
στατιστικά δεδομένα για τον αριθμό των 
μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη, καθώς 
επίσης για τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία, 
υπάρχουν, ωστόσο, ελάχιστες πληροφορίες 
σχετικά με τις εμπειρίες και την κατάσταση των 
μεταναστών και προσφύγων με αναπηρία. 
 
Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
πρόσφατα υιοθετήσει νόμους για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Η νομοθεσία 
αυτή περιορίζεται, συνήθως, στις πολλαπλές 
διακρίσεις σε ό,τι αφορά την εργασία και την 
απασχόληση. Υπάρχει, ωστόσο, έλλειψη 
κατανόησης των διατομεακών διακρίσεων, 
διακρίσεων δηλαδή σε τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες, η κοινωνική προστασία, κ.ο.κ.. 
 
Το συγκεκριμένο Έργο αναγνωρίζει και 
πραγματεύεται το σημαντικό κενό που υπάρχει 
στη γνώση και την παροχή υπηρεσιών σε 
μετανάστες με αναπηρία. 

Η κύρια ομάδα-στόχος του Έργου είναι 
εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινωνικοί λειτουργοί, 
που συμμετέχουν σε δράσεις μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης με ή για μετανάστες με 
αναπηρίες.  
 
Κύριοι στόχοι του Έργου είναι: 
 
 · Η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτών, προκειμένου να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν και να χειρίζονται περιπτώσεις 
εκδήλωσης πολλαπλών διακρίσεων, κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 
 · Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών με αναπηρία και των θεμάτων που 
αφορούν την υγεία τους, μέσω προγραμμάτων μη 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 
 
 · Η ενίσχυση των οργανισμών που παρέχουν 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε μετανάστες με 
αναπηρία, μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής 
προσέγγισης η οποία θα ενδυναμώνει τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να προάγουν 
τη διάσταση κατά των διακρίσεων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Το Έργο 
 
Εταίροι 

 
1η Δ.Σ. στη 

Reus 
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Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία που 
εξειδικεύεται στη συμβουλευτική 
επιχειρήσεων, στη δημιουργία και τη 
διαχείριση λογισμικού, την έρευνα και 
την εκπαίδευση.  
www.p-consulting.gr 

 

Το “Open Europe” είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός 
οργανισμός με έδρα στη Reus (Ισπανία), 
ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση εφήβων 
και ενήλικων, που εργάζονται σε τομείς 
σχετικούς με τη νεολαία. 
www.openeurope.es 

Το Ινστιτούτο Κωφών Τορίνου ιδρύθηκε 
τον 19ο αιώνα, με στόχο να παρέχει 
βοήθεια και εκπαίδευση στα κωφά 
παιδιά και στους δασκάλους τους. 
www.istitutosorditorino.org 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Κύπρου (COMCY) είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός 
εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, 
ενεργός στο πεδίο της διαχείρισης 
έργων, της εκπαίδευσης και της 
συμβουλευτικής.  
www.comcy.eu 

Το Wisamar Bildungsgesellschaft είναι μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, που 
ιδρύθηκε το 2005. Αντικείμενό του είναι 
η εκπαίδευση, τα μαθήματα γλωσσών 
και ένταξης, η διαχείριση προγραμμάτων 
και οι δράσεις κινητικότητας.  
http://en.wisamar.de 

Το Mestral Cocemfe Tarragona είναι 
συνομοσπονδία οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της 
Τarragona, με στόχο να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσικές ή 
οργανικές αναπηρίες.  
www.mestralonline.org 

1Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ REUS, ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η πρώτη διακρατική 
συνάντηση των εταίρων, 
πραγματοποιήθηκε στις 10 & 
11 Δεκεμβρίου 2019 στη Reus, 
από τον οργανισμό 
OpenEurope. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης οι εταίροι 
είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν καλύτερα ο ένας 
τον άλλον και να απολαύσουν 
τη Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα στην όμορφη 
πόλη της Reus. 
 
Σε αυτήν τη συνάντηση, όλοι 
οι εταίροι παρουσίασαν τους 
οργανισμούς τους, 

 
 

καθώς επίσης συζήτησαν και 
οριστικοποίησαν όλα τα 
έγγραφα διαχείρισης του 
Έργου, τα κανάλια 
επικοινωνίας, τους κανόνες 
διασφάλισης ποιότητας και τα 
μέσα πληροφόρησης του 
κοινού για το Έργο. 
 

Τα επόμενα βήματα είναι η 
ανάπτυξη του πρώτου 
παραδοτέου του Έργου: μια 
διαδραστική βάση δεδομένων, 
με πληροφορίες και οδηγίες για 
τους εκπαιδευτές ενηλίκων, 
προκειμένου να τη 
χρησιμοποιούν ως σημείο 
αναφοράς και καθοδήγησης. 
 

Η βάση δεδομένων θα περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με : 
  · Νομοθεσία   
  · Κοινωνικές υπηρεσίες 
  · Οδηγίες πρόσβασης 
  · Πληροφορίες προσβασιμότητας 
  ·Λίστα υποστηρικτικών και 
ενδιάμεσων φορέων 

ΜΕΙΝΕΤΕ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ! 

www.incleusion.eu 
@incleusion 

incleusion.erasmus@gmail.com 


