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ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ
ΈΡΓΟΥ COSMIC
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΈΣ

Tο ευρωπαϊκό έργο COSMIC, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του https://cosmicproject.eu/. Σκοπός της
διαδικτυακής πλατφόρμας είναι η ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις και δραστηριότητες του
έργου αλλά και για τα αποτελέσματά του, σκοπεύοντας να στηρίξει τους μετανάστες φροντιστές,
μία ομάδα που υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσεις και στιγματισμό.

Συγκεκριμένα, το 80% των υπηρεσιών φροντίδας παρέχεται από άτυπους φροντιστές, μεταξύ
των οποίων μετανάστες που εργάζονται χωρίς αναγνώριση και πολλές φορές εις βάρος της
υγείας τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες
και τα δικαιώματά τους δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένα, επομένως είναι πιο ευάλωτοι στον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Το έργο σκοπεύει να συμβάλλει στην αναγνώριση των μεταναστών φροντιστών, στην στήριξη της
πρόσβασής τους σε διαθέσιμες υπηρεσίες και να βελτιώσει την πολιτισμική διαφορετικότητα
στις υπάρχουσες υπηρεσίες. Αυτά θα επιτευχθούν μέσω της δημιουργίας ενημερωτικών οδηγών
για τους μετανάστες φροντιστές, δια ζώσης και διαδικτυακής εκπαίδευσης για επαγγελματίες
που εργάζονται μαζί τους (επαγγελματίες υγείας, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς) με
σκοπό να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να υποστηρίξουν τους μετανάστες

φροντιστές.
Το έργο αποτελείται από:
•
•
•
•
•

Pårørendealliansen (PAN) (Project coordinator) -Νορβηγία
Anziani e non solo società cooperativa sociale -Ιταλία
KMOP – KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU -Ελλάδα
Associazione C’ENTRO -Ιταλία
University of Ljubljana -Σλοβενία

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο COSMIC και για να εμπλακείτε στις
δραστηριότητες παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο
https://cosmicproject.eu/about-the-project/
• Το έργο COSMIC χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από την συμφωνία
επιχορήγησης: 2018-1-NO01-KA204-038801

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των
δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό

