Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Οι εταίροι στο έργο COSMIC είναι:
Pårørendealliansen (Νορβηγία)
Ο Συντονιστής του έργου είναι οργάνωση για
άτυπους φροντιστές
Anziani e non solo società cooperativa sociale
(Ιταλία)
ΜΚΟ στο Carpi της Ιταλίας που ιδρύθηκε το 2004
με σκοπό την προώθηση παρεμβάσεων κοινωνικής
καινοτομίας
ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
(Ελλάδα)
Το ΚΜΟΠ είναι μία από τις παλαιότερες ΜΚΟ στην
Ελλάδα με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας
στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες
Associazione C’ENTRO (Ιταλία)
Οργανισμός που περιλαμβάνει διαφορετικούς μη
κερδοσκοπικούς φορείς. Ιδρύθηκε το 2013, με
σκοπό την παγίωση ενός συστήματος συνεργασίας
για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ:
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Η κύρια προτεραιότητα του έργου CO.SM.I.C είναι η
κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών φροντιστών,
μίας ομάδας που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
αποκλεισμού, διάκρισης και στιγματισμού.
Οι μετανάστες φροντιστές, όπως όλοι οι φροντιστές,
εργάζονται αδιάκοπα, συχνά χωρίς αναγνώριση και εις
βάρος της υγείας και ευημερίας τους.
Αυτή η ομάδα στόχου βιώνει προκλήσεις κατά
την πρόσβασή της σε υποστηρικτικές υπηρεσίες,
αντιμετωπίζοντας αφενός την μη αναγνώριση
των δικαιωμάτων τους, αφετέρου το υψηλό ρίσκο
κοινωνικού αποκλεισμού ως μετανάστες.
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CO.S.M.I.C.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

Πανεπιστήμιο Λουμπλιάνα (Σλοβενία)
Το Πανεπιστήμιο της Σλοβενίας ιδρύθηκε το
1919 και είναι ένας δημόσιος αυτόνομος φορέας
εκπαίδευσης και έρευνας. Περιλαμβάνει 23
τμήματα.

Αυτό το φυλλάδιο σχετικά με το έργο θα πρέπει να προβάλλει μόνο
τις απόψεις του εκδότη και ότι η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει της
πληροφορίας που περιλαμβάνει.

CO.S.M.I.C.

Community Support for Migrant Informal Carers

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Εξαιτίας των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, οι οποίες όλο και περισσότερο περιλαμβάνουν οικογένειες και όχι
μόνο άτομα, είναι σύνηθες να βρεθούν φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε όλη την Ευρώπη.
Το έργο CO.S.M.I.C σκοπεύει να στηρίξει αυτή την κατηγορία φροντιστών, που βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο αποκλεισμού,
διάκρισης κα στιγματισμού.

Το έργο CO.S.M.I.C θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των φροντιστών με μεταναστευτικό υπόβαθρο
και τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί
τους αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας μεθόδους
και εργαλεία μέσω των οποίων θα προωθηθεί η
αναγνώρισή τους, η στήριξη κατά την πρόσβαση σε
διαθέσιμες υπηρεσίες και η βελτίωση της προσοχής
στην πολιτισμική διαφορετικότητα.

Οι μετανάστες φροντιστές, όπως όλοι οι φροντιστές, εργάζονται αδιάκοπα, συχνά χωρίς αναγνώριση και εις βάρος της
υγείας και ευημερίας τους.

Όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα, το έργο θα
περιλαμβάνει:

Το έργο CO.S.M.I.C θα αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία για την στήριξη των φροντιστών και των επαγγελματιών που
δουλεύουν μαζί τους, με σκοπό να προωθηθεί η αναγνώρισή τους και να στηριχθεί η πρόσβασή στις διαθέσιμες υπηρεσίες.
Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στις υπάρχουσες υπηρεσίες στις
χώρες εταίρους (Νορβηγία, Ιταλία, Ελλάδα και Σλοβενία) καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται περισσότερη
προσοχή.

1. Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού για τους
φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο που θα
στηρίζει την αυτοαναγνώρισή τους ως φροντιστές

Η προσέγγιση του έργου θα βασιστεί στην ομάδα-στόχου καθώς θα εμπλακούν απευθείας ως συνεργάτες και εξεταστές
σε κάθε στάδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

2. Ενημέρωση των κοινοτήτων μεταναστών
σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι φροντιστές, σκοπεύοντας να μειώσει τον
αποκλεισμό και να διευκολύνει την πρόσβαση σε
υποστηρικτικές υπηρεσίες.
3. Δια ζώσης εκπαίδευση για επαγγελματίες που θα
υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο.
4. Διαδικτυακό μάθημα για επαγγελματίες
που εργάζονται στις χώρες εταίρους με σκοπό
την βελτίωση των δεξιοτήτων τους κατά την
συναναστροφή τους με άτυπους φροντιστές με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.

