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CO.S.M.I.C.
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης μεταναστών φροντιστών
Το έργο “CO.S.M.I.C.”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ της ΕΕ, έχει ως στόχο να στηρίξει τους άτυπους φροντιστές με
μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και στιγματισμού σε σχέση με τις
υπόλοιπες κατηγορίες φροντιστών.
Οι μετανάστες φροντιστές, όπως γενικά όλοι οι φροντιστές, εργάζονται
αδιάκοπα για τα άτομα που φροντίζουν, συχνά χωρίς να λαμβάνουν τη
δέουσα αναγνώριση και σε βάρος της υγείας και της ευημερίας τους.
Επιπλέον, βιώνουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την πρόσβασή τους σε
υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ τα δικαιώματα που έχουν ως φροντιστές
δεν αναγνωρίζονται πλήρως, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι
με τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
Το έργο “CO.S.M.I.C.” σκοπεύει να αναπτύξει και να δοκιμάσει μεθόδους
και εργαλεία μέσω των οποίων θα ενισχύσει την αναγνώριση των
μεταναστών φροντιστών, θα διευκολύνει την πρόσβασή τους σε ποικίλες
υπηρεσίες και θα προωθήσει την ιδέα της πολιτισμικής διαφορετικότητας
στις υπάρχουσες υπηρεσίες φροντίδας. Για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων, πρόκειται να παραχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου:
1. Ένας ενημερωτικός οδηγός για φροντιστές με μεταναστευτικό
υπόβαθρο που θα ενισχύσει την αυτοαναγνώρισή τους ως φροντιστές.
2. Ένας ενημερωτικός οδηγός για κοινότητες μεταναστών με θέμα τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές.
3. Ένα δια ζώσης πρόγραμμα επιμόρφωσης για επαγγελματίες που θα
δοκιμαστεί πιλοτικά σε τοπικό επίπεδο.
4. Ένα διαδικτυακό μάθημα για επαγγελματίες που εργάζονται στις χώρεςεταίρους με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και της συνεργασίας
τους με άτυπους φροντιστές που διαθέτουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

«Οι μετανάστες φροντιστές αντιμετωπίζουν στην
πραγματικότητα ένα «διπλό μειονέκτημα», διότι τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται
πλήρως, ενώ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της καταγωγής τους.»
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Εταίροι του
έργου
Το έργο υλοποιείται με
συντονιστή την οργάνωση
PÅRØRENDEALLIANSEN
(ΝΟΡΒΗΓΙΑ) και σε
συνεργασία με άλλους 4
φορείς από χώρες της ΕΕ:
ANS και ASSOCIAZIONE
C’ENTRO (ΙΤΑΛΙΑ),
ΚΜΟΠ (ΕΛΛΑΔΑ) και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
(ΣΛΟΒΕΝΙΑ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Εδώ, θα βρείτε όλα όσα θέλετε να μάθετε για τα
αποτελέσματα του έργου.
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα ιστοσελίδα
του έργου που μπορείτε να επισκεφθείτε κάνοντας κλικ
εδώ: https://cosmicproject.eu/.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όλα τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου και παράλληλα
θα επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των
ενδιαφερόμενων στα εξής παραδοτέα:
1. Ενημερωτικός οδηγός για φροντιστές με
μεταναστευτικό υπόβαθρο που θα ενισχύσει την
αυτοαναγνώρισή τους ως φροντιστές.
2. Ενημερωτικός οδηγός για κοινότητες μεταναστών με
θέμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές.

4. Διαδικτυακό μάθημα για επαγγελματίες που
εργάζονται στις χώρες-εταίρους με στόχο τη βελτίωση
των δεξιοτήτων τους και της συνεργασίας τους με
άτυπους φροντιστές που διαθέτουν μεταναστευτικό
υπόβαθρο.
Ακόμη, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όλα
τα τελευταία νέα του έργου, χρήσιμα blogs, εθνικές
εκθέσεις καθώς και ευκαιρίες συνεργασίας (π.χ.
εκδηλώσεις, workshops και δια ζώσης εκπαιδεύσεις).
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στα αγγλικά
αλλά χάρη στην ενσωμάτωση μίας μηχανής αυτόματης
μετάφρασης θα είναι διαθέσιμο και σε άτομα που δεν
γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

3. Δια ζώσης πρόγραμμα επιμόρφωσης για
επαγγελματίες που θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε τοπικό
επίπεδο.
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1η
Συνάντηση
Έργου

Η 1η συνάντηση εταίρων για το έργο πραγματοποιήθηκε από τον Ιταλό εταίρο
ANS, στο Κάπρι της Ιταλίας, το διήμερο 10 και 11 Ιανουαρίου 2019.
Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για την αλληλογνωριμία των
εταίρων του έργου και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης
του προγράμματος.
Την επόμενη συνάντηση εταίρων πρόκειται να φιλοξενήσει στην Αθήνα, τον
Ιούνιο του 2019, το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας.

