Migrant Entrepreneurship: A way to the Labor Market
(9Conversations project Event)
Thessaloniki, Tuesday 7 May 2019
International Hellenic University, Central Auditorium

Morning
•

09:30 - 10:00 Registration – Tea/Coffee

•

10:00 - 10:30

Welcome - Introduction to the Event
George Stamou, International Hellenic University
Nikos Rangos, Hellenic Ministry for Migration Policy
Thorleif Heltnes, 9Conversations Project Coordinator

•

10:30 - 11:30

Presentations by Mirant/Refugee Support Organisations on cases
regarding Migrant Entrepreneurship
Stefanos Kamperis, OMNES
Yulie Tzirou, Lesvos Solidarity-PIKPA
Maria Topalidou, Albatros

•

11:30 – 11:45

Tea/Coffee Break

•

11:45 - 13:00

Round table: “Integration of migrants/refugees into the labor
market” (Discussion Moderator: Demosthenes Stamatis)
Project representative
Nikos Rangos, Hellenic Ministry for Migration Policy
Stephen Catling, International Organization for Migration(*)
Stefanos Kamperis, OMNES

•

13:00 -13:30

Conclusions - Discussion

•

13:30 - 15:00

Break - Light Lunch

Afternoon
•

15:00 - 15:45

Migrants/Refugees session: Presentation of tools and training
methodology by project partners (EU Profile Tool, Entercomp)

•

15:45 - 16:00

Tea/Coffee Break

•

16:00 - 17:30

Workshop for migrants/refugees
Using the EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals

Dinner
(*) Subject to final confirmation

9 Conversations: Ανάπτυξη ∆ικτύου για Αυτοαπασχολούµενους Πρόσφυγες
https://9conversations.no
Έργο χρηµατοδοτούµενο στο πλαίσιο του ERASMUS+
(Action K204: Strategic Partnerships for Adult Education)
Οι εισροές προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως µετά το 2015, έχουν αυξηθεί σηµαντικά.
Πολλά κράτη µέλη της Ευρώπης στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης των προσφύγων στις τοπικές
κοινωνίες εφαρµόζουν προγράµµατα εκπαίδευσης τους στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα. Το
αµέσως επόµενο σηµαντικό µέληµα είναι οι πρόσφυγες, που εγκαθίστανται µόνιµα σε ένα κράτος
µέλος, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ορισµένα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, όπως η ∆ανία,
ακολουθούν πολιτική ενθάρρυνσης των προσφύγων να µάθουν τη γλώσσα µέσω της
απασχόλησης, κυρίως στα πλαίσια ειδικών χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, έτσι ώστε να
µπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε πρώιµο στάδιο της άφιξής τους στη χώρα.
Άλλα κράτη µέλη, κυρίως του Νότου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, όπου οι προσφυγικές εισροές
είναι δραµατικά µεγαλύτερες, είναι υποχρεωµένες να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους
κυρίως στη διάσωση των προσφύγων και στην κάλυψη βασικών τους αναγκών όπως η µέριµνα
για ιατροφαρµακευτική βοήθεια και αξιοπρεπή διαµονή. Βασικό χαρακτηριστικό σε σχέση µε
αυτές τις χώρες είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων τις θεωρούν ως σηµεία εισόδου,
έχοντας ως στόχο εγκατάστασης τους κάποια από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
Όποια και αν είναι η εθνική προσέγγιση, έρχεται ένα σηµείο, δύο ή τρία χρόνια µετά την άφιξη
τους, όταν οι πρόσφυγες παύουν να προσελκύουν τόσο µεγάλη υποστήριξη. Σε αυτό το στάδιο,
πολλοί εξακολουθούν να µην διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να
εισέλθουν εύκολα στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου (καθώς και για άλλους παράγοντες) το
ποσοστό ανεργίας των προσφύγων είναι αξιοσηµείωτα υψηλό σε σύγκριση µε άλλες κατηγορίες
του πληθυσµού.

Στόχος του Εργου 9 Conversations
Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάποιοι από τους πρόσφυγες έχουν ήδη εµπειρία από τη
λειτουργία επιχείρησης στη χώρα καταγωγής τους, στόχος του έργου 9Conversations είναι να
τους βοηθήσει να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση στη χώρα υποδοχής, παρέχοντας τους ένα
πρόγραµµα κατάρτισης που να λαµβάνει υπόψη του τόσο τις ειδικές εθνικές απαιτήσεις και
διαδικασίες για την ίδρυση µιας επιχείρησης (κυρίως µικρής ή ατοµικής) όσο και τις γενικές αρχές
λειτουργίας και χρηµατοδότησής της. Το πρόγραµµα αυτό µπορεί, φυσικά, να απευθύνεται και
σε πρόσφυγες χωρίς προηγούµενη σχετική εµπειρία.
Ένας ακόµα παράγοντας που ενισχύει την παραπάνω προσέγγιση είναι η διαπίστωση ότι πολλοί
εργοδότες θα µπορούσαν ευκολότερα να συµφωνήσουν στην ανάθεση κάποιας υπηρεσίας σε µια
επιχείρηση πρόσφυγα παρά να προχωρήσουν στην πρόσληψή του µε πλήρη εργασιακή σχέση.

Το Πρόγραµµα Κατάρτισης του Εργου 9 Conversations
Για την υλοποίηση του στόχου θα αναπτυχθεί ένα πακέτο ηλεκτρονικής µάθησης κατ’ απαίτηση
(on-demand), το οποίο θα µπορεί να ολοκληρωθεί από τους ενδιαφερόµενους είτε προσωπικά,
είτε κατά προτίµηση, σε µικρές οµάδες πρόσωπο µε πρόσωπο. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί
θα είναι να ενθαρρυνθούν οι συµµετέχοντες να µάθουν επικοινωνώντας µε τοπικές
συµβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων και όπου είναι εφικτό, µε οικονοµικούς και νοµικούς
εµπειρογνώµονες. Αυτό θα συµβάλει στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών δικτύων που
στερούνται οι πρόσφυγες, καθώς και στην παροχή των ουσιαστικών πληροφοριών για την έναρξη
µιας επιχείρησης.
Το παραπάνω πακέτο ηλεκτρονικής µάθησης, το σχετικό συνοδευτικό εγχειρίδιο/οδηγός χρήσης
καθώς και η πιλοτική εφαρµογή και δοκιµή του αποτελούν ένα από τα βασικά παραδοτέα του
έργου. Η ανάλυση απαιτήσεων του πακέτου και η πιλοτική εφαρµογή του θα γίνει προσπάθεια
να πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε φορείς και δοµές υποστήριξης προσφύγων των κρατών
µελών που συµµετέχουν στο έργο. Με την ολοκλήρωση το έργου το υλικό εκµάθησης και ο
σχετικός οδηγός χρήσης θα είναι ευρέως διαθέσιµα στους σχετικούς φορείς υποστήριξης
προσφύγων των χωρών των εταίρων του έργου και ευρύτερα.

Οι Συνεργαζόµενοι Φορείς Υλοποίησης του Εργου 9 Conversations
•
•
•
•
•
•

Stiftelsen TISIP, Trondheim, Norway (Συντονιστής)
Rethink Learning Technologies AS, Norway
Anne Fox Aps, Denmark
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), Ελλάδα
Universita degli Studi di Roma “La Sapeinza”, Italy
Socialiniu Projectu Institutas, Lithuania

Πληροφορίες για την Ελλάδα:
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σταµάτης ∆ηµοσθένης, Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής
e-mail: demos@it.teithe.gr
Καργίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
e-mail: kargidis@mkt.teithe.gr

