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Έπεται συνέχεια …
Αγαπητοί αναγνώστες,
καλώς ήλθατε στο ενημερωτικό δελτίο του In2C, το πρώτο από μια
σειρά εκδόσεων που θα δημοσιεύεται περιοδικά, για να σας
ενημερώνει για τα σημαντικά νέα του ευρωπαϊκού έργου In2C, για
τα αποτελέσματά του και για τα περαιτέρω βήματα.
Το ‘’In2C – Ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στον τομέα των
Κατασκευών’’ είναι ένα 30μηνης διάρκειας ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην προώθηση της
ταχείας ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά
εργασίας μέσω της συνεργασίας και της κινητοποίησης των
εργοδοτών καθώς και κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.
Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερώστε συνεχώς! Δείτε τη
συνέχεια …
Νίκος Παπαγεωργίου
Διαχειριστής Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2C
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www.in2c.eu

Το In2C με μια ματιά
Το έργο " In2C - Integration of Third-Country Nationals in the Construction
sector" χρηματοδοτείται από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στην διευκόλυνση και στην ενθάρρυνση της
έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)
στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης, εστιασμένου κυρίως στην
βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην γλώσσα της χώρας φιλοξενίας και στην
δικτύωσή τους με εργοδότες στις 4 χώρες των εταίρων της κοινοπραξίας.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συμμετάσχουν ενεργά τα
ενδιαφερόμενα μέρη στις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Ευαισθητοποίηση και εντοπισμός των συμμετεχόντων μέσω τοπικών
εκδηλώσεων, σχετικής ιστοσελίδας και ενημερωτικού υλικού.
2. Προσδιορισμός των ορθών πρακτικών, των αναγκών της αγοράς
εργασίας και των φραγμών που υφίστανται στον τομέα των κατασκευών.
3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στη
βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην τεχνική ορολογία και στην
παροχή γνώσεων σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
4. Πιλοτική εκπαίδευση των ΥΤΧ που θα έχουν την ευκαιρία να
αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους, μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου
αξιολόγησης και να λάβουν πιστοποιητικό.
5. Παρεμβάσεις κινητοποίησης και δικτύωσης για την αντιστοίχιση των
εργοδοτών με τους ΥΤΧ μέσω εστιασμένων παρεμβάσεων και καινοτόμων
εργαλείων.
Η κοινοπραξία του In2C αποτελείται από τους εξής εννέα εταίρους:
•

TEE, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Ελλάδα

•

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική, Ελλάδα

•

Δήμος Λαρισαίων, Ελλάδα

•

Fundacion Laboral de la Construccion, Ισπανία

•

Documenta, Ισπανία

•

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Κύπρος

•

M.M.C Management Center Limited, Κύπρος

•

Stiftelsen Kursverksamheten vid U-auniversitet, Σουηδία

•

Sverige Stroj AB, Σουηδία

Δείτε περισσότερα στο https://in2c.eu/el/
www.in2c.eu
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Συμμετοχή του συντονιστή στην προπαρασκευαστική συνάντηση
Βρυξέλλες, 3 - 4 Φεβρουαρίου 2019
Ο συντονιστής του έργου In2C, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας, παρακολούθησε την προπαρασκευαστική συνάντηση για τους Συντονιστές των Επιχορηγήσεων των έργων
που χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια HOME στο πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Εργασίας 2017. Τα κεφάλαια
HOME καλύπτουν το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας –
Αστυνομικής συνεργασίας (ISF-P) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Εξωτερικών συνόρων (ISF-B), καθώς και το
σκέλος του Σχεδίου Δικαιοσύνης για τα Ναρκωτικά. Στόχος της εναρκτήριας συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι
συντονιστές των επιχορηγήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του έργου τους, καθώς και να συζητηθούν
πτυχές διαχείρισης και ειδικές απαιτήσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Η εναρκτήρια συνάντηση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανισμών της, των
συντονιστών των επιχορηγήσεων και των εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ από την επιτροπή AMIF / ISF.

Δήλωση του Έλληνα Επιτρόπου για το In2C

Στην εκδήλωση που υλοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
συμμετείχε επίσης ο Έλληνας Ευρωπαίος Επίτροπος,
αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών
υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, ο
οποίος συνεχάρη τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου για το
πρόγραμμα In2C, επαινώντας τις προσπάθειες του ΤΕΕ –
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που συνδέονται
υπηκόων τρίτων χωρών.

με

τη

μετανάστευση

www.in2c.eu
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In2C Εναρκτήρια συνάντηση
Λάρισα, 5 - 6 Μαρτίου 2019
Στις 5 και 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η πρώτη συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου In2C.
Παρουσιάστηκαν όλοι οι εταίροι και έγινε μια επισκόπηση του προγράμματος καθώς και των γενικών κατευθυντήριων
γραμμών για τη διαχείριση και το συντονισμό του.
Την πρώτη ημέρα, αναλύθηκαν εκτενώς όλες οι ενότητες εργασίας. Το ΤΕΕ αναφέρθηκε στο ‘’WP1 - Διαχείριση και
συντονισμός της δράσης’’, η DOCUMENTA παρουσίασε τις δραστηριότητες του ‘’WP2 - Ευαισθητοποίηση και
εντοπισμός των βασικών συμμετεχόντων’’, η FOLKUNIVERITETET επικεντρώθηκε στο ‘’WP3 - Προσδιορισμός ορθών
πρακτικών, αναγκών και φραγμών στην αγορά εργασίας’’, το ΤΕΕ μίλησε για το αντικείμενο του ‘’WP4 -In2C εκπαιδευτικό
πρόγραμμα κατάρτισης για τους υπηκόους τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)’’. Το ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες που αναφέρονται στα ‘’WP5-In2C, E-Tools’’ και ‘’WP6-In2C Skills Online Assessment Tool (SOnAT)’’ και η
FLC πραγματεύτηκε το ‘’WP7 – κινητοποίηση εργοδοτών για την ενεργό προώθηση της ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στο
εργατικό τους δυναμικό’’. Τα επόμενα βήματα, οι προτεραιότητες και οι στόχοι συμφωνήθηκαν μεταξύ των εταίρων.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκε εργαστήριο, όπου οι εταίροι μοιράστηκαν τη γνώση και τις
καλές πρακτικές σχετικά με τα εμπόδια στην εκπαίδευση των ΥΤΧ και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η επόμενη
συνάντηση αποφασίστηκε να διεξαχθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στις 18-19 Ιουλίου 2019.

www.in2c.eu
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Έρευνα πεδίου | Αποτελέσματα
Εκπονήθηκαν δύο ερωτηματολόγια για τον εντοπισμό των αναγκών της
αγοράς εργασίας, όσον αφορά τα κενά στις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας
στον κατασκευαστικό κλάδο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ. Το
ένα απευθυνόταν στους εργοδότες και το άλλο στους ΥΤΧ.
Διεξάχθηκε έρευνα για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών της
αγοράς, όσον αφορά τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά των θέσεων
εργασίας στις χώρες των εταίρων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της έρευνας που απευθύνθηκε στους εργοδότες της
Θεσσαλίας παρουσιάζονται στα διαγράμματα που εμφανίζονται σε αυτήν την
σελίδα (πάνω & κάτω) και θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω εξέλιξη του
έργου.

www.in2c.eu
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2η συνάντηση της κοινοπραξίας
Μαδρίτη, 18 - 19 Ιουλίου 2019
Στις 18 και 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της κοινοπραξίας στη Μαδρίτη. Παρουσιάστηκε η πρώτη έκθεση
αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση των πόρων και το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Ένα άλλο έργο (MigErEmpower) παρουσιάστηκε, προκειμένου να εντοπιστούν παρόμοια εμπόδια για τους ΥΤΧ.
Η FU εξέθεσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ερευνών, τα οποία αφορούν ΥΤΧ
και εργοδότες και στις τέσσερεις χώρες των εταίρων. Το ΔΗΜΗΤΡΑ ενημέρωσε τους εταίρους ότι ο δικτυακός ιστότοπος
του έργου (D.2.1) είναι ήδη ενεργός στο διαδίκτυο και στις τέσσερεις γλώσσες των εταίρων (www.in2c.eu).
Tη δεύτερη μέρα η FLC συζήτησε τρόπους κινητοποίησης των εργοδοτών για την ενεργό προώθηση της ενσωμάτωσης
των YTX στο εργατικό τους δυναμικό και τo TEE παρουσίασε το σύνολο των κατασκευαστικών επαγγελμάτων για τα
οποία θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

www.in2c.eu
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Επικοινωνήστε μαζί μας

https://www.facebook.com/In2CProject/

https://www.linkedin.com/company/in2c/

Έπεται συνέχεια …

Μεγάλα βήματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής …
… και το έργο μας εισέρχεται πλέον στην πιο δημιουργική του φάση.
Πολλά παραδοτέα παράγονται ήδη και συγκεκριμένοι στόχοι πρόκειται να επιτευχθούν:
- Τέσσερεις εθνικές εκθέσεις και
- Μία συγκριτική έκθεση που περιλαμβάνει συνδυασμό των καλών πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην αγορά εργασίας και τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου.
- Το δίκτυο εργοδοτών In2C.
- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Γλωσσάριο ορολογίας, Τεχνικό λεξιλόγιο βασισμένο σε εικόνες, Μαθησιακό υλικό σχετικό
με την εργατική νομοθεσία, Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Η κοινοπραξία του In2C
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Η κοινοπραξία του In2C απαρτίζεται από 9 οργανισμούς
από 4 κράτη μέλη της ΕΕ.

www.in2c.eu
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