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Ξεκίνησε με ενθουσιασμό, ο πρώτος κύκλος καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ALDA (European Association for Local

Democracy) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου WEMIN! Στις 6 και 7 Ιουλίου 2019 στο Lieu d'Europe του
Στρασβούργου,  πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο του ALDA για το κέντημα και τη βαφή με βότανα, σε συνεργασία
με τη μοδίστρα κα Felis Catus. Συμμετείχαν γυναίκες που προέρχονται από τη Γαλλία, την Αρμενία, το Μάλι, τη Γουινέα, την
Ιταλία και την Ισπανία, και οι οποίες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για συναφείς τεχνικές, να ανταλλάξουν ιδέες και να
γνωρίσουν η μία την άλλη. Μέρος των δημιουργιών του εργαστηρίου θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής έκθεσης, που θα
λάβει χώρα στα τέλη Νοεμβρίου 2019, στο Στρασβούργο. 

Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια συνεχίστηκαν το Σεπτέμβριο 2019 με δύο επιπλέον μέρες αφιερωμένες στο κέντημα και στη
βαφή με βότανα. Ο δεύτερος κύκλος εργαστηρίων θα είναι αφιερωμένος στην ανακύκλωση και ο τρίτος κύκλος θα έχει θέμα
τη φωτογραφία.

Καλλιτεχνικά & πολιτιστικά εργαστήρια
Γλώσσες & πολιτισμός
Καθοδήγηση & ενδυνάμωση
5ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση
Νέα σε εθνικό επίπεδο
Διακρατική συνάντηση των φορέων-εταίρων στο
Δουβλίνο

Καλλιτεχνικά εργαστήρια διοργανώνονται σε όλες τις χώρες, όπου υλοποιείται το σχέδιο #WEMIN.

Πρόκειται για κομβική δράση στρατηγικής για την ενσωμάτωση γυναικών προσφύγων και μεταναστριών
στις τοπικές κοινωνίες.
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LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 

Ειδικό εργαστήριο με θέμα τις δεξιότητες συνέντευξης πραγματοποιήθηκε προς όφελος μεταναστριών
και προσφύγων που συμμετέχουν στο έργο WEMIN (6 Ιουνίου 2019). 

Το εργαστήριο αυτό αποτέλεσε κομμάτι ενός κύκλου εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικών με
την αναζήτηση θέσεων εργασίας, τα οποία υλοποιήθηκαν από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2019.  

Το ειδικό αυτό εργαστήριο επικεντρώθηκε σε θέματα, όπως π.χ. τύποι συνεντεύξεων, προσδοκίες,

απάντηση σε ερωτήσεις, εκ των προτέρων επικοινωνία, θέματα εθιμοτυπίας και κώδικες ενδυμασίας,

κλπ.

Ο πιο συνήθης τρόπος συνέντευξης που χρησιμοποιείται
ευρέως στις μέρες μας, βασίζεται στις ικανότητες για
παροχή δομημένων απαντήσεων σε αντίστοιχες
ερωτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχουσες
επικεντρώθηκαν απαντώντας ειδικά θέματα ως προς τη
σταδιοδρομία τους και τους λόγους που είχαν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία κενών διαστημάτων στην
επαγγελματική πορεία τους. Διερευνήθηκαν επίσης
θέματα κουλτούρας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο
πλαίσιο συνεντεύξεων.

Οι συμμετέχουσες θεώρησαν το εργαστήριο πολύ
ωφέλιμο κι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για
διοργάνωση ενός νέου, με στόχο την ανατροφοδότησή
τους.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ NADIA – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ASEV

Η εκδήλωση λήξης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του έργου WEMIN   στην επαρχία
της Φλωρεντίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 6ης Ιουνίου 2019, στο ιταλικό σχολείο του
Montespertoli. Τα μαθήματα είχαν επιτυχία και τα παρακολούθησαν πολλές μετανάστριες και πρόσφυγες,

οι οποίες μάλιστα εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση για τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το σχολείο. Η
εκδήλωση διοργανώθηκε στο τέλος του Ραμαζανιού, έτσι ώστε όλες/οι να έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν και να γιορτάσουν μαζί. Οι συμμετέχουσες ζήτησαν να μην εμφανίζονται τα πρόσωπά τους
στις φωτογραφίες, ώστε να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή, καθώς αισθάνθηκαν ότι αυτή ήταν μια
στιγμή ιδιωτική, μια στιγμή, για να μοιραστούν το   χρόνο τους στην ομάδα που έχει διαμορφωθεί και
ενισχύσει τους δεσμούς της με την πάροδο του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Nadia

(πολιτισμική διαμεσολαβήτρια για την αραβική και τη γαλλική γλώσσα) προέτρεπε  τις γυναίκες της τάξης
να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες και τις δράσεις νομικής προστασίας που υπάρχουν στην περιοχή Empoli

(κοντά στα χωριά τους). Η Νάντια είπε:

"«Αγαπώ ιδιαίτερα τις μετανάστριες γιατί είναι εκείνες που πρέπει
να φροντίσουν πολλά στην οικογένεια. Συχνά έχουν δυσκολίες
στην ανάγνωση και τη γραφή. Υπήρξαν φάσεις και στο δικό μου
παρελθόν, που έπρεπε να ξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή, γι
'αυτό και τις αισθάνομαι πολύ κοντά, σαν να είμαστε αδελφές. Για
μένα δεν είναι μόνο μια δουλειά, αλλά και πηγή ικανοποίησης και
χαράς, ειδικά όταν μπορώ να δω τη ζωή τους να αλλάζει, χάρη στο
γεγονός ότι μαθαίνουν να μιλάνε ιταλικά, να γίνονται ανεξάρτητες
όσον αφορά ζητήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, νομικές
και κοινωνικές».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ



 Μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα δόθηκε στις  γυναίκες ωφελούμενες
του έργου WEMIN στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και με τη συνοδεία
κοινωνικής λειτουργού, τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούν ένα
από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). 
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ΤΟ WEMIN ΣΤΟ 5ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η Esther Subias, στέλεχος στο φορέα- εταίρο   Colectic

(Ισπανία), εκπροσώπησε  το έργο WEMIN στην ενότητα καλών
πρακτικών («Marketplace of projects and best practices»)

στο πλαίσιο του 5ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη
Μετανάστευση, που διοργανώθηκε στις 3 και 4 Aπριλίου 2019

στις Βρυξέλλες. 

Η Esther μας είπε: «Το Φόρουμ έδωσε την ευκαιρία
παρουσίασης των δράσεων του έργου WEMIN και των όσων
έχει αυτό πετύχει ως προς την ενδυνάμωση των
μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων, με σκοπό να
γίνουν πρωταγωνίστριες στη ζωή των κοινοτήτων τους και να
ενεργούν με πολλαπλασιαστικό όφελος για τις οικογένειες και
τους κύκλους τους».

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Είναι γεγονός ότι το Φόρουμ αποτέλεσε μια εποικοδομητική πλατφόρμα ανταλλαγής μεταξύ των
συμμετεχόντων, ώστε να συζητήσουν τις προκλήσεις και να γνωρίσουν καλές πρακτικές σχετικά με το ρόλο των
τοπικών αρχών και της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαχείριση της ένταξης μεταναστών και την εξασφάλιση
ασφαλών διόδων προς την Ευρώπη. Οι πιο εποικοδομητικές στιγμές της διοργάνωσης ήταν αυτές των
εργαστηρίων και των διαδραστικών συζητήσεων. 
 

Η Esther μας είπε: «Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε άτυπες συζητήσεις με εκπροσώπους σημαντικών φορέων για 

τον Σύντομο Οδηγό που έχουμε συντάξει στα πλαίσια του έργου και αφορά   όσους χαράζουν πολιτική, καθώς
και για τη στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου».
 

Υλικό ιδιαίτερης σημασίας αποτέλεσε το έντυπο «Προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το 5ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ
για τη Μετανάστευση",  βασικό παραδοτέο της συνάντησης εργασίας.

NEA ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ολοήμερη δράση έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019, και οι συμμετέχουσες μαζί με τα παιδιά
τους βρέθηκαν για πρώτη φορά στο ΚΠΙΣΝ, έναν από τους πιο σημαντικούς δημόσιους χώρους της Αθήνας,

με ελεύθερη πρόσβαση και διαδραστική συμμετοχή του κοινού σε ένα πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων. Σε
έναν από τους εξωτερικούς χώρους που διαθέτει το Κέντρο, οργανώθηκε πικ-νικ με γεύσεις από το
Αφγανιστάν και το Ιράν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.wemin-

project.eu/el/intercultural-picnic-organised-by-the-wemin-project-at-the-cultural-center-of-stavros-

niarchos-foundation-snfcc-park/

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/recommendations-adopted-european-migration-forum-5th-meeting


H τέταρτη συνάντηση συντονισμού του έργου WEMIN πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου 2019,

στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) και οργανώθηκε από το Southside Partnership DLR, φορέα-εταίρο. Οι εταίροι
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά τις τρέχουσες δράσεις του έργου και να ανταλλάξουν
απόψεις σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις
πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τους πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα, το
εταιρικό σχήμα είχε ως στόχο να σκεφτεί από κοινού στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου
του έργου, και μάλιστα σε μια τόσο ευαίσθητη, χρονικά, περίοδο για την Ευρώπη. Δεδομένου ότι το
έργο θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2019, οι στρατηγικές διάδοσης και η συμμετοχή των τοπικών
κοινοτήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών, με τους εταίρους να στοχεύουν στη συνεχή
ενεργοποίηση των ομάδων-στόχων καθ’όλη τη διάρκεια του έργου.

Για ερωτήσεις και συνεργασία:
 

Σίσσυ Θεοδοσίου, 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Ερευνητική Ομάδα DAISSy

(Συντονιστής Φορέας)

sissie.theodosiou@gmail.com

 

 

Για επικοινωνία και προβολή:
 

ALDA – Ευρωπαϊκή Ένωση
για την Τοπική Δημοκρατία
aldastrasbourg@aldaintranet.org
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WEMIN

WWW.WEMIN-PROJECT.EU

 

 #WEMIN  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ!!

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΣΤΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Το WEMIN χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με το συμφωνητικό χορηγίας
αρ.776211. Το newsletter αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε  χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.


