
Κύριοι στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου MIraGE είναι να αυξήσει την 

ταχεία πρόσβαση και την ένταξη των ΥΤΧ στην αγορά 

εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής τους.

Στοχεύει:

• Στην ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των πο-

λιτών της ΕΕ σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν 

να προσφέρουν οι ΥΤΧ στην παροχή καινούργιου 

και σημαντικού εργατικού δυναμικού σε 8 χώρες 

της ΕΕ (Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, 

Κύπρος, Ρουμανία, Ουγγαρία).

•  Στην προώθηση μιας καινοτόμας μεθόδου εργασί-

ας με πολλούς ενδιαφερομένους για την προσέγ-

γιση της ένταξης των ΥΤΧ στην αγορά εργασίας των 

χωρών εταίρων.

Η ομάδα του έργου

Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-

σης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιεί-

ται με τη συνεργασία 12 οργανισμών, που περιλαμβάνει 9 

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, 1 συνδικαλιστική 

οργάνωση, 1 κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και 1 εκ-

παιδευτικό φορέα από 8 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. 

Η δημοσίευση αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον 
συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για 
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. www.mirageproject.eu 



Σχετικά με το έργο

Παρά τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν οι αιτούντες ασύ-

λου και οι πρόσφυγες όσον αφορά την κάλυψη των ελλεί-

ψεων εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, η αξιοποίηση 

των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους δεν είναι απλή.

Στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχει αναντιστοιχία με-

ταξύ του εργατικού δυναμικού που αντιπροσωπεύουν 

οι νεοεισερχόμενοι και της ζήτησης εργασίας από τους 

εργοδότες, οι οποίοι τείνουν να μην ασχολούνται με το 

ξένο εργατικό δυναμικό λόγω έλλειψης πληροφοριών 

σχετικά με την απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες των 

συγκεκριμένων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, οι μετανάστες 

δεν γνωρίζουν πλήρως τις διαθέσιμες ευκαιρίες εργασί-

ας, ιδίως όσον αφορά την αυτοαπασχόληση στη χώρα 

υποδοχής τους.

Το έργο MIraGE στοχεύει στην αντιμετώπιση των εκφρα-

ζόμενων αναγκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανά-

πτυξης μιας ολοκληρωμένης δράσης για την προώθηση 

της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην 

αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω 

της ενισχυμένης συνεργασίας και της κινητοποίησης των 

εργοδοτών και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Παραδοτέα

Η μεθοδολογία του έργου MIraGE βασίζεται στην ταυτό-

χρονη συμμετοχή 3 ομάδων στόχου: εργοδότες, ΥΤΧ και 

κοινωνικοί εταίροι. Περιλαμβάνει: 

• Χαρτογράφηση των αναγκών και των στάσεων μέσω 

διαδικτυακής έρευνας.

• Διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξη 

εγχειριδίου για εργοδότες, το οποίο θα είναι διαθέσι-

μο σε 9 γλώσσες της ΕΕ.

• Ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 

εργοδοτών και των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας 

του έργου, της προώθησης βίντεο και της εκστρατεί-

ας μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Εκπαίδευση των εργοδοτών και των ΥΤΧ για να 

βοηθήσουν και τις δύο ομάδες να κατανοήσουν τις 

ανάγκες της κάθε μίας, να ξεπεράσουν τα εμπόδια 

και να μάθουν να μιλούν την ίδια γλώσσα.

• Αξιολόγηση του αντίκτυπου και της δυνατότητας 

μεταφοράς των αποτελεσμάτων με την εφαρμογή 

ενοτήτων ανάληψης δράσης και ανατροφοδότησης 

μετά την εκπαιδευτική κατάρτιση (ηλεκτρονική συλ-

λογή ανατροφοδότησης μετά την κατάρτιση).

Δράσεις του έργου

Οι δράσεις του έργου MIraGE συμβάλλουν σε μεγάλο βαθ-

μό στον γενικό στόχο της αύξησης και της ομαλοποίη-

σης της πρόσβασης των ΥΤΧ στις αγορές εργασίας της Ε.Ε.

Δύο ξεχωριστά και επικεντρωμένα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις εκπαι-

δευτικές ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των ΥΤΧ:

Δράσεις για τους εργοδότες

Το MIraGE προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

ειδικά διαμορφωμένο για την κάθε χώρα των εταίρων, 

σχετικά με τη νομοθεσία και τη διοικητική διαδικασία 

για την ένταξη ΥΤΧ στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα 

περιέχει επίσης πληροφορίες για τον τρόπο ενίσχυσης 

της συνεργασίας σχετικών φορέων (εργοδότες, κοινω-

νικοί εταίροι, κρατικοί φορείς).

Δράσεις για τους ΥΤΧ

Το MIraGE προσφέρει πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά 

με το νομικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής, βοήθεια για 

τον εντοπισμό ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και πληροφο-

ρίες σχετικά με την υφιστάμενη οικονομική και τεχνική 

υποστήριξη.

Επικοινωνία: 
info@csicy.com 


