Έναρξη της της Ιστοσελίδας του Έργου “Care 2 Work”- Αλλάζοντας τη ζωή χιλιάδων Μαύρων,
Ασιατών και προερχόμενων από εθνικές μειονότητες νεαρών φροντιστών στην Ευρώπη.
Το καινοτόμο, διετές, έργο “Care 2 Work”, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+, ξεκίνησε τη λειτουργία της ιστοσελίδας του «www.care2work.org». Η νέα
αυτή ιστοσελίδα υποστηρίζει τους σκοπούς του έργου, το οποίο έχει ως ομάδα στόχο μία από τις πιο
περιθωριοποιημένες κοινότητες της Ευρώπης, αυτή των Μαύρων, των Ασιατών και άλλων μειονοτήτων
φροντιστών νεαρής ηλικίας, με σκοπό την έξοδο τους από τον κύκλο της φτώχειας και τα πολλαπλά
μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν.
Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα «www.care2work.org» περιέχει διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία,
πηγές πληροφόρησης, ιστολόγια, ενημερώσεις του έργου, εκδηλώσεις και νέα, τα οποία είναι
σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ευρύ κοινό
συμπεριλαμβανομένων νεαρών φροντιστών, νεαρών εργαζομένων , ερευνητών, ακαδημαϊκών, φορέων
χάραξης πολιτικής και εργοδοτών. Η νέα πλατφόρμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση αναφορικά με
τις ανάγκες των νεαρών φροντιστών που ανήκουν στις προαναφερθείσες μειονότητες φροντιστών,
ενώ, παράλληλα, παρέχει τον αναγκαίο χώρο για μια εποικοδομητική δημόσια συζήτηση ανάμεσα σε
διάφορους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ιστοσελίδα θα φιλοξενεί ένα εύρος καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία απευθύνονται
τόσο σε νεαρούς φροντιστές όσο και επαγγελματίες. Τα εν λόγω εργαλεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες και οι γνώσεις των νεαρών φροντιστών, που έχουν
αποκτηθεί μέσω της παροχής φροντίδας. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητάς
τους.
Σε συνεργασία με 3 Ευρωπαϊκούς Εταίρους με πολυετή εμπειρία και προσήλωση στις
περιθωριοποιημένες και στις μειονεκτούσες ομάδες νέων τη ΜΚΟ Anziani e Non Solo (Ιταλία), το
Πανεπιστήμιο του Linnaeus (Σουηδία) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα), υπό
την καθοδήγηση του Διεθνούς Ινστιτούτου IARS, το έργο βρίσκεται στην πρώτη του φάση και
προσκαλεί νεαρούς εργαζόμενους πρώτης γραμμής καθώς και νεαρούς ανθρώπους με σχετική
εμπειρία να συνεργαστούν με τους εταίρους του έργου. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην
έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: kmop@kmop.eu
Τα ευρήματα της πρώτης φάσης του έργου θα παρουσιαστούν σε ένα διεθνές συνέδριο το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016 στο Κάπρι της Ιταλίας.
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Το έργο Care 2 Work είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+, υπό τη συμφωνία 2014-2UK01-KA205-011967
Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία μας, ώστε να λαμβάνετε τακτικά ειδήσεις και ενημερώσεις
στο http://www.care2work.org/
Καταχωρήστε το δικό σας ιστολόγιο, τα δικά σας νέα ή εκδηλώσεις στο
http://www.care2work.org/contacts
Ακολουθήστε μας στο Twitter #care2work.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Ευθυμίου Μαρία στο efthimiou.m@kmop.gr

