ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΎΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ
ΕΘΝΙΚΈΣ ΜΕΙΟΝΌΤΗΤΕΣ ΝΕΑΡΏΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΏΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
«Νεαροί Μαύροι και προερχόμενοι από Εθνικές Μειονότητες Φροντιστές: Εμπόδια και Ευκαιρίες για
Απασχόληση και Εκπαίδευση»

Παρότι οι νεαροί μαύροι και προερχόμενοι από εθνικές μειονότητες φροντιστές απασχολούσαν την έρευνα και τις
πολιτικές εκπαίδευσης και δικαιοσύνης, παραμένουν μία από τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες της Ευρώπης
βιώνοντας περιορισμούς συναισθηματικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσεως με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο
στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Παρόλα αυτά το να είναι φροντιστής κάποιος από νεαρή ηλικία μπορεί επίσης να αποδειχτεί μια σημαντική
εμπειρία που βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν υψηλές διαπροσωπικές και πρακτικές ικανότητες,
συμπεριλαμβανομένων της ενσυναίσθησης, της ευαισθησίας, της υπευθυνότητας και της αυτοπεποίθησης.
Δυνατότητες οι οποίες εάν καλλιεργηθούν και διαχειρισθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν στους νεαρούς
φροντιστές μια επιτυχή και γεμάτη ζωή.
Η καινοτομία, η διατομεακή συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η ενημέρωση
ανάμεσα σε νεαρούς επαγγελματίες, εργοδότες, νεαρά άτομα και την κοινωνία σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις
της παροχής φροντίδας, αποτελούν ουσιαστικούς οδηγούς βελτίωσης της κατάστασης των νεαρών μαύρων και
προερχομένων από εθνικές μειονότητες φροντιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της έκθεσης με τίτλο «Νεαροί Μαύροι και προερχόμενοι
από Εθνικές Μειονότητες Φροντιστές: Εμπόδια και Ευκαιρίες για Απασχόληση και Εκπαίδευση» που δόθηκε
στη δημοσιότητα σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Care 2 Work”, το οποίο χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 2). Η έκθεση θα παρουσιαστεί επίσημα σε ένα διεθνές Συνέδριο με
τίτλο «Κατανοώντας τα Εμπόδια: – Νεαροί Μαύροι και προερχόμενοι από Εθνικές Μειονότητες Φροντιστές στην
Ευρώπη», την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016, στο Carpi στην Ιταλία, το οποίο διοργανώνεται από τη ΜΚΟ Anziani e
Non Solo. Η έκθεση αποτελεί προϊόν ενδελεχούς ποιοτικής έρευνας με νεαρούς μαύρους και προερχόμενους από
εθνικές μειονότητες φροντιστές, καθώς και σχετικούς επαγγελματίες στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες-εταίρους.
Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό της δεύτερης φάσης του έργου, κατά την οποία προβλέπεται
η διεξαγωγή εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα απευθύνεται σε νεαρούς φροντιστές και νεαρούς
εργαζόμενους.
Ο Δρ. Τεό Γαβριηλίδης – Διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου IARS και συντονιστής του έργου, δήλωσε: «Αυτή
η έκθεση σηματοδοτεί την πρώτη μας προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια βάση τεκμηρίωσης, πριν προχωρήσουμε στο
σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων που θα ενδυναμώσουν τις ομάδες-στόχους για το έργο “Care 2 Work”.
Μέσω αυτής της έκθεσης, επιβεβαιώνουμε το επίκαιρο και τη συνάφεια του έργου μας. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα
κάνει τη διαφορά στις ζωές των νεαρών φροντιστών».
Το έργο “Care 2 Work” στοχεύει στη διάσπαση του κύκλου της φτώχειας και των πολλαπλών μειονεκτημάτων που
αντιμετωπίζουν οι νεαροί μαύροι και προερχόμενοι από εθνικές μειονότητες φροντιστές. Το έργο υλοποιείται
σε συνεργασία με τρεις Ευρωπαίους εταίρους, 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 διαθέτει τη δικιά του ιστοσελίδα: WWW.CARE2WORK.ORG
Ο Stephen Greene – Ιδρυτής της RockCorps και Πρόεδρος του National Citizen Service Trust δήλωσε: «Το Care2Work
μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να απελευθερώσουμε τη δυναμική των νεαρών μαύρων και
προερχομένων από εθνικές μειονότητες φροντιστών. Πρωτίστως, μας δείχνει το σεβασμό, καθώς είναι αναγκαίο να
διαδώσουμε στον κόσμο τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεαροί μαύροι και προερχόμενοι από
εθνικές μειονότητες φροντιστές. Στη συνέχεια, τα απαραίτητα εργαλεία για να βελτιώσουμε το μέλλον τους, που είναι
οι ομάδες υποστήριξης από άτομα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ σε
αυτόν τον τομέα. Τέλος, τις κατάλληλες ευκαιρίες που πρέπει να τους παράσχουμε ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην
απασχόληση, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση».

ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΆΚΤΕΣ
o Ολόκληρη η έκθεση με τίτλο «Νεαροί Μαύροι και προερχόμενοι από Εθνικές Μειονότητες Φροντιστές: Εμπόδια
και Ευκαιρίες για Απασχόληση και Εκπαίδευση» θα είναι διαθέσιμη εδώ
http://www.care2work.org/reports-e-book/
o Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση «Εμπόδια και Ανάγκες των Νεαρών Φροντιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο»
εδώ http://www.care2work.org/wp-content/uploads/2016/01/Cover_report_care2work-UK.pdf
o Κάθε χώρα έχει παράξει μια εθνική έκθεση στην επίσημη γλώσσα της, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό,
κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο της (οι επιτελικές συνόψεις όλων των εκθέσεων είναι διαθέσιμες στα
αγγλικά)
o Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “Care 2 Work” και για να συμμετέχετε στις δραστηριότητές,
ακολουθήστε το σύνδεσμο http://www.care2work.org ή επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου Δρα Τεό
Γαβριηλίδη T.Gavrielides@iars.org.uk
o Το έργο Care 2 Work συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, στο πλαίσιο της συμφωνίας 2014-2-UK01KA205-011967
o Εγγραφείτε στο newsletter μας και λάβετε τακτικά νέα και ενημερώσεις http://www.care2work.org
o Καταχωρείστε το δικό σας ιστολόγιο, τα νέα σας ή εκδηλώσεις στο http://www.care2work/contacts
o Ακολουθήστε μας στο Twitter #care2work
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα
Μαρία Ευθυμίου:
email: efthimiou.m@kmop.eu
τηλ.: 210 3637547

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ IARS

Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS είναι μια καθοδηγούμενη από και εστιασμένη στους πολίτες ΜΚΟ με
αποστολή να δώσει σε όλους την ευκαιρία να διαμορφώσουν μια ασφαλέστερη, δικαιότερη και
περιεκτική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, το Ινστιτούτο παρέχει υψηλού
επιπέδου εκπαιδευτικές, ερευνητικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες διαμόρφωσης πολιτικής
και δικτύωσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εστιάζει στην ενδυνάμωση των πιο
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω της απευθείας παροχής υπηρεσιών, ενώ ενθαρρύνει
τις οργανώσεις να επιτύχουν, να αποτιμήσουν και να βελτιώσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
Το IARS θεωρείται ειδικό σε διεθνές επίπεδο στην Ποινική Δικαιοσύνη, στην Επανορθωτική
Δικαιοσύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα ιθαγένειας, στην δημόσια προσφορά
και στην καθοδηγούμενη έρευνα. Για να μάθετε περισσότερα για το Διεθνές Ινστιτούτο IARS
ακολουθήστε το σύνδεσμο www.iars.org.uk
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

+44(0)2070644380, Κινητό: 07833224442, contact@iars.org.uk ,
Facebook: https://www.facebook.com/IARSCommunity
Twitter: http://twitter.com/_IARS_

