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 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΥΥ
ΣΕΛ. 1

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΥΥ—
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΕΛ.1

Οι γυναίκες δημιουργούν
έναν ασφαλή

 ΣΕΛ . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕΛ.2

κόσμο
ΧΕΝ Ελλάδος:

ΕΝ.ΤΑ.Σ.Υ.Υ.:ΕNσωμάτωση της TAυτότητας φύλου σε Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
(ΔΡΑΣΗ: Β.1.)

H XEN στον κόσμο
Η ΧΕΝ είναι μία Παγκόσμιa, Γυναικεία, Εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση.
Ιδρύθηκε το 1884 και έχει έδρα τη Γενεύη.
Έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Κοινωνικό & Οικονομικό Συμβούλιο του ΟΗΕ
και στην Επιτροπή του για τη θέση της
Γυναίκας.
Η ΧΕΝ ως οργάνωση με παρουσία σε
125 χώρες του κόσμου, ενώνει τις φωνές
25 εκατομμυρίων γυναικών, όλων των
ηλικιών, από 22.725 κοινότητες.
Μιλάει 120 γλώσσες και διαλέκτους και
δηλώνει ότι οι γυναίκες μπορούν να
δημιουργήσουν έναν ασφαλή κόσμο
γύρω τους

Το σχέδιο «ΕΝ.ΤΑ.Σ.Υ.Υ.: Ενσωμάτωση
της ταυτότητας φύλου σε συνοδευτικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες» (Ενέργεια Β/

γκών της ομάδας στόχου, όπως η εύρεση
ασφαλούς στέγης και επαρκών μέσων
διαβίωσης, καθώς και την παροχή συμ-

Δράση Β1), συγχρηματοδοτήθηκε από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο

βουλευτικών υπηρεσιών για τη στήριξη
της επαγγελματικής και κοινωνικής τους
ένταξης.

Προσφύγων 2012 και υλοποιήθηκε από
τη ΧΕΝ Ελλάδος από 01/02/2014 έως
3 0 /0 6 /2 01 4 (Ε γκρ ιτ ική α πό φα σ η

Αναλυτικά, περιελάμβανε:

Δ28/9699/706/28-5-2014).

στην παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες
πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, η παραμονή των οποίων στην Ελλάδα έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα.



τις δυσμενείς συνθήκες μετάβασης
της ομάδας στόχου από τη χώρα καταγωγής στη χώρα υποδοχής,



τις δυσκολίες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα
σε περίοδο έντονης οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης, καθώς και

Ιδρύθηκε το 1923.

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και δράσεις, εκτός τοπικών ΧΕΝ, σε περιοχές
που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη παρουσίας ευέλικτων εθελοντικών σχημάτων.

υπηρεσίες υποδοχής,



υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης,



ομαδικές συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για ένταξη στην αγορά εργασίας,



υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την άρση των συνθηκών
αποκλεισμού και στήριξης της κοινωνικής τους ένταξης,



υπηρεσίες προώθησης στην αγορά
εργασίας

Το σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη:

H ελληνική XEN

Σήμερα εργάζεται σε 26 οργανωμένα
τοπικά Κέντρα σε όλη τη χώρα.

Αφορούσε





τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες που
απορρέουν από τη γυναικεία ταυτότητα,

είχε ως στόχο την παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης και διασύνδεσης για την
κάλυψη βασικών και επιτακτικών ανα-

Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών επιχειρήθηκε:



η αναγνώριση των ψυχοκοινωνικών
συνεπειών από τη βίαιη απομάκρυνση των επωφελούμενων από τις χώρες προέλευσής τους και η απεμπλοκή τους από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς την κοινωνική
τους ένταξη στο περιβάλλον υποδο-

Το έργο ΕΝ.ΤΑ.Σ.Υ.Υ. συγχρηματοδοτήθηκε
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012,
Ενέργεια Β/Δράση Β1.

χής,

Από τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης για την

η εξοικείωση των επωφελούμενων με τις επικρατούσες άρση των συνθηκών αποκλεισμού και στήριξης της
στην ελληνική κοινωνία συνθήκες, η ενημέρωση σχετι- κοινωνικής ένταξης επωφελήθηκαν 15 γυναίκες και υλοκά τους ισχύοντες εργασιακούς όρους, τα μισθολογικά ποιήθηκαν 30 ατομικές συνεδρίες. Επιμέρους ποιοτικοί στόκαι ασφαλιστικά τους δικαιώματα,
χοι ήταν η άρση συνθηκών αποκλεισμού και η στήριξη για
 η ενδυνάμωση και κινητοποίηση των επωφελούμενων,
την αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών που απορώστε να αναζητούν αποτελεσματικότερα μια θέση εργασίας και να αξιοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τις δεξιό- ρέουν από τις συνθήκες απομάκρυνσής από τις χώρες κατατητές τους. Για τον σκοπό αυτό το Σχέδιο προέβλεπε και γωγής και από τις δυσκολίες ένταξής στην ελληνική κοινωτην πρακτική εξάσκηση των επωφελούμενων στην ανα- νία.
ζήτηση εργασίας, καθώς και ενέργειες εκ μέρους του
προσωπικού του φορέα για ζεύξη μεταξύ προσφοράς Ως προς τις υπηρεσίες που αφορούν στην προώθηση
στην αγορά εργασίας (ζεύξη προσφοράς και ζήτησης ερκαι ζήτησης εργασίας,
γασίας) εξυπηρετήθηκαν 43 γυναίκες και πραγματοποιήθη η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη άρση του κοικαν 86 ατομικές συνεδρίες. Επιμέρους ποιοτικοί στόχοι ήταν
νωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι επωφελούμενες
και η εκπαίδευσή τους σχετικά με τον ρόλο και τα δι- η διευκόλυνση της διασύνδεσης μέσω αντιστοίχισης του
καιώματα των γυναικών στην ελληνική κοινωνία.
προφίλ της κάθε εξυπηρετούμενης με προσφερόμενες θέΑποτελέσματα:
σεις εργασίας.



Στις υπηρεσίες υποδοχής ο Φορέας ενέταξε συνολικά 43
γυναίκες της ομάδας στόχου. Υλοποιήθηκαν 86 συνεδρίες
στη διάρκεια των οποίων ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το πρόγραμμα και εντάχθηκαν στις
υπηρεσίες του ισότιμα με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες

Η ΧΕΝ Ελλάδος, μία από τις παλαιότερες γυναικείες οργανώσεις στην Ελλάδα, αξιοποίησε την πολύχρονη εμπειρία
του Κέντρου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και της Κοινωνικής Υπηρεσίας προς γυναίκες
κάθε εθνότητας, προέλευσης, θρησκευτικής και πολιτικής

τους.

πεποίθησης. Ιδιαίτερα οι γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες

Στις υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης της εργασια- άσυλο αντιμετωπίζουν πολλαπλά και ποικίλα προβλήματα
κής ένταξης, ο Φορέας εξυπηρέτησε 30 γυναίκες και υλο- που απορρέουν από το φύλο και τους παραδοσιακούς ρόποιήθηκαν 150 συνεδρίες με στόχο τη στήριξη της ένταξης λους και στερεότυπα και συγχέουν περαιτέρω την προσπάτους στην αγορά εργασίας με πλήρεις και ισότιμους όρους θεια ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής.

απασχόλησης. Οι συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπη- Η πληροφόρηση, συμβουλευτική στήριξη και κινητοποίηση
ρεσίες αφορούσαν:
ανέργων γυναικών της συγκεκριμένης ομάδας, συχνά θυ-



στη διάγνωση αναγκών των επωφελούμενων,




στην κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης,





ματοποιημένων και με πληθώρα συνοδών αποκλεισμών, με
στόχο την ένταξη τους σε μια «εχθρική» αγορά εργασίας

δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν. Η ένταξη τους στην ελληστην ενδυνάμωση και κινητοποίηση για την εύρεση ερνική κοινωνία προϋποθέτει ένα ισχυρό πλέγμα άμεσης ανταγασίας,
πόκρισης στις βασικές ανάγκες και στήριξης μέσω της παροστη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, στην προετοιμασία για παρουσίαση ε- χής υπηρεσιών, μια εκτεταμένη συνεργασία κρατικών φορέαυτού σε συνέντευξη και στην πρακτική εξάσκηση ων και κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και την ευαισθητοστους τρόπους αναζήτησης εργασίας,
ποίηση της κοινής γνώμης, συνθήκες που είναι δύσκολο να
στην ενημέρωση για την αγορά εργασίας, καθώς και για επιτευχθούν στο σύνολό τους υπό τις παρούσες συνθήκες
εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.
βαθιάς οικονομικοκοινωνικής κρίσης.

χεν ελλάδος

Αμερικής 11 -106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210-3624291 Fax: 210–36 22 400
E-mail: info@xen.gr Website: www.xen.gr
Facebook:https://www.facebook.com/xenellados

