Εκεί όπου οι δυσκολίες
μετατρέπονται σε δυνατότητες
Το έργο LIREA είχε ως στόχο την προώθηση της πλήρους ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών
στην κοινωνία των κρατών μελών, ενισχύοντας την ικανότητα των κοινωνιών υποδοχής να
εφαρμόζουν καινοτόμες και διακρατικές λύσεις για τη βελτίωση της ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων.
LIREA (Life Is REborn from the Ash - μετ: Η Ζωη που αναγενάται από τις στάχτες
της) είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της AMIF (Asylum,
Migration and Integration Fund - μετ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου της το οποίο αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση της παρούσας πληροφορίας.

Το Έργο
Το έργο ξεκίνησε από μία φάση ανταλλαγής καλών πρακτικών για τον από κοινού σχεδιασμό ενός
νέου μοντέλου παρέμβασης (WP2), και πραγματοποίησε διαδρομές για την κοινωνική αποκατάσταση
(WP3) και διαδρομές προς την οικονομική ένταξη (WP4), με δραστηριότητες διάδοσης (WP5).
Το έργο LIREA ξεκίνησε από την ιδέα ότι η ένταξη των μεταναστών, ιδίως των θυμάτων
traﬃcking, είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινά από την κοινωνική αποκατάσταση και
καταλήγει στην οικονομική ένταξη. Με αυτόν τον τρόπο, σε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο,
εξασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής και στην αγορά εργασίας.
Στόχος του έργου ήταν να περάσει από μια διαδικασία κοινωνικής ένταξης σε εθνικό επίπεδο
(προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω") σε μια ευρύτερη (προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω"),
αποτελούμενη τόσο από την κοινωνική όσο και από την οικονομική πλήρη ενσωμάτωση, η οποία
πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ακριβώς
επειδή πρόκειται για μια «αμφίδρομη διαδικασία», είναι προτιμότερο να μιλάμε για κοινωνικοοικονομική ένταξη, για να ενισχύσουμε τη σημασία του διπλού επιπέδου παρέμβασης του έργου,
στους ανθρώπους και στα συστήματα.

Οι Ωφελούμενές/-οί μας
200 θύματα traﬃcking (50% γυναίκες)

200 επαγγελματίες (κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές,
εκπαιδευτικοί)
Έμμεσοι ωφελούμενοι (μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα) είναι άλλοι
επαγγελματίες, ερευνητές/ειδικοί στον τομέα, ενδιαφερόμενοι φορείς από τρίτες
χώρες/ΕΕ/Εθνικά κράτη (κερδοσκοπικοί/μη κερδοσκοπικοί φορείς, εμπορικά
επιμελητήρια, δημόσια ιδρύματα), φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης
αποφάσεων, κοινωνία των πολιτών.

Κοινωνική Ένταξη
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κοινωνική ένταξη των θυμάτων traﬃcking, έχει αναπτυχθεί μία
διεπιστημονική υποστήριξη για ψυχοσωματική αποκατάσταση.
Ειδικότερα, επαγγελματίες συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών λειτουργών, πολιτισμικών
διαμεσολαβητών κι εκπαιδευτικών εκπαιδεύτηκαν για να υποστηρίξουν τα θύματα και να
διαχειριστούν/αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις που θα προκύψουν.
Οι ίδιοι επαγγελματίες συμμετείχαν και στην κοινωνική/ψυχοσωματική αποκατάσταση των
θυμάτων, υποστηρίζοντάς τα στη διαδρομή προς τη ζωή μετά το τραύμα με ιδιαίτερη προσοχή στις
γυναίκες. Τέλος, στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, τα θύματα υποστηρίχθηκαν
στην κοινωνική τους αποκατάσταση και μέσω εργαστηρίων κοινωνικοποίησης και
αυτοβοήθειας.

Τι έχουμε κάνει
• 1 έκθεση καλών πρακτικών
• 1 άρθρο πάνω στο νομικό σύστημα
• Kατευθυντήριες γραμμές για την αναπαραγωγή του μοντέλου
• 2 πακέτα (εκπαιδευτικό υλικό και βιωματικά εργαστήρια)
• 4 προγράμματα κοινωνικής αποκατάστασης: σε εξέλιξη
• 4 προγράμματα κατάρτισης/τοποθέτησης σε θέση εργασίας: σε
εξέλιξη
• 1 οδηγός (δραστηριότητες κατάρτισης προσανατολισμένες στην
αγορά εργασίας)
• 1 Docu-ﬁction
• 1 εκστρατεία ευαισθητοποίησης (ιστότοπος και σελίδες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης)
• 1 πλατφόρμα

Οικονομική Ένταξη
Το έργο εξασφάλισε τη δημιουργία διαδρομών προσανατολισμένων προς μια βιώσιμη
οικονομική ένταξη. Πιο συγκεκριμένα, παρείχε κατάρτιση και τοποθέτηση σε θέσεις
εργασίας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων κι επαφή με τους σχετικούς φορείς. Επιπλέον,
μέσω της υπηρεσίας τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, οι εταίροι συνόδευσαν τα θύματα σε νέες
επιχειρηματικές διαδρομές και, τέλος, οργανώθηκε ένα φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών για
την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών και πελατών καθώς και για την προώθηση
υπηρεσιών εύρεσης εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η παρέμβαση ενθάρρυνε την αμοιβαία κοινωνική ανταλλαγή μεταξύ των θυμάτων
εμπορίας ανθρώπων και των κοινωνιών υποδοχής. Αυτή η ανταλλαγή θα είναι ισχυρότερη
μακροπρόθεσμα: ένα σταδιακό μοτίβο που θα ενισχύσει την υποστήριξη προς τα θύματα, την
εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την οικονομική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών προς τη συνεχή ενδυνάμωση μιας δίκαιης και συμμετοχικής
κοινωνίας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται, οι εκθέσεις και τα εγχειρίδια μπορούν να προσαρμοστούν σε
διαφορετικό πλαίσιο και να εξαχθούν σε παρόμοιες δραστηριότητες. Τα επεξεργασμένα υλικά και
οι προωθούμενες δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για περισσότερες
εφαρμογές σε διαφορετικά πλαίσια και κοινωνικά υπόβαθρα. Πράγματι, ο εντοπισμός κι η
ανάλυση των βέλτιστων κανόνων και πρακτικών μπορεί να βελτιώσει την παρέμβαση
για την εμπορία ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος, τα αποδεδειγμένα στοιχεία της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων
που παρήχθησαν από άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων
HORIZON και AMIF για τα ίδια θέματα, δίνουν περαιτέρω μια συγκεκριμένη ιδέα για την
ικανότητα παρακολούθησης και βιωσιμότητας που μπορεί να έχει αυτό το είδος
δράσης.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

