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Το έργο HEAL (αριθμός έργου 863631 – HEAL
– AMIF-2018-AG-INTE)

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. Το
περιεχόμενου αυτού του εγγράφου αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του/της

συντάκτη/τριας και είναι μόνο δική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Αποκατάσταση και
ένταξη γυναικών θυμάτων trafficking μέσω

της δικτύωσης, της εκπαίδευσης και της
ψυχολογικής τους υποστήριξης

Διεκδίκησε
το μέλλον που σου αξίζει!
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Οι συμμετέχουσες εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν με διάφορους τρόπους. Μέσα
από τη διεπιστημονική εκπαίδευση για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, τα
συμμετέχοντα άτομα ενδυναμώνουν τις επαγγελματικές και γλωσσικές τους
δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, η πρόσληψη υπαλλήλων με διαφορετικά
χαρακτηριστικά αυξάνει τις πιθανότητες διάκρισης και πιστοποίησης των εταιριών
ως προς την πολιτισμική ποικιλομορφία του προσωπικού τους. Επίσης, οι εταιρίες
μπορούν να επωφεληθούν από τη βάση δεδομένων λαμβάνοντας βοήθεια από τις
κοινωνικές υπηρεσίες όσον αφορά στην ένταξη των μελλοντικών υπαλλήλων τους.

Αναπτύξαμε τη βάση δεδομένων HEAL, μια διαδικτυακή
πλατφόρμα η οποία συνδέει άτομα που έχουν λάβει
εκπαίδευση και αναζητούν εργασία και εργοδότες
διαφορετικών κλάδων. Την πλατφόρμα διαχειρίζονται
οι εταίροι του έργου, προκειμένου να γίνεται σωστή
αντιστοίχιση και υποστήριξη των διαδικασιών. Η βάση
δεδομένων απευθύνεται σε εκπαιδευμένα και
κινητοποιημένα άτομα που αναζητούν εργασία.

Οι συμμετέχουσες του έργου HEAL εποπτεύονται από μια διεπιστημονική ομάδα
επαγγελματιών και εκπαιδεύονται σε γενικές επαγγελματικές δεξιότητες μέσω
εξατομικευμένης εκπαίδευσης. Οι υποψήφιες εργαζόμενες προετοιμάζονται
έτσι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες επαγγελματικές τους
υποχρεώσεις. Μέσα από τις εκπαιδεύσεις που προσφέρει το HEAL αλλά και την
καθοδήγηση ως προς τη ορθή χρήση της γλώσσας, οι γυναίκες αυτές αποκτούν
μια σειρά ανταγωνιστικών επαγγελματικών δεξιοτήτων όπως:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την βοήθεια παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών,
εργοδοτών αλλά και των ίδιων των γυναικών Υπηκόων
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που έχουν υπάρξει θύματα
trafficking, σχεδιάσαμε ένα Πρόγραμμα Αποκατάστασης
και Ένταξης, το οποίο περιλαμβάνει συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης και διεπιστημονικό
εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας.

Υποστηρίζουμε τους εργοδότες όσον αφορά την
εγγραφή και την επικαιροποίηση των πληροφοριών
τους και τους βοηθούμε να διασφαλίσουν επιτυχείς
διαδικασίες ένταξης των υπαλλήλων που επιλέγουν.
Παράλληλα, υποστηρίζουμε τα εγγεγραμμένα άτομα
που αναζητούν εργασία να δημιουργήσουν μια ασφαλή
επαφή με τους εργοδότες και να αποκτήσουν νέες
επαγγελματικές δεξιότητες, εφόσον το επιθυμούν.

ΟΦΕΛΗ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Θα θέλατε να επιλέξετε τον επόμενο εργαζόμενό σας από
αυτή την ομάδα εκπαιδευμένων και ικανών ανθρώπων;

 

Εγγραφείτε στο www.yourcareerpath.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επικοινωνία
Ικανότητα να συνομιλούν με

σαφήνεια και ευγένεια, τόσο στις
δια ζώσης επαφές τους όσο και

γραπτώς και τηλεφωνικώς, αλλά
και να είναι καλές ακροάτριες.

Διεπιστημονική
εκπαίδευση

απασχολησιμότητας

Ομαδικό πνεύμα
Προθυμία να εργαστούν και να

συνεργαστούν με άλλους ανθρώπους
και επιθυμία να «χτίσουν» θετικές

σχέσεις για την επίτευξη της εργασίας
που έχει ανατεθεί..

Δυνατότητα
σύναψης 
συμβάσεων 
εργασίας

Υπευθυνότητα & Ανάληψη
Ευθυνών 

Αίσθηση ευθύνης στην υλοποίηση
εργασιών και δραστηριοτήτων και στην

τήρηση προθεσμιών.

Ευελιξία
Ικανότητα και προθυμία να

αναλάβουν νέα καθήκοντα και να
ανταποκριθούν με ψυχραιμία σε

νέες προκλήσεις.

Διαχείριση Χρόνου 
Ικανότητα να διαχειριστούν τον χρόνο τους,

να βάλουν σε σειρά προτεραιότητας τις
εργασίες τους και να οργανώσουν τις

καθημερινές τους ευθύνες και προθεσμίες.

Αναλυτική σκέψη 
Ικανότητα να συλλέγουν και να

αναλύουν πληροφορίες, να
επιλύουν προβλήματα και να

λαμβάνουν αποφάσεις.

Ψηφιακές δεξιότητες 
Ικανότητα να χρησιμοποιούν

ψηφιακές συσκευές, δίκτυα και το
περιεχόμενο αυτών.

Ηγετικές δεξιότητες 
AΙκανότητα να ηγούνται και να

παρακινούν και άλλους να επιτύχουν
φιλόδοξους στόχους, δημιουργώντας
κλίμα συναίνεσης και εμπιστοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΜΟΠ –
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας  heal@kmop.eu, 210 6234550


