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Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτής 
της έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία 
αντανακλούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο. Η Επιτροπή δεν 
φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων 
πληροφοριών.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση του έργου WE CARE 
συνδράμουν 8 εταίροι διαφόρων χωρών.

• IFRTS – Γαλλία                                                           
• INFODEF –  Ισπανία
• GOI  – Τουρκία
• IASIS - Ελλάδα
• LBP –  Ισπανία
• INQS – Ιρλανδία



ΤΟ ΕΡΓΟ WE CARE

Το έργο WE CARE προβλέπει να βελτιώσει και 
ενισχύσει το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων 
προσφέροντας καινοτόμες προσεγγίσεις 
και εκπαιδευτικό περιεχόμενο με σκοπό την 
επικύρωση της άτυπης και τυπικής μάθησης, 
την πρόσβαση σε εκπαίδευση και καθοδήγηση. 
Το έργο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, 
συμβούλων και άλλων επαγγελματιών που 
εργάζονται με μετανάστριες, ενώ επιδιώκει να 
επεκτείνει τους επαγγελματικούς ορίζοντες 
των μεταναστριών παρέχοντας δεξιότητες και 
ευκαιρίες απασχόλησης στον εργασιακό τομέα 
της φροντίδας στην Ευρώπη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το πρόγραμμα WE CARE στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων αναγκών 
και προκλήσεων σχεδιάζοντας καινοτόμους 
μεθόδους και εργαλεία που απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς ενηλίκων, συμβούλων και άλλως 
επαγγελματιών, οι οποίοι θα αποκτήσουν την 
ικανότητα επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης 
κατάρτισης των μεταναστριών που εργάζονται σε  
τομείς παροχής φροντίδας στην Ευρώπη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

IO1 - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Καλών Πρακτικών 
και Άλλων Εκπαιδευτικών Πληροφοριών

IO2 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

IO3 - WE CARE Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

IO4 - WE CARE Εργαλειοθήκη 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Οι μετανάστριες που εργάζονται σε τομείς 
παροχής φροντίδας αντιμετωπίζουν 
ιδιάζουσες προκλήσεις λόγω των 
δεσπόζουσων ιδιότροπων νομοθεσιών που 
παρατηρούνται στις χώρες προορισμού, οι 
οποίες συχνά τους εμποδίζουν να εισέλθουν 
στη χώρα ή να εργαστούν νόμιμα. Αυτή 
η έλλειψη νομικού καθεστώτος θέτει 
τις μετανάστριες, οι οποίες εργάζονται 
αδήλωτα και παράτυπα, σε κίνδυνο 
κακομεταχείρησης από τους εργοδότες 
τους. Όσοι εργάζονται άτυπα στερούνται τα 
νόμιμα εργασιακά δικαιώματα, στερούνται 
τα νόμιμα εργασιακά δικαιώματα, τα 
οποία παρέχονται μέσω της σύμβασης 
πρόσληψης, όπως είναι οι κοινωνικές 
παροχές και υπηρεσίες, ενώ οι απολαβές 
τους είναι σημαντικά χαμηλότερες σε 
σύγκριση με υπαλλήλους υγειονομικής 
περίθαλψης, οι οποίοι εργάζονται επίσημα 
και βάσει της νομοθεσίας (The role of 
migrant care workers in aging societies.
IOM;2010).

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υγειονομική και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη είναι ένας σημαντικός τομέας σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ  το  εργατικό δυναμικό 
των τομέων υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
αποτελείται κυρίως από γυναίκες.

Επιπλέον, οι χώρες υποδοχής δεν αναγνωρίζουν 
τυχών εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις που έχουν 
αποκτήσει στο παρελθόν, ενώ υπάρχουν 
ελάχιστες αναφορές σχετικά με εκστρατείες που 
έχουν ως σκοπό την επικύρωση δεξιοτήτων σε 
μετανάστριες  ώστε να γίνουν επαγγελματίες 
φροντιστές. 

Οι ανάγκες και οι προκλήσεις που απορρέουν 
από τα προαναφερθέντα, επιβεβαιώθηκαν 
από τους εταίρους του έργου και την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Κοινωνικής Πολιτικής, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη της αντιμετώπισης της αδήλωτης 
εργασίας των μεταναστριών στους τομείς της 
φροντίδας, καθώς και την ανάγκη για άτυπη 
εκπαίδευση και επικύρωση δεξιοτήτων ώστε 
αυτές να γίνουν επαγγελματίες φροντίστριες.


