Γιατί το

Το Πρόγραμμα MILE χρηματοδοτείται από
το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη.

MILE;
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Το MILE αναπτύσσει, υλοποιεί και διαχειρίζεται ένα αποτελεσματικό
μοντέλο εργασιακής ένταξης των μεταναστών, βασισμένο στις
πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες τους, καθώς και στην
κινητοποίηση διαφόρων φορέων.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
•Οι εργοδότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι εμπλουτίζουν τις ικανότητές
τους για την αντιμετώπιση των αναγκών και των δυνατοτήτων των
μεταναστών.
• Ένα μεθοδολογικό σχέδιο αναπτύσσεται, υλοποιείται κι εφαρμόζεται
με 520 μετανάστες στις 5 πόλεις-εταίρους, μέσω μιας δομημένης και
συνεχούς συμμετοχής των εργοδοτών.
• Η εμπειρία και το μοντέλο του Προγράμματος MILE διαδίδονται κι
ενσωματώνονται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Που εφαρμόζεται
το MILE;
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Το έργο βασίζεται σε μια
διακρατική συνεργασία ιδιωτικών
και δημόσιων οργανισμών σε 4
χώρες της Ε.Ε. (5 πόλεις).
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μιλανο
[Περιφέρεια
Λιμβαρδίας)

Αθήνα
[Περιφέρεια
Αττικής)
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας)

Ίνσμπρουκ
[Περιφέρεια
Τιρόλου)

Βιγιάντεκανς
[Περιφέρεια
Καταλονίας)

Ποιους αφορά το
MILE;

Το MILE ενθαρρύνει τη διαρθρωμένη
συνεργασία σε τοπικό επίπεδο και σ’ επίπεδο
ΕΕ, με βάση μια τριπλή προσέγγιση: για τους
υπηκόους τρίτων χωρών, τους εργοδότες και τις
υπηρεσίες απασχόλησης.

I
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ &
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Βραχυπρόθεσμοι άμεσοι δικαιούχοι
-120 μετανάστες,
συμπεριλαμβανομένων 20
αιτούντων άσυλο I προσφύγων
(1° επίπεδο)
- 400 πρόσθετους μετανάστες
(2° επίπεδο)
Ιδιαίτερη μέριμνα για γυναίκες και
νεολαία.

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΑΛΛΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
60 παράγοντες στην Ευρώπη
(βραχυμεσοπρόθεσμοι άμεσοι δικαιούχοι)
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ένταξη των
μεταναστών στην αγορά εργασίας

ΑΛΛΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Περαιτέρω 6 χώρες της ΕΕ και
δίκτυα δεύτερου επιπέδου
(έμμεσοι δικαιούχοι μεσαίου και
μακροπρόθεσμου επιπέδου)
συμμετέχουν για ν’ αυξήσουν την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την
ένταξη των μεταναστών στην
αγορά εργασίας και τη συμβολή
τους στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Τι είναι το
MILE?

-

• Μετά την αξιολόγηση των αναγκών των εργοδοτών,
αναπτύσσονται
ικανότητες
για
εταίρους
και
ενδιαφερόμενους. Στη συνέχεια ομάδες εργασίας
δημιουργούνται με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών
και λύσεων.
• Μια μεθοδολογία αναπτύσσεται κι εφαρμόζεται με 520
υπήκοοους τρίωτν χωρών σε 2 επίπεδα:
(1) μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη και προσαρμοσένη
υποστήριξη (μοντέλο MILE: επί τούτου κατάρτιση,
εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία και υποστήριξη μετά
την
τοποθέτηση)
για
120
μετανάστες,
συμπεριλαμβανομένων 20 προσφύγων (1° επίπεδο).
(2) βελτιωμένες κι ενισχυμένες υπηρεσίες κατάρτισης,
απασχόλησης κι επαγγελματικού προσανατολισμού για
400 μετανάστες (2° επίπεδο).
• Διάδοση κι ενσωμάτωση (επισκέψεις μελέτης,
κατάρτιση, ανταλλαγές κ.λπ.) σε τοπικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον
αφορά την εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών και
τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Πως υλοποιείται
το MILE;

Η δράση βελτιώνει τις πρακτικές των
βασικών παραγόντων και προωθεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την
αποτελεσματική υποστήριξη της ένταξης
των μεταναστών.

I

Πακέτο Εργασίας 1 Πακέτο Εργασίας 2
Διαχείριση και
συντονισμός της
Δράσης

Συμμετοχή και ανάπτυξη
ικανοτήτων των
ενδιαφερομένων μερών
(συμπεριλαμβανομένων
των εργοδοτών) και
ανάπτυξη του μοντέλου
MILE

Πακέτο Εργασίας 3 Πακέτο Εργασίας 4

Πακέτο Εργασίας 5

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
για εργασία: κατάρτιση
σε τεχνικές και λοιπές
δεξιότητες για τους
μετανάστες

Διάδοση κι
ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων του
Σχεδίου σε τοπικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο

Ενίσχυση της
πρόσβασης και της
ένταξης στην εργασία:
καθοδήγηση κι ενεργή
αναζήτηση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της τοποθέτησης για
120 μετανάστες

-

Τι περιλαμβάνει
το MILE;
Κύριες δραστηριότητες του έργου:

•

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΠΕ2)

•

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ2)

•

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ - ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΙ Σ’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΕ2)

•

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ3)

•

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (ΠΕ4)

• ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΕ5)

Πότε υλοποιείται
το MILE;

Το έργο ξεκινά τον Δεκέμβριο του
2018 και θα διαρκέσει 30 μήνες,
μέχρι το Μάιο του 2021.

I
Έρευνα
Ιανουάριος 2019 Απρίλιος 2019

Ομάδες Εργασίας
Φεβρουάριος 2019 Μάιος 2021

Ανάπτυξη
ικανοτήτων
Μάιος 2019 Σεπτέμβριος 2019

Παράδοση μοντέλου MILE
Μάιος 2021

Καθοδήγση στην
εργασία
Σεπτέμβριος 2019 Μάιος 2021

Εκπαίδευση
μεταναστών
Σεπτέμβριος 2019 Ιούνιος 2020

Συμμετοχή μεταναστών
κι εργοδοτών
Ιανουάριος 2019 Ιούνιος 2020

Επισκέψεις
μελέτης
Μάρτιος 2019
Δεκέμβριος 2019

Τοποθέτηση μεταναστών στην αγορά
εργασίας
Δεκέμβριος 2019 Φεβρουάριος 2021

Τι χρηματοδοτεί το MILE;
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:
Για την απασχόληση 30 νόμιμων υπηκόων τρίτων χωρών (για
240 ώρες εργασίας έκαστος), το Πρόγραμμα MILE δίνει στις
επιχειρήσεις που θα τους προσλάβουν 192 € για κάθε έναν
ξεχωριστά (σύνολο 5.760,00 €).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:
Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών
είναι 528 € μεικτά (για 240 ώρες εργασίας έκαστος).
Για τους 30 ωφελούμενους δηλαδή, η συνολική δαπάνη από
το Πρόγραμμα MILE ανέρχεται στα 15.840,00 €.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για
το MILE;
Θέλετε να συμμετέχετε στο MILE;

www.projectmile.eu
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Ρήγα Φεραίου 113,
27131, Πύργος, Ελλάδα
+30 2621040219
olykek@olympiakokek.gr
Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει..

