
 

Συντονισμός Έργου σε τοπικό επίπεδο: 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βερανζέρου 1, 10677 Αθήν

α, Ελλάδα 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3809847 

 

 

Φαξ: +30 210 3809877 

  

Έργο γ ια  

την Επιχε ιρηματ ικότητα  

των Μεταναστρ ιών :  Όρεξη γ ια  

το «Επιχε ιρε ίν» !  

 
Αξιοποιώντας τις ατομικές δεξιότητες και 
συνεισφέροντας στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, η επιχειρηματική κατάρτιση μπορεί 
να συμβάλλει στην ενίσχυση των 
μεταναστών και των προσφύγων, και 
ιδιαίτερα των γυναικών που υποφέρουν 
εξαιτίας των χαμηλότερων ποσοστών 
ένταξης σε σύγκριση με εκείνα των ανδρών 
μεταναστών και αντιμετωπίζουν επιπλέον 
διακρίσεις και προκλήσεις κατά την 
πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και στην 
αγορά εργασίας. 
 

 

Η ανεπαρκής σύνδεση με την επιχειρηματική 
νοοτροπία σε τοπικό επίπεδο, η περιορισμένη 
πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα και η 
ελλιπής κατανόηση των προγραμμάτων 
στήριξης για την ανάπτυξη επιχειρήσεων 
αποτελούν εμπόδιο στην ενθάρρυνση των 
μεταναστριών να ασχοληθούν με την 
επιχειρηματικότητα.  
 
 

Σκοπός του έργου «ARISE» είναι η 

προώθηση των κο ινων ικών κα ι 
επ ιχε ιρηματ ικών ικανοτήτων των 
μεταναστριών μέσω της ανάπτυξης και της 
αξιοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με τα τρόφιμα και οι οποίες 
παρέχουν δυνατότητες για δραστηριότητες 

παραγωγής εισοδήματος.  
 

 
Το έργο θα προάγει την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση οικονομικά βιώσιμων και 
καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που 

Σχετικά με το Έργο Επικοινωνία 

Το έργο «ARISE» έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω 

του AMIF (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) στο πλαίσιο Προγράμματος Δρά

σεων της Ένωσης. 

 

Η παρούσα έκδοση αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

 



Δίκτυο έργου «ARISE» 

Η κοινοπραξία του έργου αριθμεί έξι  

οργανισμούς από διαφορετικές  

ευρωπαϊκές χώρες:  

 

CESIE (Παλέρμο, Ιταλία) 

Συντονιστής Φορέας 

www.cesie.org 

 

Four Elements  

(Αθήνα, Ελλάδα) 

www.4-elements.org 

 

Élan Interculturel 

(Παρίσι, Γαλλία) 

www.elaninterculturel.com 

 

Verein Multikulturell  

(Ίνσμπρουκ, Αυστρία) 

www.migration.cc 

 

Folkuniversitetet  

(Ουψάλα, Σουηδία) 

www.folkuniversitetet.se/uppsala 

 

Verein Niedersächsischer 

Bildungsinitiativen e.V.  

(Αννόβερο, Γερμανία) 

www.vnb.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες έργου «ARISE»: 

 

 Ποσοτική και ποιοτική έρευνα με αντικείμε

νο τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες 

μάθησης των μεταναστριών. 

 Ανάλυση του επιχειρηματικού κλίματος κα

ι των προϋποθέσεων σε σχέση με τα τρό

φιμα. 

 Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο για κοινω

νικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές και διαπ

ολιτισμικούς διαμεσολαβητές. 

 Υλοποίηση 20 εργαστηρίων σε τοπικό επί

πεδο για 15 μετανάστριες σε κάθε χώρα μ

ε αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη

ν επιχειρηματική εκπαίδευση και την οριστ

ικοποίηση επιχειρηματικών ιδεών σε σχέσ

η με τα τρόφιμα. 

 Εκδηλώσεις από τοπικές επιχειρήσεις υπ

ό την επιμέλεια μεταναστριών, συμπεριλα

μβανομένης της δημιουργίας προωθητικώ

ν βίντεο με τις επιχειρηματικές ιδέες που έ

χουν αναπτυχθεί. 

 Ανάπτυξη και παραγωγή μιας Εργαλειοθή

www.arise-network.eu 


