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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

To ευρωπαϊκό έργο WINGS είναι έτοιμο να δώσει «Φτερά» σε γυναίκες 
μετανάστριες  

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο «SYNTHESIS» ανακοινώνει τη συνεργασία του 
με τον ολλανδικό οργανισμό Netwerkpro και τους φορείς Glocal Factory (Ιταλία), HIGGS 
(Ελλάδα), GE Innova (Ισπανία) και Skills Zone (Μάλτα), για την ανάπτυξη ενός 
καινοτόμου και διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στην 
ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστριών στην Ευρώπη.  

 
Το έργο WINGS φιλοδοξεί να συμβάλει στην κοινωνικο-οικονομική ενδυνάμωση 
γυναικών μεταναστριών μέσα από την παροχή δεξιοτήτων που θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στο να ενισχύσουν γυναίκες μετανάστριες οι οποίες αποτελούν μία 
από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
 
Ορόσημο του έργου θα είναι το πρόγραμμα “WINGS Local Action Programme” που 
συνιστά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο διαδικτυακής όσο και διά ζώσης 
καθοδήγησης (mentoring), διάρκειας 50 ωρών. Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί 
το συγκεκριμένο έργο από τα υπόλοιπα είναι η παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών 
υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι διαμορφωμένες και προσαρμοσμένες ειδικά στις 
ανάγκες γυναικών μεταναστριών. 
 
Βασικά θέματα που θα καλύψει το πρόγραμμα είναι η εξοικείωση με την πολιτιστική 
πτυχή της καθημερινής ζωής, η δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη, ο σχεδιασμός 
των οικονομικών, η εισαγωγή σε βασικές διοικητικές διαδικασίες, η αναζήτηση 
εργασίας, καθώς και σημαντικά ζητήματα όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 
και η διαχείριση συνέντευξης για μία θέση εργασίας. Το έργο και στοχεύει να εμπλέξει 
τουλάχιστον 1.300 ενδιαφερομένους σε όλη την Ευρώπη, όπως μετανάστριες, ενήλικες 
εκπαιδευτές και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης και ενσωμάτωσης. 
Η Υπεύθυνη του έργου, Hester Wolrich, σημείωσε ότι όλοι οι εταίροι του έργου 
αναγνωρίζουν πως εξατομικευμένα προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα στις ανάγκες 
μιας ομάδας πληθυσμού, είναι άκρως απαραίτητα για την ενδυνάμωσή τους. 
 
«Πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα του ζητήματος με μια πιο βιώσιμη 
ματιά. Η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση είναι ζωτικής σημασίας για την 
ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστριών. Πιστεύουμε πως μέσω ποιοτικών 
εκπαιδευτικών ευκαιριών από αξιόλογους εκπαιδευτές, με πρωτοποριακά εργαλεία, η 
ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστριών και η ανάπτυξη καίριων δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, δεν θα ενισχύσει μόνο την κοινωνικο-εκπαιδευτική και προσωπική τους 
ανάπτυξη, αλλά θα επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις που στρέφονται γύρω από τους 
μετανάστες γενικότερα». 
 
To WINGS είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κέντρο SYNTHESIS υλοποιεί ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα στους τομείς της απασχόλησης, της 
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κοινωνικής ένταξης και της επιχειρηματικότητας, ενώ διευθύνει το “Hub Nicosia,” έναν 
πρωτοποριακό κόμβο κοινωνικής καινοτομίας και συνεργατικής εργασίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την Δώρα Ηρακλέους, email: dora.h@synthesis-center.com, 
τηλέφωνο 22265700. 
 
 
 


