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TO ‘MESI’ ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 

Το έργο θα αναπτύξει υλικό για ένα ηλεκτρονικό μάθημα ειδικά σχεδιασμένο για 

να αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστών, εξοπλίζοντας 

αρχικά τους επαγγελματίες που εργάζονται μετανάστες με τα εργαλεία που 

απαιτούνται για να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές 

ικανότητες των μεταναστών. Το υλικό  θα ενισχύσει την ικανότητα των 

επαγγελματιών να σχεδιάζουν δράσεις που θα ενισχύσουν την προβολή των 

δραστηριοτήτων των μεταναστών και συνεπώς να αυξήσουν τη συμμετοχή των 

μεταναστών στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας διαμονής τους. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

❖ Ενίσχυση των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες και των 

επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

ικανοτήτων με τα απαραίτητα εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των 

μεταναστών στην επιχειρηματικότητα. 

❖ Ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες 

στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων προβολής για την υποστήριξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεταναστών. 

❖ Οι επιχειρηματίες μετανάστες θα έχουν καλύτερες συνθήκες για να 

ξεκινήσουν μια επιχείρηση αν έχουν καλύτερη γνώση για την 

επιχειρηματικότητα.  

❖ Ενίσχυση  και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας-στόχου και 

άλλων ενδιαφερομένων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των 

μεταναστών. 

❖ Υποστήριξη των προσπαθειών των τοπικών και ευρωπαϊκών οργανισμών  

στην εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην υποστήριξη των μεταναστών 

επιχειρηματιών μέσω της ανάπτυξης εργαλείων που θα είναι διαθέσιμες σε 

όλους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

❖ Οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες και οι επαγγελματίες που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων θα ενισχύσουν τις 

γνώσεις τους με εργαλεία που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής 

των μεταναστών στην επιχειρηματικότητα. 

❖ Οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες θα αποκτήσουν γνώσεις 

στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων προβολής για την υποστήριξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεταναστών. 

❖ Θα ενισχυθεί  η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών που εργάζονται με 

μετανάστες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

MIGRANT 

ENTREPRENEURSHIP FOR 

SOCIAL INCLUSION 
Η μελέτη «Προώθηση και 

Υποστήριξη της 

Επιχειρηματικότητας των 

Μεταναστών» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2016) κατέδειξε ότι τα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστες πρέπει να 

προσεγγιστούν ολιστικά: 

παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στους μετανάστες, 

συμβουλές για το νομικό πλαίσιο, 

κοινωνικό κεφάλαιο και 

διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων και 

των χώρων εργασίας. Ωστόσο, οι 

προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών 

των προκλήσεων σε ολιστικό 

επίπεδο από τοπικούς οργανισμούς 

συνήθως δεν έχουν μεγάλο 

αντίκτυπο μακροπρόθεσμα γιατί 

απαιτούν τη χρήση πολλών πηγών 

καθώς και προσωπικού που να 

εκπαιδευμένου σε αυτά τα θέματα.  

 

 
 

 

 

Η ιστοσελίδα του έργου MESI  



ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MESI  

Οι ενότητες MESI έχουν οριστικοποιηθεί και οι εταίροι προχωρούν με τη 

μετάφραση των ενοτήτων στις γλώσσες εταίρους. Οι ενότητες θα υποβληθούν 

αργότερα σε πιλοτική λειτουργία και θα δοκιμαστούν από μετανάστες και 

επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες. Το σύστημα διακριτικών έχει 

οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στην πλατφόρμα MESI. Έως το τέλος του 

φθινοπώρου του 2020, οι μετανάστες επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες που 

εργάζονται με μετανάστες θα μπορούν να δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν τις 

ενότητες MESI!!! 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

❖ Οι εταίροι εργάζονται για την ολοκλήρωση της εργαλειοθήκης 

κατάρτισης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

μάθησης και  κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

κατάρτισης, οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες θα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη ως εργαλείο στήριξης για την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας με μετανάστες και τη δημιουργία δραστηριοτήτων 

προσέγγισης που θα αυξήσουν τον αντίκτυπο της εργασίας τους. Μετά την 

ολοκλήρωση των ενοτήτων MESI, οι εταίροι θα δοκιμάσουν τις ενότητες με 

μετανάστες και με επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες. Μετά την 

πιλοτική φάση, η ομάδα του έργου θα προσαρμόσει ανάλογα τα μαθήματα και 

θα οργανώσει μια διαδικτυακή εκπαιδευτική δραστηριότητα για επαγγελματίες 

που εργάζονται με μετανάστες.  

 

❖ Τέλος, οι εταίροι θα οργανώσουν τοπικές και διακρατικές 

πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για την προώθηση των αποτελεσμάτων του 

έργου στις χώρες εταίρους! 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 

Ιστοσελιδα: www.mesi-project.eu 

Facebook Page: www.facebook.com/MESI-Migrant-Entrepreneurship-for-Social-Inclusion 

          

 

 

 

 

The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.  

Project number: 2018-1-SE01-KA204-039143 

 

Οι 6 ενότητες είναι τώρα διαθέσιμες στην 
πλατφόρμα στα αγγλικά! 

 

Εταίροι 

▪ Krinova Incubator and Science 

Park (Σουηδία) 

▪ SYNTHESIS Center for Research 

and Education Ltd (Κύπρος) 

▪ Videnscenter for Integration 

(Δανία) 

▪ University of Nicosia (Κύπρος) 

▪ Landeshauptstadt Magdeburg 

(Γερμανία) 

▪ Consorzio Scuola Comunità 

Impresa (Ιταλία) 
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