Τι είναι το Re.M.I.D.A. Έργο?
ΠΛΑΊΣΙΟ
Το έργο R.E.M.I.D.A. σκοπεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του
κοινωνικού αποκλεισμού των άνω των 45 μειονεκτούντων ενηλίκων, σύμφωνα με τις
δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Η ανεργία στην προχωρημένη ενήλικη ηλικιακή
ομάδα κινδυνεύει με την πάροδο του χρόνου να γίνει μόνιμη, επειδή συχνά αφορά
εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, με χαμηλά ή ξεπερασμένα προσόντα και
δεξιότητες, μετανάστες ή πρώην κρατούμενους.
ΣΚΟΠΕΎΩ
Το έργο «REMIDA - Ανανεωμένα Μοντέλα για την Ένταξη των Μειονεκτούντων Ενηλίκων»
δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ενηλίκων
45+ που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού (χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, παρωχημένες
δεξιότητες, μετανάστες...) προσδιορίζοντας και δοκιμάζοντας ένα καινοτόμο μοντέλο
παρέμβασης, το οποίο έχει σαν στόχο την επίτευξη της προσωπικής ενδυνάμωσης και την
ενίσχυση των άτυπων και μη τυπικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων αυτής της ομάδας-στόχου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ
Ομάδα άμεσης στόχευσης (τουλάχιστον 50% γυναίκες):
●
●
●
●
●

Φορείς που εργάζονται για την κοινωνική ένταξη μειονεκτούντων ενηλίκων
Ενήλικες 45+ που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού – εργασιακού αποκλεισμού
Εκπρόσωποι ή/και διευθυντές οργανισμών εκπαίδευσης, κατάρτισης,
αξιολόγησης και καθοδήγησης ενηλίκων
Εμπειρογνώμονες/ερευνητές σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων
Εκπρόσωποι της ΠΑ.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Καθορισμός καινοτόμου μοντέλου παρέμβασης για την προσωπική ενδυνάμωση των
45+ ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού – εργασιακού αποκλεισμού. Το μοντέλο
αυτό προέρχεται από την προσαρμογή των αρχών του Lego Serious Play στην ομάδα
στόχου των 45+ ενηλίκων και την προσαρμογή του με την ενοποίηση μεθοδολογιών της
εκπαίδευσης ενηλίκων, της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και προσανατολισμού.
2. Αναβάθμιση των συνεργατών των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων, που συμμετέχουν σε
δραστηριότητες υπέρ των 45+ ενηλίκων που διατρέχουν το κίνδυνο του κοινωνικού
αποκλεισμού.
3. Υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαδικασιών για την ενίσχυση των άτυπων και μη τυπικών
δεξιοτήτων / ικανοτήτων αυτής της ομάδας-στόχου.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο R.E.M.I.D.A. θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στους οργανισμούς-εταίρους, στους
συμμετέχοντες φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους βασικούς παράγοντες σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό (EU) επίπεδο. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου στους ενήλικες
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση είναι να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για κοινωνική και
εργασιακή ένταξη, να (ξανά) συμπεριληφθούν στις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής και
στην αγορά εργασίας, καθώς και να ενισχύσουν τις εμπειρίες ζωής τους, αυξάνοντας την
αυτοεκτίμησή τους και την επίγνωσή τους.

