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Εταίροι

Η παρούσα έκδοση έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου "RISING - Mentoring to raise motivated migrants", Grant 
Agreement no. 2020-1-PL01-KA204-081815, που υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.rising-project.org

Αριθμός Έργου 2020-1-PL01-KA204-081815
Χρονοδιάγραμμα - 01.11.2020 – 30.04.2023

Ακολουθήστε μας και μείνετε συντονισμένοι 
για τα τελευταία νέα: 

/eu.risingproject/

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej, Πολωνία 
(συντονιστής του έργου)
www.interwencjaprawna.pl

KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής 
Δράσης και Καινοτομίας, Ελλάδα
www.kmop.gr

Associazione San Giuseppe Onlus, 
Ιταλία 
www.essegionlus.org

Aproximar, Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL, 
Πορτογαλία
www.aproximar.pt

Asociația European Association for 
Social Innovation, Ρουμανία
www.easi-socialinnovation.org

Woman and Young 
Entrepreneurship Centre 
Association, Tουρκία
www.k-gem.org



να σχεδιαστεί ένα Εγχειρίδιο 
Καθοδήγησης προς την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση των Μεταναστών, 
το οποίο θα συμπεριλαμβάνει 
μία συλλογή από πόρους που θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
μέντορες στις συνεδρίες τους, ώστε 
να προάγουν το ενδιαφέρον των 
καθοδηγούμενων. 

να παραχθούν Διαδραστικά 
Εργαλεία Κινητοποίησης των 
Καθοδηγουμένων που θα ενισχύουν 
τη διαδικασία της καθοδήγησης και 
θα προάγουν την ενεργή συμμετοχή 
σε αυτήν. 

να εφοδιάσει τα ενδιαφερόμενα 
μέλη με Εργαλεία Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων της 
Καθοδήγησης μέσα από τα οποία 
θα μπορεί να γίνεται η αξιολόγηση 
και η συστηματοποίηση των 
προγραμμάτων καθοδήγησης. 

Ποιοι είναι οι στόχοι 
του RISING

“Πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου και 
μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να 
φαίνεται δύσκολο στην αρχή, οπότε πρέπει 
να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Είμαι ένα 
παράδειγμα μετανάστη που τα κατάφερε. 
Αντιμετώπισα και γω δυσκολίες στην 
πορεία, αλλά τώρα έχω σπίτι, δουλειά και 
αυτοκίνητο και νιώθω καλά με τον εαυτό 
μου. Τίποτα δεν είναι αδύνατον”

μετανάστης από τη Ρουμανία

Το έργο RISING έχει στόχο την 
ενσωμάτωση των ευεργετικών 
ιδιοτήτων της συμβουλευτικής 
καθοδήγησης (mentoring) στην 
εκπαίδευση και τη διδακτική ύλη που 
θα είναι διαθέσιμη στους μετανάστες, 
καθώς και την παροχή των κατάλληλων 
εργαλείων στους μέντορες ώστε να 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον 
στόχο αυτό. 

Στο RISING θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης μέσα από το οποίο οι 
μετανάστες θα λαμβάνουν συμβουλές και 
προσανατολισμό προς την ισχυροποίηση 
του κινήτρου τους και τις λοιπές ικανότητες 
ενός πολίτη. Αυτό θα τους βοηθήσει να 
αναπτύξουν επί μέρους δεξιότητες, όπως 
αυτοπεποίθηση, ελαστικότητα, αυτάρκεια, 
ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει εκπαίδευση 
και αυξημένη πιθανότητα επαγγελματικής 
αποκατάστασης. 

Η βασική ιδέα του project RISING 
απευθύνεται στη συχνή έλλειψη 
κινήτρου που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες όσον αφορά στην 
συμμετοχή τους σε περεταίρω 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Για να συμβάλλει στην επίλυση 
αυτού του προβλήματος, το 
έργο θα εκπαιδεύσει μετανάστες 
και μέντορες και θα επηρεάσει 
τις συμπεριφορικές, γνωστικές 
ή παρακινητικές αλλαγές 
τους, συμπεριλαμβανομένων 
βελτιώσεων στους μηχανισμούς 
αντιμετώπισης και σε άλλες 
ψυχολογικές ικανότητες.


