RESTART
Πρόγραμμα Κατάρτισης για Μονογονιούς ποσ Επιθσμούν να Ενιστύσοσν την
Απαστολησιμότητα Τοσς

Σφνοψθ ςυνάντθςθσ ενδιαφερόμενων μερϊν που πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ
25 Μαΐου, 2011 ςτισ 15:45-17:45 (Ξενοδοχείο Classic)

Συμμετζχοντεσ ςτθν ςυνάντθςθ ενδιαφερόμενων μερϊν

Σελ. 2

Θζματα ςυηιτθςθσ

Σελ. 2

Κφρια ςτοιχεία του προγράμματοσ

Σελ. 3

Κφρια κζματα που πρζπει να απαςχολιςουν και από τα οποία
απαιτείται ανταλλαγι απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μζρθ

Σελ. 4
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Ο οργανιςμόσ ΙΝΤΕΞ Ζρευνα και Διάλογοσ ευχαριςτεί τισ Υπθρεςίεσ, τουσ
οργανιςμοφσ και τα πρόςωπα τα οποία ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ για
ςυμμετοχι ςτθ ςυνάντθςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν.
Παξόληεο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Άληξηα Κσλζηαληίλνπ, Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο
Βαζηιηθή Φαηδεαδάκνπ, Κέληξν Παξαγσγηθόηεηαο
Γηάλλα Κνξέιιε, Αξρή Αλάπηπμεο Γπλακηθνύ
Διέλε Μαηζαίνπ, Υπνεπηηξνπή γηα Δπάισηεο Οκάδεο – Μεραληζκόο γηα ηελ
Ηζόηεηα ησλ θύισλ
Έιελα Σσηεξίνπ, Παγθύπξηνο Σύλδεζκνο Μνλνγνλετθώλ Οηθνγελεηώλ θαη
Φίισλ
Κνύιια Κνπκίδνπ, Υπνεπηηξνπή γηα Δπάισηεο Οκάδεο – Μεραληζκόο γηα ηελ
Ηζόηεηα ησλ θύισλ
Κσλζηαληίλνο Φαηδερξηζηνθή, Δξεπλεηήο
Μάγδα Εήλσλ, Μνλνγνληόο
Μαξία Κνξξέ Φαξαιάκπνπο, Ίδξπκα Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Σηξνβόινπ
Νίθνο Σώδνο, Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο
Σύιβε Μάληε, Δθπαηδεύηξηα
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Γηνύιε Τάθε, Δξεπλήηξηα θαη Υπεύζπλε Έξγνπ ΗΝΤΔΞ Έξεπλα θαη Γηάινγνο
Η ςυηιτθςθ οργανώκθκε γφρω από τα πιο κάτω κζματα και ςυνοδεφτθκε από
παρουςίαςθ ςε power point - δόκθκε ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Θέκαηα ζπδήηεζεο








Πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο – ε ζπλεξγαζία, νη γεληθνί θαη επηκέξνπο ζηόρνη,
ελέξγεηεο, ζηάδηα θαη απνηειέζκαηα
Οη κνλν-γνληνί ζηελ Κύπξν, ζηνηρεία από έξεπλεο θαη θελά ζηηο γλώζεηο
Οη αλάγθεο ησλ κνλν-γνλέσλ θαη πνηα κέηξα έρνπλ πηνζεηεζεί κέρξη ζηηγκήο
Οκάδα ζηόρνπ κεηαμύ ησλ κνλν-γνληώλ – ζηξαηεγηθή εμαζθάιηζεο
ελδηαθέξνληνο
Δμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο από εξγνδόηεο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο
Πηζηνπνίεζε/αλαγλώξηζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
Σπλέξγεηεο κε ηνπο ζηόρνπο θαη δξάζεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ
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Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο RESTART θαη ησλ θπξίσλ ζεκάησλ
πνπ απαζρόιεζαλ ηε ζπλάληεζε
Α. Τν Πξόγξακκα – ηα βαζηθά ζηνηρεία
1. Υπνζηεξίδεηαη από ηελ εζληθή νκάδα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα ην Δπξσπατθό
Πξόγξακκα LEONARDO ην νπνίν εληάζζεηαη ζην επξύηεξν Δπξσπατθό
Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (http://www.leonardo.org.uk/).
Τν πξόγξακκα Leonardo Da Vinci επηθεληξώλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο
επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο παξέρνληαο βνήζεηα ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηόηεηεο, γλώζεηο θαη πξνζόληα πνπ
αλαγλσξίδνληαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Πξνο εθπιήξσζε απηνύ ηνπ ζηόρνπ
ρξεκαηνδνηεί ηελ αλάπηπμε ή ηε κεηαθνξά θαηλνηνκίαο κέζα από ηε ζπλεξγαζία
επξσπατθώλ νξγαληζκώλ πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε.
2. Τν Πξόγξακκα RESTART απεπζύλεηαη ζε κνλνγνληνύο θαη ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο κέζα από ηελ
εθαξκνγή ελόο πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ
επηζηξνθή/έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη δηαξθεί γηα 13 εβδνκάδεο.
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3. Υινπνηείηαη από δίθηπν ζπλεξγαζίαο θνξέσλ από ηε Β. Ηξιαλδία, Ηηαιία, Κύπξν,
Ννξβεγία θαη Πνισλία
4. Τν πξόγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη ελόηεηεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ
γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ εξγαζία, ηελ πξνζθνξά πξαθηηθήο βνήζεηαο ζηε
δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο εξγαζίαο, ηελ απόθηεζε πξαθηηθήο εκπεηξίαο κέζα από ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζε ρώξνπο εξγαζίαο, εμαζθάιηζε θξνληίδαο ησλ
παηδηώλ θαη ησλ νδνηπνξηθώλ εμόδσλ.
5. Τν πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζα πξνζαξκνζηεί, από θάζε εηαίξν, αλάινγα κε ην
ζύζηεκα θνηλσληθήο ζηήξημεο, εξγνδόηεζεο θαη πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ ζηε ρώξα ηνπο θαη ζα αμηνινγήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο κε 10 κνλνγνληνύο ζε θάζε ρώξα.

6. Τν πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζα πηζηνπνηεζεί, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, κέζσ ηνπ
εζληθνύ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο/αλαγλώξηζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
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Β. Κύξηα ζέκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηε ζπλάληεζε
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηα θύξηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπλάληεζεο. Ζ ζπλάληεζε ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ δηνξγαλώζεθε κε ζηόρν ηελ
πιεξνθόξεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην πξόγξακκα RESTART θαη γηα ηελ αληαιιαγή
απόςεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο κνλνγνληνύο ζηελ Κύπξν θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δλώ ν νξγαληζκόο ΗΝΤΔΞ Έξεπλα θαη
Γηάινγνο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε επηηπρία ηεο
πξσηνβνπιίαο απηήο, όπσο θαη παξόκνησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ
πνιηηηθή, κέηξα θαη δεζκεύζεηο ηεο ΚΓ, κπνξεί λα απνθέξεη πην ρξήζηκα απνηειέζκαηα
εθεί όπνπ επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ζρεηηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο ΜΚΟ
θαη άιια ελδηαθεξόκελα κέξε. Δπηπιένλ, ν εληνπηζκόο ζπλεξγηώλ κεηαμύ πξνγξακκάησλ
πνπ πινπνηνύληαη από ΜΚΟ θαη θξαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ απνηειεί, πην γεληθά, βέιηηζηε
πξαθηηθή.
Με απηό ην πλεύκα παξνπζηάδνπκε πην θάησ έλα πίλαθα πνπ πεξηέρεη κηα ζπλνπηηθή
παξνπζίαζε ησλ θπξίσλ ζεκάησλ πνπ απαζρόιεζαλ ηε ζπλάληεζε καο θαη πνπ αθνξνύλ
ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά ηα ζεκεία ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζεκεία
αλαθνξάο γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ ηνπ δηαιόγνπ.
Δλέξγεηεο

Θέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ

Σεκεία ππελζύκηζεο

Έξεπλα –

Σπγθξηηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε
ηνπο κννλνγνληνύο θαη
πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη
ζε απηνύο ζηελ θάζε ρώξα
(Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία,
Κύπξνο, Ννξβεγία, Πνισλία)

Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα
θξαηηθά πξνγξάκκαηα ή κε ηηο
πξσηνβνπιίεο άιισλ θνξέσλ
πνπ πινπνηνύληαη ή πνπ
πινπνηήζεθαλ ζην παξειζόλ κε
ζηόρν λα δηαζθαιηζηεί ε
εξγνδόηεζε ή ε
απαζρνιεζηκόηεηα ησλ
κνλνγνληώλ ή νκάδσλ ζηόρνπ
ζηηο νπνίεο εκπίπηνπλ νη
κνλνγνληνί.

ΗαλνπάξηνοΗνύληνο 2011)

Τη γλσξίδνπκε γηα ηνπο
κνλνγνληνύο ζηελ Κύπξν:
-

Πξόβιεκα νξηζκώλ θαη
ζύγθξηζεο ζηνηρείσλ

-

Καηάζηαζε εξγνδόηεζεο
κνλνγνληώλ

-

Γεκόζην βνήζεκα

-

Κνηλσληθά πξνθίι
κνλνγνληώλ

-

Μνλνγνληνί θαη πεξηπηώζεηο
θηώρηαο

-

Πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηήζεθαλ/πινπνηνύληαη
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ΚΔΠΑ;
ΑΝΑΓ;
ΥΚΔ;
ΜΚΟ (πεξηιακβαλνκέλνπ ησλ
Πνιπδύλακσλ);
Επηπξόζζεηα ζηνηρεία πνπ ίζσο
ζπιιέγνληαη από ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ή ΜΚΟ: εζληθή
θαηαγσγή, εθεβηθή
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εγθπκνζύλε, θηώρεηα θηι.
Πξνζαξκνγή ηνπ
πηινηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
θαη ηνπ πιηθνύ
θαηάξηηζεο
(ΗνύληνοΣεπηέκβξεο
2011)

Τν πιηθό, ην νπνίν θαιύπηεη 29
κέξεο επαθήο κε ηνπο
εθπαηδεπηέο (20 πξσηλά ηα
νπνία απνηεινύλ ην θύξην κέξνο
ηεο θαηάξηηζεο + κία κέξα ηελ
εβδνκάδα γηα ηηο επόκελεο 9
βδνκάδεο θαηά ηηο νπνίεο νη
θαηαξηηδόκελνη ζα είλαη
ηνπνζεηεκέλνη γηα 4 κέξεο ηελ
θάζε εβδνκάδα ζε ζέζε
απαζρόιεζεο) ζα πξνζαξκνζηεί
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
πξαγκαηηθόηεηεο ζηελ θάζε
ρώξα πνπ ζα εθαξκνζηεί ην
πξόγξακκα ζε πηινηηθή θάζε.

Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζα
ιάβεη ππόςε ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζηελ Κύπξν ζρεηηθά κε
ην θαζεζηώο θνηλσληθήο
ππνζηήξημεο, εξγνδόηεζεο θαη
άιισλ ζπλζεθώλ όπσο νη ηξόπνη
κάζεζεο θαη άιιεο ηάζεηο.
Κάπνηα εξσηήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ ζηε ζπλάληεζε:
Πσο επεξεάδεηαη ην δηθαίσκα
ελόο κνλνγνληνύ γηα βνεζήκαηα
όηαλ εληαρζεί ζε πξόγξακκα
θαηάξηηζεο ζην νπνίν
εληάζζεηαη πξνζσξηλή,
ηνπιάρηζηνλ, ηνπνζέηεζε ζε
ρώξν εξγαζίαο.
Εκπίπηεη εληόο ησλ θππξηαθώλ
πξαγκαηηθνηήησλ θαη
ζπλεζεηώλ ε ηδέα ηεο
ηνπνζέηεζεο ζε ρώξν εξγαζίαο
άλεπ απνιαβώλ κε ζηόρν λα
απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη
εκπεηξία ή λα απμήζνπλ ηελ
απαρνιεζηκόηεηα ηνπο;
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Πσο ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί απηό ην ζέκα
από ην Πξόγξακκα;
Σηε ζπλάληεζε εθθξάζηεθε ε
άπνςε όηη πξέπεη λα
αλακέλεηαη όηη ζα ππάξμνπλ
απώιεηεο ζηνπο αξηζκνύο ησλ
θαηαξηηδόκελσλ. Υπήξμε
εηζήγεζε όηη ζα ήηαλ θαιό λα
ιεθζεί απηό ππόςε θαη λα
εμαζθαιηζηνύλ 12 αληί 10
ζπκκεηνρέο.
Απηά θαη άιια ζέκαηα ζα
απνηειέζνπλ ζεκεία αλαθνξάο
ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
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Μεηάθξαζε
(Οθηώβξεο –
Γεθέκβξεο 2011)

Πξνεηνηκαζία
γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο
(Μάηνο 2011Γεθέκβξεο 2011)

Αθνύ πξνζαξκνζηεί ην πιηθό
ζα κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά
ώζηε λα αμηνπνηεζεί
απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
Σπλεξγαζίεο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ελδηαθέξνληνο από
ηελ νκάδα ζηόρνπ.

Εμαζθάιηζε ελδηαθέξνληνο ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο
ΜΚΟ (πεξηιακβαλνκέλνπ ησλ
Πνιπδύλακσλ) θαη κε θξαηηθέο
ππεξεζίεο.

Σπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο γηα
ηε ζηήξημε ησλ ζπκκεηερόλησλ
κέζσ ήδε ππαξρόλησλ κέηξσλ
θαη πξνγξακκάησλ –

Πνηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
πξνσζνύλ κέηξα θαη
πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία
δεκηνπξγνύληαη ζπλέξγεηεο;

Γηα παξάδεηγκα,

Τν πξόγξακκα ζα πξνζεγγίζεη -





Καηά ηελ πεξίνδν
θαηάξηηζεο (ηέζζεξηο
βδνκάδεο) – θξνληίδα
παηδηώλ, εμαζθάιηζε
θαηάιιεινπ ρώξνπ
εθπαίδεπζεο
Καηά ηελ πεξίνδν
ηνπνζέηεζεο ζε
εξγνδόηεο (γύξσ ζηηο
ελλέα βδνκάδεο) –
ηνπνζέηεζε ζε
εξγνδόηεο, θξνληίδα
παηδηώλ, θηι



Παγθύπξην Σύλδεζκν
Μνλνγνλετθώλ
Οηθνγελεηώλ θαη Φίισλ



Πνιπδύλακν Κέληξν ηνπ
Γήκνπ Λεπθσζίαο



Πνιπδύλακν Κέληξν
Σηξνβόινπ



ΚΔΠΑ



ΑΝΑΓ



ΥΚΔ



Υπνπξγείν Δξγαζίαο πην
γεληθά



Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο ΔΜΓΓ
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γηα λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ
ζπλέξγεηεο θαη ε πηζαλόηεηα
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο θαη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Πηινηηθή
εθαξκνγή

Πηινηηθή εθαξκνγή κε 10/12
κνλνγνληνύο

(Φεβξνπάξηνο -

Υπάξρεη επειημία ζρεηηθά κε ηνλ
ηξόπν εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο – ην
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Ηνύληνο 2012)

20 κέξεο θαηάξηηζε
36 κέξεο (4κέξεο Φ 9 βδνκάδεο)
ηνπνζέηεζε ζηελ εξγαζία
9 κέξεο (1 κέξα Φ 9 βδνκάδεο)
θαηάξηηζε- ζέκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ
ηνπνζέηεζε ζηελ εξγαζία.

Αμηνπνίεζε

Τν πξόγξακκα ζα εμεηάζεη ηελ
θαηαιιειόηεηα ηνπ γηα άιιεο
επάισηεο νκάδεο.
Θα εμεηαζηεί επίζεο ε
πηζαλόηεηα λα πηζηνπνηεζεί ην
πξόγξακκα κέζσ ηνπ ECVET.

ρξνλνδηάγξακκα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηε δηπιαλή
ζηήιε είλαη βαζηζκέλν ζηελ
αξρηθή κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο
όπσο απηό εθαξκόζηεθε ζηε Β.
Ηξιαλδία.

Σηελ Κύπξν δελ ππάξρνπλ δνκέο
γηα ηελ πηζηνπνίεζε
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο
- Υπάξρνπλ άιιεο κνξθέο
αλαγλώξηζεο πξνγξακκάησλ;
- Είλαη ζεκαληηθό λα
αλαγλσξίδνληαη ηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο;
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