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ΚΟΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ  Χ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Έλλειψη πόρων (κυρίως 

οικονομικών) και ενημέρωση 

για πολιτιστικές εκδηλώσεις 

AΥ 

EΛ 

ΙΣΠ 

 Δραστηριότητες ανοικτής πρόσβασης (εκπαίδευση, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, αναψυχή, αθλητισμός κλπ.) Ή με πολύ χαμηλό τέλος 

αν χρειαστεί. 

 Υποστήριξη της πολιτιστικής ενσωμάτωσης των μεταναστών 

χαμηλού εισοδήματος. 

  Βελτίωση των καναλιών επικοινωνίας των τοπικών υπηρεσιών 

(δημοτικά, πολιτιστικά / αστικά κέντρα, πολιτιστικοί σύλλογοι 

κλπ.): 

        - Διάδοση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε χώρους 

που επισκέπτονται μετανάστριες: σχολεία, ενώσεις μεταναστών, 

ONGs, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. 

- Δημιουργία δικτύου πολιτιστικών φορέων. 

Χαμηλές δεξιότητες ΤΠΕ 

 

ΙΣΠ 

EΛ 

AΥ 

 Εργαστήρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ 

 Ανοικτή πρόσβαση στην τεχνολογία και τα εργαλεία 

.   

Πολιτιστικά Πρότυπα της 

μητρικής τους κουλτούρας 

ΑΥ 

ΙΣΠ 

 EΛ 

 Εργαστήρια στην Πολιτιστική Γνώσηκαι την Έκφραση 

 

Ρατσισμός - διακρίσεις 

- Λόγω του χρώματος, του 

πολιτισμού, της εθνικότητας, 

της θρησκείας κλπ. 

ΕΛ 

ΑΥ 

 

 Διαπολιτισμική κατάρτιση ευαισθητοποίησης για τους ντόπιους 

και τους εθελοντές για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της 

ενσυναίσθησης των ντόπιων 

 Διαπολιτισμικά φεστιβάλ (Τρόφιμα, Μουσική, ταινίες, λογοτεχνία 

κλπ.), Προκειμένου οι μετανάστριες να δείξουν τον πολιτισμό και 

τις παραδόσεις τους στους ντόπιους. 

 Εμπλοκή  των ντόπιων σε κοινοτικό επίπεδο (π.χ. γειτονιά). 

Σεξισμός 

-Διακρίσεις λόγω φύλου 

- Μη ασφαλές συναίσθημα λόγω 

σεξουαλικής παρενόχλησης 

-Αίσθημα ότι τα πολιτιστικά 

γεγονότα δεν αποτελούν μέρος 

του ρόλου τους. 

ΕΛ 

ΑΥ 

ΙΣΠ 

 

 Ενίσχυση της ενδυνάμωσης μέσω εργαστηρίων, δραστηριοτήτων 

κατάρτισης και πολιτιστικής συμμετοχής. 

  Εργαστήρια σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες για 

όλα τα ακροατήρια (ντόπιοι μετανάστες, άνδρες - γυναίκες). 

Έλλειψη χρόνου 

- Εργασιακές ευθύνες 

- Οικογενειακές ευθύνες  

ΕΛ 

ΑΥ 

ΙΣΠ 

 Οργάνωση εκδηλώσεων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

συμμετεχόντων. 

 Οργάνωση παιδικής φροντίδας για τα παιδιά των συμμετεχόντων 

κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων / ωρών κατάρτισης. 

 Διευκόλυνση της οργάνωσης και του προγραμματισμού, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι γυναίκες. 

Έλλειψη γνώσης / 

αλληλεπίδρασης με ντόπιους 

και τον τοπικό πολιτισμό  

ΚΥ  

ΕΛ 

ΑΥ 

ΙΣΠ 

Εκδηλώσεις και εργαστήρια για την διαπολιτισμικότητα, πολιτιστική 

γνώση, και δραστηριότητες ανάμειξης των ντόπιων με τις γυναικές 

μετανάστες. 

 Πολιτιστικές εκδρομές 

 Επίσκέψεις σε μουσείο 

 Φστιβαλ ( φαγητό, μουσική, χωρός, διαπολιτισμικότητα). 

 Παρακολούθηση συναυλιών/θεατρικές παραστάσεις 

  Αθλητικές δραστηριότητες με ντόποιους  
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Γλώσσα ΚΥ 

ΕΛ 

ΑΥ 

ΙΣΠ 

Εκμάθηση γλώσσας και μαθήματα. Μέσω αυτής  διαπολιτισμικής 

δραστηριότητας θα αυξηθούν οι ευκαιρίες συμμετοχής στην τοπική 

κοινότητα και στις  πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Πολύ σημαντικό και συνολικό: Δημιουργήστε ένα τοπικό δίκτυο που υποστηρίζει και διευκολύνει την 

υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων που φέρνουν μαζί τους τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους 

ντόπιους. Το δίκτυο θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων. 

 


