ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2010

Προτεραιότητα

2.: «Ανάπτυξη Δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την
αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη
διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης»

Δράση

2.2/10: «Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των
νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα Υπηκόων Τρίτων Χωρών που
εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των
μοντέλων θεσμικής διαχείρισης στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.»

Φορέας Υλοποίησης
της Δράσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνεργαζόμενοι
εταίροι

• ΤΝΣ ICAP

Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 139.998,46€
και χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους
(104.998,85€) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (34.999,91€).

• Στέκι Αλβανών Μεταναστών

5/4/2012 - 30/6/2012
Χρονοδιάγραμμα
Στόχοι της Δράσης

Περιγραφή της
Δράσης

Αποτελέσματα της
Δράσης

Διεπιστημονική (ανθρωπολογική, κοινωνιολογική και οικονομική)
μελέτη της οικιακής εργασίας προκειμένου να διερευνηθεί το
φαινόμενο της οικιακής εργασίας που προσφέρεται στην Ελλάδα από
μετανάστριες που διαμένουν νόμιμα και προέρχονται από την Αλβανία,
Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Φιλιππίνες και την Αφρική και υποβολή
προτάσεων για σχετικούς δείκτες και πολιτικές ένταξης.

Η έρευνα, πέραν της βιβλιογραφικής διερεύνησης του ζητήματος και
της συγκριτικής επισκόπησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
οικιακή εργασία σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ περιλαμβάνει :
Πρώτον, 75 ανοικτές, ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε 5 ομάδες
οικιακών εργαζομένων, υπηκόων τρίτων χωρών: σε μετανάστριες από
την Αλβανία, την Ουκρανία, τις Φιλιππίνες, τη Μολδαβία σε και
γυναίκες μετανάστριες από χώρες της Αφρικής αντίστοιχα. Επίσης 15
ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε εκπροσώπους γραφείων ευρέσεως
εργασίας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της οικιακής εργασίας. Η
ποιοτική έρευνα συμπληρώνεται από διενέργεια 3 focus- groups που
χρησιμοποιηθηκαν και για την επεξεργασία των προτάσεων πολιτικής.
Δεύτερον, δημοσκοπική, πανελλαδική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα 451 εργαζομένων μεταναστριών από την
Αλβανία, την Ουκρανία, τις Φιλιππίνες, τη Γεωργία, και τη Μολδαβία.

1.Έκθεση με συνθετική αξιοποίηση των πορισμάτων της ποιοτικής και
της ποσοτικής έρευνας , σε συνδυασμό με τις εκθέσεις για την
βιβλιογραφία και το θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η

επεξεργασία προτάσεων και δεικτών για την διευκόλυνση της ένταξης
των μεταναστριών της οικιακής εργασίας στην κοινωνική και
οικονομική ζωή της χώρας. Οι προτάσεις αφορούν σε μέτρα που είναι
δυνατό να εφαρμοστούν στο πλαίσιο μίας εθνικής μεταναστευτικής
πολιτικής. Τα προτεινόμενα μέτρα συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές
πολιτικές και κατευθύνσεις και αξιοποιούν συμπληρωματικά
υφιστάμενους σχεδιασμούς και παρεμβάσεις.
2. Πραγματοποίηση στις 26.6.2012 επιστημονικής ημερίδας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα την οικιακή εργασία μεταναστριών.
3. Έκδοση και δωρεάν διανομή συλλογικού επιστημονικού τόμου με
τίτλο Οικιακή Εργασία και Κοινωνική Ένταξη Μεταναστριών στην
Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης.

Links σχετικά με τη
Δράση

http://ru-blade2.aegean.gr/migrantDomestics/app/index.php

