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Επιτέλους, οι εταίροι του Erasmus+ έργου 
Chameleon είχαν τη δυνατότητα να 
συναντηθούν στην Πορτογαλία. Όλοι οι 
εταίροι σχολίασαν ότι η δια ζώσης 
συνάντηση προσέδωσε πολύ μεγαλύτερο 
βάθος και πλούτο στις σχέσεις και ότι η 
συνάντηση μας βοήθησε να προχωρήσουμε 
τα καθήκοντα του έργου. Η εμπειρία του να 
είμαστε μαζί μας υπενθύμισε ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να είναι μαζί, αν θέλουμε 
να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς και 
να αναπτύξουμε μια κοινότητα. Ως εκ 
τούτου, θεωρήσαμε ότι στο πλαίσιο του 
έργου Chameleon ήταν ζωτικής σημασίας 

να έχουμε δια ζώσης εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό μας πακέτο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τις μετανάστριες που συχνά απομονώνονται και θα μείνουν στο σπίτι τους. Το να ταξιδέψουν 
μακριά από το σπίτι τους για να παρακολουθήσουν μια δια ζώσης εκπαιδευτική συνεδρία θα είναι 
ανεκτίμητο για να τις βοηθήσει να αναπτύξουν ένα δίκτυο που θα τις στηρίζει τόσο κοινωνικά όσο 
και επαγγελματικά. Δείτε τις αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς προχωράμε 
προς την πιλοτική εφαρμογή του έργου μας και αν είστε μετανάστρια και διαβάζετε αυτό το 
κείμενο - επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το 
Chameleon. 
 
 
Γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο; 
Οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και τις υπηρεσίες για την ίδρυση επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι 
μετανάστριες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο οικονομικό τοπίο. Το έργο Chameleon στοχεύει 
στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Καθώς πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται 
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν και σύντομα θα 
ζητήσουμε εθελοντές για να μας βοηθήσουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματός μας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, για να γίνετε υποστηρικτής του έργου μας ή για να συμμετάσχετε, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
 
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) στο alexandra.pambouka@csicy.com 
Κύπρος, www.csicy.com 
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