
 

1o Ενημερωτικό Δελτίο 

Το Ευρωπαϊκό έργο Re-Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  



Σχετικά με το έργο  

 

Οι στατιστικές σε χώρες σε όλη την Ευρώπη καταδεικνύουν (έστω και σε διαφορετικό βαθμό 

ανάλογα με τις εθνικές δομές) τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας ειδικά για 

τις γυναίκες  σε μεγαλύτερη ηλικία εάν δεν έχουν δικό τους επαρκές εισόδημα κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους. Τα εθνικά κοινωνικά προγράμματα παρέχουν διαφορετικά 

συστήματα χρηματοδότησης και προστασίας για τις άδειες μητρότητας, τα οποία μπορεί να 

ενθαρρύνουν τις γυναίκες να παραμείνουν στο σπίτι ή να επανέλθουν στην εργασία. Η 

διάρκεια της απουσίας από την αγορά εργασίας μπορεί κάλλιστα να συσχετισθεί με τα 

παραπάνω σχέδια κοινωνικής προστασίας και με συγκεκριμένα στοιχεία όπως: το επίπεδο 

εκπαίδευσης και το πιθανό εισόδημα που μπορεί να επιτύχει μια γυναίκα, οι δομικές 

προϋποθέσεις όπως η διαθεσιμότητα φροντίδας για τα παιδιά και τα ηλικιωμένα μέλη της 

οικογένειας ή η διαθεσιμότητα ή η απόσταση του χώρου εργασίας. 

 

Με το έργο RE-START, εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισλανδία, τη 

Βουλγαρία και την Πολωνία στοχεύουν να αναπτύξουν ένα πολύ χρήσιμο διαδικτυακό 

εργαλείο για την υποστήριξη των γυναικών - αφού έχουν μείνει στο σπίτι – ώστε να 

επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, θα αντιμετωπίσει τις 3 μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τις γυναίκες σε αυτό το στάδιο της ζωής τους:  

 

 απόκτηση κινήτρων και αυτοπεποίθησης  

 παροχή υποστήριξης στον προσανατολισμό στην αγορά εργασίας ώστε να πετύχουν 

την εύρεση κατάλληλης απασχόλησης. 

 προώθηση των δεξιοτήτων τους για τον εντοπισμό δικτύων υποστήριξης ώστε να 

ξεπεραστούν οι δομικές και κοινωνικές ελλείψεις υποστήριξης.  

 

www.re-start-project.eu 

 

Το έργο απευθύνεται σε: 

 γυναίκες που θέλουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας αφού μείνουν στο σπίτι 

για οικογενειακά καθήκοντα. 

 επαγγελματίες/σύμβουλοι/εκπαιδεύτριες που εργάζονται με γυναίκες που θέλουν ή 

πρέπει να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και που θέλουν να τις ενδυναμώσουν ή 

να τις υποστηρίξουν σχετικά με τον προσανατολισμό τους. 

 φορείς που είναι υπεύθυνοι για τέτοιες υπηρεσίες. 

 υπηρεσίες απασχόλησης και δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με το ζήτημα της 

επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, τα συνδικάτα και τους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής. 

 

http://www.re-start-project.eu/
https://www.re-start-project.eu/


Τώρα, τα δύο πρώτα μέρη του διαδικτυακού πακέτου RE-START είναι έτοιμα ώστε να 

ενδυναμώσουν τις γυναίκες για να επανέλθουν στην επαγγελματική ζωή, προκειμένου να 

μειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία. 

Έτσι, το έργο θα επηρεάσει σημαντικά τις πιθανότητές τους να το κάνουν και, μέσω αυτού, 

θα συμβάλει σε μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γυναικών και των 

οικογενειών τους. 

 

Το γνωρίζατε; 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους 

που σχετίζονται με το χαμηλό εισόδημα και την ανισότητα στην αγορά εργασίας, ενώ 

θέτονται τα παρακάτω ερωτήματα: 

 Γιατί πρέπει να βρεις δουλειά για να έχεις δικό σου εισόδημα, όχι μόνο για την ώρα, 

αλλά και για να αποφύγεις αργότερα το συνταξιοδοτικό χάσμα. 

 Πώς να αποφύγετε ή να μειώσετε τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. 

 Γιατί και πώς να σκεφτόσαστε τα δικά σας οράματα και αξίες και να τα 

αντιπαραβάλλετε με πρότυπα που αναπαράγονται στην κοινωνία. 

 Γιατί πρέπει να σταθείς μόνη σου. 

 

#RESTART #ReStartProject #Erasmus+  

Ετοιμαστείτε! 

 

…είναι ένα μέρος ηλεκτρονικής εκμάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα και 

δωρεάν για να βοηθήσει στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της ομάδας στόχου. 

 - Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης και λάβετε αποφάσεις. 

 - Αποκτήστε περισσότερη αυτοπεποίθηση και δύναμη. 

 - Εξερευνήστε τις ανάγκες και τους πόρους σας ώστε να επανενταχθείτε στην 

αγορά εργασίας. 

 - Γνωρίστε τις ευκαιρίες αναβάθμισης σας. 

 - Μάθετε για τα εργασιακά δικαιώματα, ειδικά για την κατάστασή σας . 

Μέχρι το καλοκαίρι του 2022, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα επόμενα μέρη της πλατφόρμας 

και θα προωθήσουν το πρόγραμμα στις χώρες τους. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για 

αυτό το έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας  

Ελλάδα - iasisrnd@gmail.com / info@edra-coop.gr 

Κύπρος - info@resetcy.com 
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