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Η ΙΜΗ και το ερευνητικό
κέντρο CARDET
σας προσκαλούν
στο παγκύπριο συνέδριο
με θέμα:

«ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ–
ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΧΆΡΑΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ»

Πέμπτη 29 Μαϊου 2014 | 09:00-13:30
Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

Οργανωτές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ - SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY
Η Δράση «Οργάνωση Συνεδρίων σχετικά με τη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης» (Δράση Ε1,
Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση
των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και της Κυπριακή Δημοκρατία (5%)

ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ
Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει το θέμα της οικονομικής κρίσης και τη σύνδεσή της με
τη μετανάστευση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο συνέδριο θα συζητηθούν τα εργασιακά
δικαιώματα των μεταναστών, οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι και οι πολιτικές μετανάστευσης
που ακολουθούνται εν μέσω οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους
τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ε.Ε., στο
πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται σε ένα σκηνικό όπου κρίση και μετανάστευση
αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
και να ανταλλάξουν απόψεις με εμπειρογνώμονες και άτομα υπεύθυνα για τη διαμόρφωση τόσο της
μεταναστευτικής όσο και της οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο και στην Ευρώπη, δημιουργώντας
διασυνδέσεις που θα τους υποστηρίξουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ, ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ & ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες, περιπτωσιακές μελέτες και
ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των μεταναστών στην Κύπρο και στην Ε.Ε.. Θα αναλύσει, επίσης,
τις επιπτώσεις της κρίσης σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης
προτάσεων για πολιτικές και προγράμματα, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην κοινωνία,
την αγορά και την οικονομία. Θα προσφέρονται, επίσης, παράλληλα εργαστήρια, μέσα από τα οποία
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σε θέματα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης. Ακόμα, θα συζητηθούν τρόποι
βελτίωσης των πολιτικών για τους μετανάστες σε εργασιακό επίπεδο και, τέλος, θα δοθεί στους
συμμετέχοντες η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.
Η συζήτηση θα καταλήξει στην εξαγωγή πορισμάτων και εισηγήσεων, τα οποία και θα ανακοινωθούν με
την ολοκλήρωση του συνεδρίου τόσο στους σύνεδρους όσο και στο ευρύ κοινό.

ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ
Το συνέδριο απευθύνεται σε λειτουργούς δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς και
επαγγελματίες που ασχολούνται ή μέσω της δράσης τους έρχονται σε επαφή με θέματα μετανάστευσης
και ένταξης, όπως για παράδειγμα, στελέχη και εκπροσώπους από: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρική Τράπεζα, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κλάδο Ταμείων Αλληλεγγύης,
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας,
Αστυνομία, Πρεσβείες Τρίτων Χωρών, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Συντεχνίες, Εργοδοτικούς
Συνδέσμους, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τοπικές Αρχές, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Συνδέσμους
Μεταναστών, Επίτροπο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία
Είσοδος ελεύθερη (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα.
Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης
Για περισσότερες πληροφορίες και online εγγραφές: http://integrationconferences.eu/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

08:30-09:00

Έλευση συμμετεχόντων, Εγγραφές, Καφές

09:00

Έναρξη Συνεδρίου

09:00-09:15

Χαιρετισμός από Υπουργό Οικονομίας
Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών (πρόσκληση)

09:15-09:40

Εισαγωγή και Παρουσίαση από προεδρεύοντα: Οι οικονομικές παράμετροι της μετανάστευσης
Δρ. Αλέξανδρος Αποστολίδης, Λέκτορας Οικονομικών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

09:40-10:05

Μετανάστευση και εργασιακά θέματα
Δρ. Νίκος Τριμικλινιώτης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

10:05-10:30

Ένταξη των Οικιακών Εργαζομένων στην Κύπρο
Τζόζη Χριστοδούλου, Συντονίστρια Πολιτικής, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

10:30-10:50

Ερωτήσεις και απαντήσεις

10:50-11:20

Διάλειμμα – Καφές και snacks

11:20-11:45

Κοινωνική οικονομία και Κοινωνική επιχειρηματικότητα – μετανάστευση εν καιρώ κρίσης
Νίκος Σώζος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

11:45-12:45

Παράλληλα Εργαστήρια
• Κοινωνική επιχειρηματικότητα και μετανάστευση – Ανάλυση και συζήτηση τρόπων ανάπτυξης.
Γιώργος Ησαΐας, Εκτελεστικός Διευθυντής SYNTHESIS Center for Research and Education
• Οικονομική κρίση και μετανάστευση - κοινωνικοοικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης
Γρηγόρης Νεοκλέους, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

12:45-13:00

Συμπεράσματα Εργαστηρίων (Rapporteur)

13:00-13:30

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης (θα ανακοινωθούν οι συμμετέχοντες)

13:30

Λήξη Συνεδρίου

http://integrationconferences.eu/

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής: Τρίτη 27 Μαΐου 2014)

(Οι δηλώσεις συμμετοχής να συμπληρώνονται και να αποστέλλονται με φαξ στο 22679820)

Στοιχεια Αιτητή
Όνομα/Επίθετο:
Εταιρεία/ Οργανισμός:

Θέση:

Διεύθυνση: 		
Πόλη: 		

Τ.Τ.:

Τηλέφωνο: 		

Φαξ:

E-mail:		

Παρακολούθηση Εργαστηρίου (παρακαλώ σημειώστε το εργαστήριο που θέλετε να παρακολουθήσετε)
Εργαστήριο 1: Κοινωνική επιχειρηματικότητα και μετανάστευση
Εργαστήριο 2: Οικονομική κρίση και μετανάστευση

Για πληροφορίες: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357 22 505555,
Φαξ. +357 22 679820, email: events@imhbusiness.com, www.imhbusiness.com.
Online εγγραφές: http://integrationconferences.eu

