
 

ReCHANCE – Προσεγγίσεις επανένταξης για την παροχή ευκαιριών 

προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε πρώην κρατούμενους 

Ακολουθήστε μας στο Facebook! → Εδώ 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε 

περισσότερα:  Εδώ 

Το ReCHANCE είναι ένα ERASMUS+ χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

στο οποίο συμμετέχουν 8 οργανισμοί από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, 

την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Τσεχία.  

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό δελτίο 

Δελτίο 1 – Χειμώνας 2021 

Το έργο ReCHANCE απευθύνεται σε πρώην κρατουμένους/νες και προσφέρει ένα πρόγραμμα μαθημάτων, πόρους και ψηφιακά 

εργαλεία με σκοπό να συμβάλλει στην κοινωνική τους επανένταξη, καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική τους 

ανέλιξη. 

 

Οι εταίροι προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παραδοτέα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας-στόχου, πραγματοποίησαν 

κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα για την ιχνηλάτιση των αναγκών και τον 

προσδιορισμό των δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της εν λόγω ομάδας. Στο 

πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν οι υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές επανένταξης πρώην κρατουμένων στις 

συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες με τα αποτελέσματα της έρευνας να παρουσιάζονται σε μια περιεκτική αναφορά, η οποία 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας  project website. 

 

Προσεχώς: Τι επιφυλάσσει το 2022! 

Το 2022 θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή εργαλειοθήκη πόρων και θα εκπαιδεύσουμε τόσο τους/τις πρώην κρατούμενους/νες 

όσο και τους/τις επαγγελματίες που στηρίζουν την επανένταξή τους μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ReCHANCE. Το 

εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός προγράμματος: 2020-1-CZ01-KA204-078333  

Βασικές συστάσεις προτού προχωρήσετε: 

Η έρευνα έδειξε ότι οι κρατούμενοι/νες όσο βρίσκονται υπό 

κράτηση θα πρέπει να καλλιεργούν βασικές δεξιότητες, όπως αυτές 

που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας, να συνδέονται με μέλη της 

ευρύτερης κοινωνίας, ενώ όσοι/όσες το χρειάζονται θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υπηρεσίες 

απεξάρτησης και γενικότερα σε υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης. Βασιζόμενη στα αποτελέσματα της έρευνας, η 

κοινοπραξία του RECHANCE κατέληξε στο ότι οι πρώην 

κρατούμενοι/νες χρειάζονται περαιτέρω και μεγαλύτερη 

πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση για να αναπτύξουν τις 

προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την κοινωνική τους επανένταξη. 

Οι εργασιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη 

διαχείριση χρόνου, την επίλυση συγκρούσεων, το 

ομαδικό πνεύμα, τη χρήση ΤΠΕ και την ικανότητα 

πλόγησης στο διαδίκτυο, τη διαχείριση κοινωνικών 

δικτύων και ψηφιακών εργαλείων, όπως 

αποστολή/ανταλλαγή e-mail, καθώς και τις βασικές 

δεξιότητες γραφείου και επικοινωνίας. 

 

Οι προσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη 

διαχείριση άγχους, συμβουλές υγείας (γενικές και 

ειδικές), τη διαχείριση του κοινωνικού στίγματος, 

ψηφιακές δεξιότητες, την επικοινωνία και την 

αυτοεκτίμηση. Αυτές οι δεξιότητες θα ενδυναμωθούν το 

2022 μέσω των νέων μαθησιακών μας εργαλείων.  

Μείνετε συντονισμένοι/νες! 

https://www.facebook.com/rechance.project
https://rechanceproject.eu/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
https://rechanceproject.eu/results/

