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Το Έργο ‘Γνώρισε τα Δικαιώματά Σου – KYR’ ενισχύει τις δεξιότητες και τις γνώσεις γύρω από τα
εργατικά δικαιώματα με έμφαση τους μετανάστες εργαζόμενους.
Το εργατικό δίκαιο και η κοινωνική προστασία είναι ήδη ένα σημαντικό ζήτημα για τους ντόπιους
πληθυσμούς και επομένως είναι ακόμη πιο δύσκολο αν κάποιος έρχεται από το εξωτερικό και δεν
είναι εξοικειωμένος με το εθνικό σύστημα και απαιτήσεις. Για να υποστηρίξουν τους μετανάστες σε
αυτήν την προκλητική κατάσταση και να βελτιώσουν την κοινωνική τους ένταξη, οι εταίροι του
προγράμματος από την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Αυστρία και την Κύπρο ανέπτυξαν
ευκαιρίες κατάρτισης και καθοδήγησης, καθώς και ενημερωτικό υλικό και βιντεάκια σε διάφορες
γλώσσες.

Και οι 5 εταίροι δημιούργησαν υλικό που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το εθνικό τους
νομικό σύστημα σε διαφορετικές γλώσσες και για διαφορετικούς πληθυσμούς μεταναστών. Το υλικό
περιλαμβάνει φυλλάδια και βίντεο, καλύπτει τις παρακάτω θεματικές και είναι δωρεάν για
περιήγηση από τον ιστότοπό μας: https://kyr.lpf.lt/en/information-system-kyr/
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Συνθήκες Εργασίας & Ασφάλεια
Συνδικάτα και Άλλες Οργανώσεις Υποστήριξης
Κατώτατος Μισθός, Φόροι και Έξοδα Μισθοδοσίας
Υγεία & Ασφάλιση
Συμβάσεις Απασχόλησης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ‘ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ’
ΡΕΫΚΙΑΒΙΚ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Στις 20 Οκτωβρίου, μεταξύ 13:00 – 16:00 ώρα Ισλανδίας θα λάβει χώρα το Διεθνές Συνέδριο στα
πλαίσια του προγράμματος. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέικιαβικ με συνεισφορές από
όλους τους εταίρους.
Για τον εορτασμό αυτής της εκδήλωσης, οι εταίροι θα συναντηθούν με τους εθνικούς φορείς στο
Ισλανδικό Εθνικό Μουσείο, Sudurgata 101, Ρεϋκιαβικ. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, εγγραφείτε εδώ:
shorturl.at/yCE12.
Εάν θέλετε να συμμετάσχετε διαδικτυακά, συνδεθείτε εδώ:
https://zoom.us/j/93823879250?pwd=M2lTLzJoS2tuRVF5SGpNQ2tXK3hCQT09. To συνέδριο θα

πραγματοποιηθεί από 16:00 μέχρι 17:00 ώρα Κύπρου.

‘ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ’ – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας οργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Εργασιακά Δικαιώματα
στην Κύπρο στις 26 Οκτωβρίου, μεταξύ 17:00 και 21:00 στο Καφέ Υφαντουργείο στη Λευκωσία,
Κύπρος.
Η εκδήλωση θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και απευθύνεται σε μετανάστες,
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και εργαζόμενους γενικά, ενώ τοπικές οργανώσεις υποστήριξης θα
έχουν τα δικά τους περίπτερα για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που
παρέχουν στην κοινότητα στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης.
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