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Η MORRIS Association είναι μια νέα γαλλική ένωση που ιδρύθηκε το 2011 υπό την
διεύθυνση της
a
Morris
και σε
συνεργασία με
τις επιχειρήσεις
της
στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ilen
Associates
Ltd
και
Hourglass
Environment
Ltd
.Η
Lisa
έχει εργαστεί
στο παρελθόν με
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο
και
μετανάστες
εργαζομένους, καθώς επίσης έχει
αξιολογήσει
ένα
αριθμό προγραμμάτων
στον τομέα αυτό. Η
Ilen
Associates
έχει
εκταμιεύσει
πάνω από £
55m

Lis
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από διάφορε προγράμματα χρηματοδότησης της
ΕΕ
και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η
Hourglass
Environment
Ltd
λειτουργεί σήμερα με
τους πρόσφυγες
,
τους αιτούντες άσυλο
και
μετανάστες
από την Ασία
και την Αφρική
μέσω των τοπικών προγραμμάτων
στη
βορειοδυτική Αγγλία
.

Η MORRIS Association λειτουργεί πλέον στη Γαλλία με τις τοπικές ενώσεις στο Poitou Cha
rente
επιδιώκοντας
την καλύτερη ενσωμάτωση των
μεταναστών
,
ιδιαίτερα
τον αυξανόμενο αριθμό
από το Ηνωμένο Βασίλειο
μέσω της βελτίωσης της
εκμάθησης γλωσσών
και την κατανόηση
του τοπικού πολιτισμού
και του αγροτικού περιβάλλοντος
.Η
Lisa
συνεργάζεται με
τις ενώσεις
σε
Mansle
,
Celettes
και του
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St
.
Angeau
για τη
στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας
.Η
MORRIS
Association
έχει δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στην
ισότητα
και τη διαφορετικότητα
στις εργασίες
της στη Γαλλία
,
έχοντας ήδη
υποστηρίξει μια τοπική επιχείρηση
με
επικεφαλή γυναίκα για
να ξεπεραστούν
οι
διακρίσεις..
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