Δημοσίευση αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Ετήσιου Προγράμματος 2010
Στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών,
η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και
συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, η οποία έχει οριστεί Υπεύθυνη Αρχή
Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, υλοποίησε επιτυχώς
το Ετήσιο Πρόγραμμα 2010.
Στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2010 υλοποιήθηκαν δράσεις στους ακόλουθους
τομείς:

-

-

Εξυπηρέτησης – πληροφόρησης των υπηκόων τρίτων χωρών και ευαισθητοποίησης
της τοπικής κοινωνίας (π.χ. Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής
σε Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία & Θράκη).
Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (π.χ. Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας &
ιστορίας σε γονείς μετανάστες, σε αναλφάβητους μετανάστες, προγράμματα
διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
Δημοτικής Αστυνομίας).
Υγείας (π.χ. Διαπολιτισμική μεσολάβηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία).
Πολιτισμού (π.χ. αθλητικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις με συμμετοχή ομάδων
υπηκόων τρίτων χωρών και Ελλήνων, εργαστήρια ζωγραφικής φωτογραφίας και
θεάτρου).
Έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης για το μεταναστευτικό προφίλ της χώρας
και τα προβλήματα ευάλωτων ομάδων του μεταναστευτικού πληθυσμού.
Δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ.Δίκτυο
συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο)

Ο συνολικός εγκεκριμένος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προϋπολογισμός του
Ετησίου Προγράμματος ανέρχονταν σε 3.849.721,54€, (Κοινοτική Συμμετοχή-75%:
2.946.352,32, Εθνική Συμμετοχή-25%: 903.369.22€).
Στόχος των προγραμμάτων αυτών, αλλά και γενικότερα του πολυετούς προγράμματος του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η ομαλή
συνύπαρξη των μεταναστών με τους γηγενείς, μέσω δράσεων οι οποίες προωθούν το σεβασμό
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των πολιτισμικών και λοιπών ιδιαιτεροτήτων των προς
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και την πρόσβασή τους σε όλους τους τομείς της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής της Ελλάδας, όπως επίσης και η εναρμόνιση των πολιτικών
ένταξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δράσεων μπορείτε να βρείτε στο site του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (http://ete.ypes.gr/) στην ενότητα
Δημοσιότητα.

