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Προτεραιότητα

1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των
Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των
μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Δράση

1.13/10: «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα»

Φορέας
Υλοποίησης της
Δράσης
Συνεργαζόμενοι
εταίροι
Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός

Δήμος Χαϊδαρίου

Χρονοδιάγραμμα

Ν/Α
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε
200.000,00€
και
χρηματοδοτείται
κατά
75%
από
Κοινοτικούς πόρους (150.000,00€) και κατά 25% από
Εθνικούς πόρους (50.000,00€).
15/03/2012 – 30/06/2012

Στόχοι της Δράσης

Γενικοί Στόχοι
- Προώθηση της ετερότητας και της αμοιβαίας κατανόησης
των διαφορετικών αρχών και αξιών των υπηκόων τρίτων
χωρών και της κοινωνίας υποδοχής.
- Ανάδειξη της αξίας του διαπολιτισμικού διαλόγου.
- Κατανόηση της ένταξης ως αμφίδρομης διαδικασίας
αμοιβαίας προσαρμογής.
Ειδικοί Στόχοι
- Αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας υποδοχής και
μεταναστευτικού πληθυσμού.
- Παραγωγή διαφόρων καλλιτεχνικών έργων από κοινού
μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και του ημεδαπού
πληθυσμού.

Περιγραφή της
Δράσης

Οργάνωση και λειτουργία τριών (3) διαφορετικών θεματικά
εργαστηρίων με συμμετοχή Ελλήνων πολιτών και
μεταναστών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα (συνολικά
συμμετείχαν περισσότεροι από 120 ενήλικες υπήκοοι τρίτων
χωρών και ημεδαποί, ήτοι τουλάχιστον 20 άτομα στο κάθε
εργαστήριο) στους τομείς της τέχνης: ζωγραφική
φωτογραφία και θέατρο, (20/4/2012- 31/5/2012), και
παραγωγή και παρουσίαση στο πλαίσιό τους έξι (6)
αντίστοιχων καλλιτεχνικών έργων ως εξής: Έκθεση
Ζωγραφικής σε Τρίπολη και Πύλο, Έκθεση Φωτογραφίας σε
Λαμία και Γύθειο, Θεατρικές Παραστάσεις σε Ξάνθη και
Χαϊδάρι (1-30/6/2012). Οι ανωτέρω πόλεις εμφανίζουν
υψηλή συγκέντρωση υπηκόων τρίτων χωρών με βάση και
τα επίσημα στοιχεία του αρμοδίου Υπουργείου Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι οι συνεργαζόμενοι Δήμοι μερίμνησαν για
την έγκαιρη πρόσκληση επισκεπτών στις εκδηλώσεις
παρουσίασης των έξι (6) πολιτιστικών καλλιτεχνικών έργων
στις πόλεις τους, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των
υπηκόων τρίτων χωρών και Ελλήνων επισκεπτών σε κάθε
παρουσίαση (περισσότερα από διακόσια άτομα). Επιπλέον,
εξασφαλίστηκε η παρουσία εκπροσώπων Κεντρικών
φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρεσβειών χωρών
προέλευσης μεταναστών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΜΚΟ,
καθώς και Οργανώσεων και Συλλόγων Μεταναστών,
δημοσιογράφων, εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων.

Αποτελέσματα της

Οι στόχοι υλοποιήθηκαν 100%.
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Δράσης

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν :
Συμβολή στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ γηγενών
και υπηκόων τρίτων χωρών και
Ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των αξιών, αρχών και
πολιτισμικών στοιχείων των διαφορετικών κοινωνιών
Ειδικότερα υπήρξε:
Προώθηση ετερότητας, αμοιβαία κατανόηση διαφορετικών
αρχών, αξιών και πολιτισμικών στοιχείων διαφορετικών
κοινωνιών μεταναστών και ημεδαπών.
Ανάδειξη πολιτιστικής αναφοράς μεταναστών στους τομείς
καλλιτεχνίας και πολιτισμού.
Συμβολή διαπολιτισμικής επικοινωνίας γηγενών και
μεταναστών, ενίσχυση διαπολιτισμικού διαλόγου.
Υποκίνηση συμμετοχής μεταναστών στην πολιτιστική ζωή
της χώρας.
Ευαισθητοποίηση κοινού και διευκόλυνση διαδικασίας
κοινωνικής ένταξης.
Αλληλεπίδραση κοινωνίας υποδοχής και μεταναστευτικού
πληθυσμού.

Links σχετικά με
τη Δράση

www.haidari.gr
www.cityofxanthi.gr
www.pylos.gr
www.tripolis.gr
www.lamia -city.gr
www.anatolikimani .gov.gr
www.mikropolytexneio.gr
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