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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
                             
1.14/10: Πολιτιστική εκδήλωση για την «Ημέρα του 
Μετανάστη»

Φορέας 
Υλοποίησης της 
Δράσης

M.K.O. PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής 
Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας)

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι 

 -BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (BEE GROUP Α.E.) 

-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

100.000,00€
75.000,00€ Κοινοτική Συμμετοχή  και στο 25.000,00€ Εθνική 
Συμμετοχή

Χρονοδιάγραμμα
09/12/2011-31/01/2012

Στόχοι της 
Δράσης

 Αντικείμενο της δράσης ήταν η υλοποίηση τριών (3) φεστιβάλ, 
σε τρεις πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο), που 
χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία υπηκόων τρίτων χωρών. 
Τα φεστιβάλ αυτά , υλοποιήθηκαν 18 Δεκέμβρη 2011, 
Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη. Στόχος του φεστιβάλ, ήταν η 
πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού 
για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια διαβίωσής τους στη χώρα 
υποδοχής, αλλά και η προβολή της αξίας της διαφορετικότητας 
και του γεγονότος ότι ο «ξένος» δεν είναι απαραίτητα κάποιος 
που μπορεί να μας βλάψει, αλλά κάποιος που μπορεί να έχει 
διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που μπορεί να 
εμπλουτίσει πολιτιστικά τα δεδομένα της κάθε περιοχής. 

Περιγραφή της 
Δράσης

Αντικείμενο της δράσης ήταν η υλοποίηση τριών (3) φεστιβάλ, 
σε τρεις πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο), που 
χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία υπηκόων τρίτων χωρών. 
Τα φεστιβάλ αυτά , υλοποιήθηκαν 18 Δεκέμβρη 2011, 
Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
περιελάμβανε τις εξής δράσεις:

 Δημιουργία και λειτουργία περιπτέρων ενημέρωσης, 
όπου επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες και μέλη των ΣΕΜ, 
εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο., Συλλόγων  θα ενημερώνουν την 
τοπική κοινωνία. Η δράση αυτή αποτελεί και την 
κεντρική εκδήλωση της όλης παρέμβασης.



 Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού. Τα έντυπα που 
θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα διανέμονται σε όλους τους χώρους 
των εκδηλώσεων ενώ θα προβλεφθεί η διανομή τους 
πριν την έναρξη των εκδηλώσεων προκειμένου να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων στα φεστιβάλ.

 Πρόσθετες υποστηρικτικές εκδηλώσεις για την 
προσέλκυση της τοπικής κοινωνίας και των υπηκόων 
τρίτων χωρών, όπως: α) υλοποίηση εκδήλωσης με τίτλο 
«ο πολιτισμός των ανθρώπων», β)παραστάσεις Θεάτρου 
Δρόμου με θέμα: «Μετανάστης, χθες-σήμερα–αύριο», γ) 
προβολή ντοκιμαντέρ/ ταινιών με θέμα τη 
μετανάστευση, δ) Εκπαιδευτική βιωματική 
δραστηριότητα με την συμμετοχή νέων των περιοχών 
και ε)το δέντρο των ευχών. 

 Την υλοποίηση τριών (3) συνεντεύξεων τύπου (μία σε 
κάθε πόλη), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του 
Μετανάστη και τα φεστιβάλ ενημέρωσης.

Αποτελέσματα της 
Δράσης

-Ενημερωτικές Επιστολές / προσκλήσεις

-Δημιουργία έντυπων ενημερωτικών φυλλαδίων για τα 
φεστιβάλ

-Δημιουργία αφισών

-Δημιουργία αναμνηστικών εκδηλώσεων (μπρελόκ)

-Παραγωγικό ραδιοφωνικών σποτ

-Προετοιμασία και αποστολή τριών (3) δελτίων τύπου

-3 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για την Ημέρα του Μετανάστη 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο)

-Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του εταιρικού σχήματος

-Άρθρα σε τύπο

-Ολοσέλιδες καταχωρήσεις στον τύπο

-Εσωτερική Αξιολόγηση

-Αναπαραγωγή ντοκιμαντέρ

-Τρεις συνεντεύξεις τύπου (μια ανά πόλη)

Δημιουργία και αναπαραγωγή Λευκώματος

Δημιουργία και αναπαραγωγή Ειδικού οδηγού

Links σχετικά με 
τη  Δράση

http  ://  www  .  eleftheria  .  gr  /  index  .  asp  ?  cat  =12&  aid  =35116   

http://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=281806338536519&id=180333675350453 

http  ://  cityportal  .  gr  /  articles  _  det  1.  asp  ?  
subcat  _  id  =40&  tz  =1&  article  _  id  =31368     

http  ://  www  .  praksis  .  gr  /  default  .  asp  ?  pid  =16&  la  =1&  did  =163   

http  ://  diavatirio  .  net  /  diavat  /  news  .  php   

http://www.cityofathens.gr/node/19522

http://www.anthropomania.gr/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid
=11     

http://www.facebook.com/group.php?gid=92438223848 

http://www.zougla.gr/page.ashx?

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=435960&cid=122
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pid=80&aid=435960&cid=122 

http://www.larissanet.gr/el/nov2011/thessaly_region/16606/
%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF
%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE
%B5%CF%82.htm 

http://www.larissanet.gr/el/nov2011/thessaly_region/16606/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82.htm
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