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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

Φορέας Υλοποίησης της
Δράσης

Συνεργαζόμενοι εταίροι

1.1/10,Υποέργο 1.1.Β/10:«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας υποδοχής»

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας
•

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε
60.000,00€ και χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς
πόρους (45.000,00€) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους
(15.000,00€).

Χρονοδιάγραμμα

27/04/2012 - 30/06/2012

Στόχοι της Δράσης

Περιγραφή της Δράσης

Κεντρικός στόχος αποτελεί η συμβολή στην αποδόμηση των
κρατούντων κοινωνικών στερεοτύπων αναφορικά με τους
υπηκόους τρίτων χωρών, μέσα από την υπενθύμιση των
ελληνικών μεταναστευτικών ροών, το ρόλο της πολιτείας
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, την
απάντηση στα επαναλαμβανόμενα και κοινωνικά
εμπεδωμένα ερωτήματα αναφορικά με την παραβατικότητα,
την ανεργία, κλπ.
Διοργάνωση δύο διήμερων events Πολιτισμού, ένα στην
Θεσσαλονίκη και ένα στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο των
οποίων υλοποιήθηκαν:
 Έκθεση-happenings επιχειρηματικότητας και πολιτισμού
από συλλόγους μεταναστών, stands ΜΚΟ και
συλλόγων. Events διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για
παιδιά.
 Workshops ανοικτού τύπου με αντικείμενο «Παρουσίαση
των βασικών θεμελιωδών αρχών της έννοιας της
διαπολιτισμικότητας» και «Διαχείριση κρίσεων σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα».
 Ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις – αφιερώματα, σε
Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή
ελλήνων μεταναστών από χώρες της Δυτικής Ευρώπης
οι οποίες είχαν στόχο την ανάκτηση της ελληνικής
εμπειρίας στις χώρες και τις κοινωνίες υποδοχής, ως
μέσο ευαισθητοποίησης αναδεικνύοντας τη θετική αλλά
και την αρνητική εμπειρία.

Αποτελέσματα της
Δράσης

Links σχετικά με τη
Δράση

• Σχεδιασμός καμπάνιας ευαισθητοποίησης στη βάση των
ανθρώπινων ιστοριών, της σημασίας της
πολυπολιτισμικότητας, ως αστικού και κοινωνικού
πλούτου, πολιτεία και μετανάστευση, θεμελιώδη
δικαιώματα, κλπ.
Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής για
την κοινωνική ένταξη των μεταναστευτικών ομάδων.
Καλύτερη γνώση των καθημερινών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικές ομάδες και η κοινωνία
υποδοχής τους.
Καλύτερη γνώση της κοινωνίας υποδοχής για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των μεταναστευτικών ομάδων.
Ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας
και πολυπολιτισμικής διαχείρισης στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της αμοιβαίας κατανόησης των αξιών, αρχών και
πολιτισμικών στοιχείων των διαφορετικών κοινωνιών.
Συμβολή στη γεφύρωση των πολιτισμικών καταβολών των
μεταναστευτικών ομάδων με αυτών της κοινωνίας
υποδοχής, με γνώμονα την αποφυγή των διακρίσεων, των
αρνητικών στερεοτύπων, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.
1. http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/Dioikitikes
Ypiresies/KoinonikesYpiresies/DnsiKoinonikYpiresiwn/Tmi
maProgrammatwn/Ekdilwseis/ekdiloseis-zoume-mazi
2. http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=101&id=3069
3. http://www.facebook.com/ZoumeMazi

