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

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι

ΕΚΚΕ

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 11/04/2012 – 30/06/2012
Στόχοι της δράσης Ξεκινώντας  από  την  παρατήρηση  ότι  στην  τρέχουσα 

ελληνική  πραγματικότητα  βρίσκουν  όλο  και  μεγαλύτερο 
ακροατήριο οι φωνές που υποστηρίζουν ότι τα δικαιώματα 
των μεταναστών σημαίνουν στερήσεις για τους ντόπιους, 
σκοπός της Δράσης ήταν να αναδείξουμε τη σχέση μεταξύ 
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής ως αμοιβαίο 
όφελος, μεταναστών και ντόπιων και ως κέρδος για την 
κοινωνία  στο  σύνολό  της.  Για  να  πετύχουμε  αυτό  το 
αποτέλεσμα,  εστιάσαμε  στην  ανάδειξη  της  αμφίδρομης 
σχέσης μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με κεντρικό 
άξονα την  κοινωνική φροντίδα. 

Περιγραφή της 
δράσης

Διήμερο  εκδηλώσεων  με  ενιαίο  χαρακτήρα  και  κεντρικό 
τίτλο  «Κοινωνικός  αποκλεισμός  ή  ένταξη;  Κοινωνικός 
αυτοματισμός  ή  συνοχή;  Ας  συζητήσουμε  (επιτέλους!)» 
που πραγματοποιήθηκαν στο Βόλο και στα Γιάννενα (20-
21  Ιουνίου  &  22-23  Ιουνίου  2012).  Το  κάθε  διήμερο 
περιελάμβανε  εισηγήσεις  και  συζητήσεις,  εργαστήριο  για 
επαγγελματίες του δημόσιου και ΜΚ τομέα, καθώς και δύο 
εκπαιδευτικά  παιχνίδια  διαπολιτισμικής  προσέγγισης  και 
βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά και εφήβους. 
Οι  εκδηλώσεις  συνθέτουν  την  ξεχωριστή  εμπειρία  των 
διοργανωτών, της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και του ΕΚΚΕ, στο 
πεδίο της καθημερινής πράξης και της κοινωνικής έρευνας. 
Κοινή  επιδίωξη  και  των  δύο  είναι  να  συμβάλουν 
προκειμένου  να  διαμορφωθεί  μια  έγκυρη  εικόνα  για  τη 
μετανάστευση,  σε  αντίθεση  με  την  επαπειλούμενη  τον 
τελευταίο  καιρό  κυριαρχία  των  γενικεύσεων  και 
απλουστεύσεων  που  τροφοδοτούν  αρνητικά  στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. 

Αποτελέσματα της 
δράσης

Μέσα από την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και  τα 
ενημερωτικά υλικά που δημιουργήθηκαν γι’αυτές, η Δράση 
ισχυροποίησε δικτυώσεις σε τοπικό επίπεδο και  συνέβαλε 
στην  αμοιβαία  ενημέρωση,  στην  ευαισθητοποίηση  και 
στην  καλύτερη  γνώση  της  τοπικής  κοινωνίας  για  το 
περιεχόμενο και τη σημασία της κοινωνικής ένταξης. 
Για  την  υποστήριξη  της  θεματολογίας  των  εκδηλώσεων 
δημιουργήθηκαν επίσης οι εξής μελέτες: 
Μαρίνη  Φ.  2012.  Τα  δικαιώματα  των  μεταναστών  στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας. ΝΟΣΤΟΣ 



Μπαλούρδος Δ., Τσίγκανου Ι.,Εμμανουήλ 
Δ.,Τραμουντάνης Α. 2012. Φτώχεια, Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Ενταξη Μεταναστών: Γυναίκες, «Δεύτερη 
Γενιά». ΕΚΚΕ. 

Links σχετικά με τη 
δράση

http://mko.nostos.org.gr 
http://www.nostos.org.gr/site/gr/news.html 
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