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ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Συνεργαζόμενοι
εταίροι

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
• ASANTE

Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400.000,00€ και
χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους (300.000,00 €) και κατά
25% από Εθνικούς πόρους (100.000,00€).

Χρονοδιάγραμμ
α

30/03/2012- 30/06/2012

Στόχοι της
Δράσης

•

•

Περιγραφή της
Δράσης

Μεσολάβηση»

σε

επιλεγμένα

Διευκόλυνση της ενταξιακής διαδικασίας στην κοινωνία υποδοχής μέσω
της διαμεσολάβησης - γεφύρωσης της πολιτιστικής διαφορετικότητας και
του σεβασμού των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων
Διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας

Η ανάγκη Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης προκύπτει από την διαπίστωση ότι
για να προσεγγισθούν και αντιμετωπισθούν μια σειρά από ζητήματα
χρειάζεται να γίνει κατανοητή η διαφορετικότητα των ατόμων στο κοινωνικό
πλαίσιο & να υποστηριχθεί από γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δημόσιων
λειτουργών από τη μία και των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων
(μεταναστών) από την άλλη.
Η Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σκιαγραφείται ως δίαυλος επικοινωνίας
ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς και γέφυρα μεταξύ των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και
ενδεχομένως η συνεργασία. Σε κάθε τομέα, ωστόσο, ο ρόλος του
διαπολιτισμικού
μεσολαβητή
χρειάζεται
να
εξειδικεύεται
και
να
διευκρινίζεται, προκείμενου ο μεσολαβητής να μπορεί να ανταποκριθεί στις
διαφορές που προκύπτουν όχι μόνο από τις χώρες καταγωγής και τα
διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια αλλά και από τις διαφορετικές ανάγκες της
δημόσιας διοίκησης (εκπαίδευση, εργασία, πρόσβαση στη διοίκηση, υγεία).
Ειδικότερα, παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση της ομάδας
στόχου (μετανάστες) στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, είναι: οικονομικοί
(κόστος των υπηρεσιών υγείας, κόστος μεταφοράς, εισόδημα που χάνεται
από την εργασία, φύλαξη παιδιών στην περίπτωση οικογενειακής
μετακίνησης), πολιτισμικοί (η αντίληψη για την υγεία και ο τρόπος που
επηρεάζει την προσέγγιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες - τρόπος λήψης

ιστορικού, εργαστηριακός έλεγχος - ασθένειες και δοξασίες), επικοινωνιακοί
(γλώσσα), άλλοι κοινωνικοί & ψυχολογικοί παράγοντες (απώλεια εργασίας,
φύλο, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος), και άλλοι.
Αποτελέσματα
της Δράσης

Μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα επίτευξης των
στόχων μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
Α. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Τίτλος Δείκτη
Μονάδα
Μέτρησης
1
Πρόγραμμα «Διαπολιτισμικής
Αριθμός
Μεσολάβησης» σε επιλεγμένα
νοσοκομεία της χώρας
2
Απασχολούμενοι Διαπολιτισμικοί
Αριθμός
Μεσολαβητές
3
Επωφελούμενα Νοσοκομεία
Αριθμός
4
Επωφελούμενοι Μετανάστες από
Αριθμός
την Διαπολιτισμική
Μεσολάβηση
5
Μήνες διάρκειας του
Αριθμός
Προγράμματος
6
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Αριθμός
Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών
7
Ώρες Εκπαίδευσης
Αριθμός
8
Ενέργειες
Αριθμός
Ευαισθητοποίησης/Δημοσιοποίησης
της Δράσης
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Α/Α
Τίτλος Δείκτη

Α/Α

1

2

Links σχετικά με
τη Δράση

Αύξηση του αριθμού των υπηκόων
τρίτων χωρών που
ενημερώνονται για θέματα υγείας και
περίθαλψης
Βελτίωση της πρόσβασης των υπηκόων
τρίτων χωρών σε
δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά χωρίς
διακρίσεις

Τιμή
Στόχος
1

105
25
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3
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60
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Τιμή
Στόχος
40%

50%

http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home
http://www.kekdiastasi.gr/
http://psychologosgr.blogspot.gr/2012/06/blog-post_5239.html
http://www.lefkasnews.gr/2012/05/blog-post_8913.html
http://www.tsantiri.gr/ygeia/idiki-dierminis-gia-metanastes-sto-esi.html
http://www.makthes.gr/news/reportage/88650/
http://www.methorios.gr/online/?p=2102
http://www.to-mati.net/archives/3444
http://www.innews.gr/116/eidiki-diermineis-gia-metanastes-sto-esy.html
http://www.eglimatikotita.gr/2012/05/blog-post_5169.html
http://www.e-ptomeleos.gr/topics.php?category=4&topic=18233/
http://eviatop.blogspot.com/2012/05/blog-post_8246.html
http://www.rodiaki.gr/article.php?id-181127&catid=1&subcatid=5
http://www.cretalive.gr/new/89716/crete/Diapolitismikoi_Mesolabites...

