
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

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

Δράση
1.7/ 10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για 
Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμενόντων στην 
Ελλάδα»

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) - Γραφείο Ελλάδος

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι Ν/Α

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 22.000,00€ 
και χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους (16.500,00€) 
και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (5.500,00€).

Χρονοδιάγραμμα 27/03/2012 - 30/06/2012

Στόχοι της Δράσης Η εκπόνηση και διάχυση του οδηγού για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με 
Αναπηρία στοχεύει: α) στη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων 
τρίτων χωρών με αναπηρία σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις 
β) στη διεύρυνση των γνώσεων τους για θέματα που τους αφορούν 
και παράλληλα παρέχει γ) ενημέρωση και καθοδήγηση σε μετανάστες 
με αναπηρία για θέματα ενδιαφέροντος τους .

Περιγραφή της 
Δράσης

Στα πλαίσια της Δράσης 1.7/10 δημιουργήθηκε ένας οδηγός 
αποτελούμενος από (3) βασικούς τομείς πληροφόρησης: Υγεία-
Κοινωνική Ασφάλιση-Πρόνοια, Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση 
και Καθημερινότητα ενώ επίσης συμπεριλήφθηκε ένα τμήμα με 
εισαγωγικές διευκρινήσεις και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Ο 
οδηγός συντάχθηκε από το έμπειρο προσωπικό του ΔΟΜ Ελλάδος ενώ 
συνείσφερε σημαντικά και η Ομάδας-Στόχος.
Ο οδηγός εκτυπώθηκε τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αλβανική 
γλωσσά. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 1.000 αντίτυπα από κάθε 
γλώσσα και οδηγός διανεμήθηκε σε κοινότητες μεταναστών, ΚΕΠ, 
Νοσοκομεία, Περιφέρειες, Δημόσιες Υπηρεσίες κα. Επίσης, οι 
ηλεκτρονικές εκδόσεις του οδηγού εστάλησαν σε εμπλεκόμενους 
φορείς και υπηρεσίες ώστε να συνεισφέρουν και ως 
«πολλαπλασιαστές» πληροφόρησης μέσω των ιστοσελίδων τους .

Αποτελέσματα της 
Δράσης

Μέσα από την δράση 1.7/10 δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν 1.000 
αντίγραφα του οδηγού στην ελληνική γλώσσα και 1.000 αντίτυπα 
στην αλβανική γλώσσα σε φορείς και υπηρεσίες όπως Νοσοκομεία, 
Περιφέρειες κα.
Επίσης, ο οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί σε ποικίλες 
ιστοσελίδες εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί 



η αποτελεσματικότερη πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών με 
αναπηρία στην πληροφορία.
Η υλοποίηση της δράσης αυτής συνείσφερε σημαντικά στην βελτίωση 
της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών με αναπηρία σε αγαθά και 
υπηρεσίες και στην βελτίωση της γνώσης των υπηκόων τρίτων χωρών 
με αναπηρία για θέματα που τους αφορούν.

Links σχετικά με τη 
Δράση Ν/Α


