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Προτεραιότητ
α

3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός
και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)».

Δράση

3.3/10: «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης δημοσίων
υπαλλήλων των Ενιαίων Αποκεντρωμένων Μονάδων Διοίκησης
που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως
διαμενόντων στην Ελλάδα».

Φορέας
Υλοποίησης
της Δράσης

ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε.

Συνεργαζόμεν
οι εταίροι

PRAKSIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκεκριμένος
προϋπολογισ
μός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω Δράση ανέρχεται
στο ποσό των Εκατόν Ογδόντα Χιλιάδων Ευρώ (180.000,00€)
και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους
(135.000,00€) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους
(45.000,00€).

Χρονοδιάγρα
μμα

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Δράσης ανά φάση/ενέργεια
Συνολικό χρονοδιάγραμμα Δράσης
Έναρξη

02/02/12

Διάρκεια σε
Μήνες

4

Λήξη

30/06/12

Α/
Α

Φάση / Ενέργεια

Έναρξη

Λήξη

Διάρκεια
σε Μήνες

1

Φάση Α: Προετοιμασία
εφαρμογής της
επιμόρφωσης / Π.Ε. Α1:
Σύνταξη Πλάνου
Εφαρμογής

02/02/1
2

28/02/1
2

1

2

Φάση Α: Προετοιμασία
εφαρμογής της
επιμόρφωσης / Π.Ε. Α2:
Δημοσιοποίηση – Διάχυση
της Δράσης

28/02/1
2

30/06/1
2

4

3

Φάση Α: Προετοιμασία
εφαρμογής της
επιμόρφωσης / Π.Ε. Α3:
Ανάπτυξη και
Αναπαραγωγή του
Εκπαιδευτικού Υλικού

28/02/1
2

30/03/1
2

1

1

Στόχοι της
Δράσης

Περιγραφή
της Δράσης

Αποτελέσματ
α της Δράσης

4

Φάση Β: Εφαρμογή της
επιμόρφωσης / Π.Ε. Β1:
Επιλογή και Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών

30/03/1
2

15/04/1
2

0,5

5

Φάση Β: Εφαρμογή της
επιμόρφωσης / Π.Ε.Β2:
Υλοποίηση των
Σεμιναρίων

15/04/1
2

15/06/1
2

2

6

Φάση Γ: Συνολικός
απολογισμός του έργου–
δράσης / Π.Ε. Γ1:
Απολογισμός της Δράσης

15/06/1
2

30/06/1
2

0,5

Οι δημόσιοι υπάλληλοι των ΕΑΜΔ να βελτιώσουν την
επικοινωνία με τους πολίτες τρίτων χωρών, με την κατάκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν το επαγγελματικό
και κοινωνικό τους έργο στο πλαίσιο της κατανόησης και
αποδοχής του δικαιώματος των μεταναστών στη
διαφορετικότητα, της προώθησης της αρμονικής συνύπαρξης και
της καταπολέμησης στερεοτυπικών συμπεριφορών.
Η Δράση αφορά την επιμόρφωση 305 δημοσίων υπαλλήλων,
ηλικίας 26-60 ετών, που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων
χωρών, σε όλες (επτά) τις Ενιαίες Αποκεντρωμένες Μονάδες
Διοίκησης, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικότητας και
να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να
υπάρξει:
∗ Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών προς τους μετανάστες
υπηκόους τρίτων χωρών και διευκόλυνση της ένταξή τους
στην ελληνική κοινωνία,
∗ Προσαρμογή της εργασιακής τους κουλτούρας στη σύγχρονη
διαπολιτισμική πραγματικότητα.
∗ Να υπάρξει κατανόηση και αποδοχή του δικαιώματος των
μεταναστών στη διαφορετικότητα, προώθηση της αρμονικής
συνύπαρξης με την κοινωνία υποδοχής και επιτυχή
αντιμετώπιση στερεοτυπικών συμπεριφορών και στάσεων.
∗ Βελτίωση του επαγγελματικού και κοινωνικού τους έργου και
της ποιότητας ζωής τους.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, Φεβρουάριος 2012-Ιούνιος
2012 υλοποιήθηκαν συνολικά τα κάτωθι εκπαιδευτικά σεμινάρια:
Ενιαία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
Αττικής
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου
Αιγαίου
Κρήτης
Μακεδονίας – Θράκης

2

Πόλη
Υλοποίησης
Αθήνα
Λάρισα
Λαμία
Ιωάννινα

Αριθμός
Σεμιναρίων
3
1
1
1

Πάτρα

1

Ρόδος
Ηράκλειο
Θεσσαλονίκη
Αλεξανδρούπο
λη

1
1
2
1

Ξάνθη
Κομοτηνή

1
1
Σύνολα
14
Στο μεγαλύτερο ποσοστό οι ωφελούμενοι θεωρούν πως τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια τους έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες που
δεν γνώριζαν, οι οποίες θα διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό
την εργασιακή τους καθημερινότητα. Επιπλέον, θεωρούν πως
ενδυναμώθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό η δυνατότητα
εξωλεκτικής επικοινωνίας τους και πως θα βελτιωθούν και οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς την ομάδα στόχο.
Πιο συγκεκριμένα:
√ Το 94% των συμμετεχόντων έμεινε ικανοποιημένο από το
πρόγραμμα.
√ Το 93% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι βελτιώθηκαν οι
διαπολιτισμικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες
√ Το 92% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι συνέβαλλε στην
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς υπηκόους
τρίτων χωρών
√ Το 92% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι συνέβαλλε στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς τη
διαφορετικότητα των εθνικών, φυλετικών, πολιτισμικών
ιδιαιτεροτήτων και θρησκευτικών πεποιθήσεων των υπηκόων
τρίτων χωρών (μέσα από τις δράσεις δημοσιοποίησης που θα
αναλήφθηκαν)
Links σχετικά
με τη Δράση

www.dimitra.gr
www.praksis.gr
www.ypes.gr
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