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Προτεραιότητα

4.: «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών
για την ένταξη μεταξύ των κρατών μελών»

Δράση

4.1/10: «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο
μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.»

Φορέας Υλοποίησης
της Δράσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόμενοι
εταίροι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Α.Ε

Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε
180.673,84€ και χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς
πόρους (135.505,38€) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους
(45.168,46€).

Χρονοδιάγραμμα
Στόχοι της Δράσης

23/05/2012- 30/06/2012
Βασικός στόχος της Δράσης ήταν η δημιουργία ενός Δικτύου
συνεργασίας αποτελούμενο από εκπροσώπους των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών κρατών μελών της Ε.Ε. και η προώθηση
των πολιτικών ένταξης.
Μέσω της υλοποίησης της δράσης θα εξασφαλιζόταν:




Περιγραφή της
Δράσης

ανταλλαγή καλών πρακτικών και συνεργασία μεταξύ των
εκπροσώπων των Σ.Ε.Μ. συμμετεχόντων στα εργαστήρια
του Δικτύου και
αξιοποίηση του ίδιου του Δικτύου ως εργαλείου
ενίσχυσης της ικανότητας του συνόλου των Σ.Ε.Μ. στη
χώρα μας να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης για την
ένταξη των μεταναστών, μέσω της σύνδεσης τους με
τοπικά Δίκτυα Μάθησης.

Η Δράση, που αφορούσε τη δημιουργία ενός Δικτύου
συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της
Ε.Ε. και την προώθηση των πολιτικών ένταξης, έδωσε μεγάλη
έμφαση στην ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και
εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.






Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε τις εξής φάσεις /
αλληλοενισχυόμενες ενέργειες
Ανάπτυξη (σύσταση και λειτουργία) Δικτύου
Συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών
μελών της Ε.Ε.
Οργάνωση και υλοποίηση 3 διακρατικών εργαστηρίων
διαβούλευσης του Δικτύου
Ανάπτυξη Δικτύων Μάθησης για την αποτελεσματική
μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των Σ.Ε.Μ. της
χώρας μέσω της διοργάνωσης δεκατριών (13)
εργαστηρίων (workshops) σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας







Αποτελέσματα της
Δράσης

Links σχετικά με τη
Δράση

Ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Επικοινωνίας
Εκπόνηση και έκδοση της Συνθετικής Έκθεσης
Αποτελεσμάτων και Προτάσεων
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Δράσης με υλοποίηση
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
Δράσεις Δημοσιότητας (καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου)
που ολοκληρώθηκαν με την ιδιαίτερα επιτυχή Ημερίδα
Απολογισμού στο Δημαρχείο του Δήμου Αιγάλεω.
Διαχείριση Έργου.



Εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας του
Δικτύου.



Υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα
3 διακρατικά
εργαστήρια
διαβούλευσης
του
Δικτύου
σε
Αθήνα
(25/5/2012), Βαρκελώνη (8/6/2012) και
Βρυξέλλες
(28/6/2012) με 33 συμμετέχοντες.



Προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 13
περιφερειακών
εργαστηρίων
μέσω
των
οποίων
αναπτύχθηκαν τα Δίκτυα Μάθησης για την αποτελεσματική
μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των Σ.Ε.Μ. της χώρας,
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάτρα,
Ναύπλιο, Ρέθυμνο, Κοζάνη, Ρόδο, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Χίο,
Καβάλα. Στα εργαστήρια συμμετείχαν συνολικά 130
εκπρόσωποι Δήμων και Σ.Ε.Μ..



Ενημερώθηκαν για το έργο και κλήθηκαν να συμμετάσχουν
οι δημοτικές αρχές και τα Σ.Ε.Μ. στο σύνολο των Δήμων της
χώρας με επιστολές που συνοδεύτηκαν από ειδικό έντυπο με
τίτλο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ». Καταγράφηκε σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος
για συμμετοχή των Σ.Ε.Μ. στα εργαστήρια και το Δίκτυο.



Υλοποιήθηκε και ενημερώνεται συνεχώς η πλατφόρμα
www.sem-ete.gr για την διαδραστική επικοινωνία μεταξύ
των μελών του Δικτύου. Η πλατφόρμα θα μείνει ενεργή για
ενημέρωση τόσο από τους συντελεστές του έργου όσο και
από τα μέλη του Δικτύου.



Υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δράσεις δημοσιότητας του
έργου.



Εκπονήθηκαν οι προβλεπόμενες εκθέσεις και τα πρακτικά
εργαστηρίων. Τα αποτελέσματα της Δράσης συγκεντρώθηκαν
στην Συνθετική Έκθεση Αποτελεσμάτων και Προτάσεων που
εκτυπώθηκε και απεστάλη στο σύνολο των Δήμων/ Σ.Ε.Μ.

Πλατφόρμα διαδραστικής επικοινωνίας
www.sem-ete.gr
Newsletter για το έργο
http://www.kekdiastasi.gr/default.asp?
id=0200060018&lcid=1032&IssueID=201207
Παρουσίαση προγράμματος:
http://www.epeksa.gr/programsdetails.asp?id=5

