ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2010

Προτεραιότητα

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

Δράση

4.2/10 : «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των
ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Φορέας Υλοποίησης
της Δράσης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Συνεργαζόμενοι
εταίροι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός : 159.053,27€
75% Κοινοτική συνεισφορά : 119.289,96€
25% Εθνική Συνεισφορά : 39.763,31€

Χρονοδιάγραμμα

15/5/2012 – 30/6/2012

Στόχοι της Δράσης

-

-

-

Περιγραφή της
Δράσης

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον τρόπο συγκρότησης,
λειτουργίας
και
οργάνωσης
των
μεταναστευτικών
κοινοτήτων σε άλλα κράτη της Ε.Ε.,
η
συλλογή
και
παρουσίαση
των
λειτουργικά
αποτελεσματικών
μοντέλων
σύστασης
ενός
θεσμικά
οριοθετημένου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των
μεταναστών, προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα
υιοθέτησής του από το ΕΦΜ και από τις μεταναστευτικές
κοινότητες/οργανώσεις που το συγκροτούν,
η προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σε
ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής ένταξης,
η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση
του τρόπου οργάνωσης και συγκρότησης συλλόγων και
οργανώσεων μεταναστών
η ανάδειξη ενός ελληνικού μοντέλου οργάνωσης και
θεσμικής εκπροσώπησης των μεταναστών, ως αποτέλεσμα
δημοκρατικής διαβούλευσης

Αναπτύχθηκε ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργάνωσεων και
συλλόγων από 5 χώρες της Ε.Ε. (Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο,
Γερμανία, Δανία) το οποίο συνδέθηκε με οργανώσεις οι οποίες
λειτουργούν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υποστηρίχθηκε τόσο
από το ΕΦΜ όσο και από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα
οργάνωσης και δημιουργίας των συλλόγων και των οργανώσεών

τους, καθώς και σε ζητήματα της ενταξιακής τους διαδικασίας. Οι
προτεινόμενες δράσεις αναμένεται ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά
στην ουσιαστική και με διάρκεια ενημέρωση των μεταναστευτικών
φορέων σε ζητήματα εκπροσώπησης και θα έχουν ως αποτέλεσμα
της ενδυνάμωσής τους, μέσω της υιοθέτησης καλών πρακτικών που
λειτούργησαν αποτελεσματικά στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών
πρακτικών που λειτούργησαν αποτελεσματικά στο πλαίσιο άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.
Αποτελέσματα της
Δράσης

- Δημιουργία δικτύου στο οποίο συμμετείχαν οι μεταναστευτικοί
σύλλογοι και οργανώσεις που συνεργάζονται ήδη με το ΕΦΜ καθώς
και οι παρακάτω ευρωπαϊκές οργανώσεις :
1. NATIONAL BODY OF MIGRANTS ASSOCIATIONS
NETHERLANDS,
2. NEW COMMUNITIES PARTNERSHIP, IRELAND NCP,
3. THE COUNCIL FOR ETHNIC MINORITIES NGO
DANEMARK
4. BAGIV NGO, GERMANY
5. ENAR, BELGIUM
Λειτουργία, συντονισμός και ενημέρωση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας διευκολύνοντας τα μέλη της στην επικοινωνία,
πληροφόρηση, συνεργασία, δικτύωση, κατάθεση προτάσεων
στηρίζοντας παράλληλα τις άλλες δράσεις δικτύωσης
- Υλοποίηση 8 εργαστηρίων, κομβικό σημείο της δράσης καθώς
συνιστά το βασικότερο μέσο για την ενίσχυση της δικτύωσης, την
ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και για
την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και δημιουργικού περιβάλλοντος το
οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία προτάσεων για την καλύτερη
οργάνωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων αλλά και την ενίσχυση
της θεσμικής εκπροσώπησής τους σε διαφορετικά εθνικά
περιβάλλοντα
- Ενέργειες διάδοσης και δημοσιοποίησης της δράσης :
 Δημιουργία
έντυπου
πληροφοριακού
υλικού,
μεταφρασμένου σε 5 γλώσσες αναφορικά με τους
στόχους του δικτύου
 Καταχωρήσεις σε μεταναστευτικές εφημερίδες ευρείας
διάχυσης αναφορικά με τους στόχους της δράσης και τη
λειτουργία του δικτύου καθώς και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
 Αναρτήσεις πληροφοριών σε ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, ιστοσελίδες των εταίρων.

Links σχετικά με τη
Δράση

www.inegsee.gr
www.migrant.gr

