ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1. Υλοποίηση ∆ράσεων που
εφαρμόζουν τις «Κοινές
Βασικές αρχές της
πολιτικής ένταξης
µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

( 75/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 25%
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

10 / 1.1

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής.

300.000,00 €

10 / 1.2

Νομική και Διοικητική υποστήριξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαβιούν
νόμιμα στη χώρα.

250.000,00 €

10 / 1.3

Υποστήριξη μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωση τους σε
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

95.000,00 €

10 / 1.4

Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία
της χώρας.

400.000,00 €

10 / 1.5

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» για την υποστήριξη της
πρόσβασης στη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

100.000,00 €

10 / 1.6

Έντυπος Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης για θέματα υγείας για την
πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών.

80.802,16 €

1. Υλοποίηση ∆ράσεων που
εφαρμόζουν τις «Κοινές
Βασικές αρχές για την
πολιτική ένταξης
µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

10 / 1.7

Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους
Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα.

22.000,00 €

10 / 1.8

Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε γονείς
μετανάστες.

300.000,00 €

10 / 1.9

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε
αναλφάβητους μετανάστες.

70.000,00 €

10 / 1.10

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των
χώρων φιλοξενίας τους.

98.000,00 €

10 / 1.11

«Μουσειο-παιδαγωγικό πολιτιστικό πρόγραμμα για παιδιά μεταναστών»
και διεξαγωγή έκθεσης.

92.283,97 €

10 / 1.12

Φεστιβάλ με θέμα μετανάστευση και κοινωνική ένταξη.

60.000,00 €

10 / 1.13

Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα.

200.000,00 €

10 / 1.14

Πολιτιστική εκδήλωση για την «Ημέρα του Μετανάστη» (18.12).

100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.168.086,13 €

2. Ανάπτυξη δεικτών και
μεθοδολογιών αξιολόγησης
με σκοπό την αποτίμηση
της προόδου, την
προσαρμογή πολιτικών και
μέτρων και τη
διευκόλυνση του
συντονισμού της
συγκριτικής μάθησης

10 / 2.1

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών
ένταξης μέσω της δημιουργίας Ολοκληρωμένων Πληροφοριακού
Συστήματος.

220.000,00 €

10 / 2.2

Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των νομίμως διαμενόντων
στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό
προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης του
στα κ-μ της Ε.Ε.

141.347,69 €

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

10 / 3.1
10 / 3.2
10 / 3.3

Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με
υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα.
Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υπαλλήλων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών.
Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των
Ενιαίων Αποκεντρωμένων Μονάδων Διοίκησης που συναλλάσσονται με
υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα.
ΣΥΝΟΛΟ

361.347,69 €
361.347,69 €
180.673,85 €
180.673,84 €
722.695,38 €

4. Ανταλλαγή εμπειριών,
καλών πρακτικών και
πληροφοριών για την
ένταξη μεταξύ των Κρατών
Μελών.

10 / 4.1

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών – μελών
της Ε.Ε.

180.673,84 €

10 / 4.2

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

180.673,84 €

ΣΥΝΟΛΟ

361.347,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.613.476,88 €

