ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Τ Ο Υ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2008

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Υλο̟οίηση ∆ράσεων για
την ̟ρακτική εφαρµογή
των «Κοινών Βασικών
αρχών της ̟ολιτικής
ένταξης µεταναστών στην
Ευρω̟αϊκή Ένωση»

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

0.8/1.1

Προγράµµατα Εκ̟αίδευσης
∆ια̟ολιτισµικών Μεσολαβητών.

∆ΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενηµέρωσης &
Ε̟ιµόρφωσης Α.Ε

0.8/1.2

∆ιοργάνωση εργαστηρίων µε στόχο την
ευαισθητο̟οίηση των
δηµοσιογράφων για την αντιµετώ̟ιση
φαινοµένων ρατσισµού
και ξενοφοβίας.

Ευρω̟αϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό
Κέντρο Αθηνών (Ε.Κ.Ε.Π.Α.)

0.8/1.3
0.8/1.4

Πολιτιστική εκδήλωση για την «Ηµέρα του
µετανάστη» (18 ∆εκεµβρίου 2009)
∆ηµιουργία δίγλωσσου (ελληνικά,
αγγλικά) ιστοχώρου.

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

69.773,22

80.000,00
ADVOCATE Ανώνυµη Εταιρία Παροχής
Υ̟ηρεσιών Ε̟ικοινωνίας & ∆ηµοσίων
Σχέσεων
Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκ̟αίδευσης Ενηλίκων

77.433,80
15.994,00

0.8/1.5

Ενηµερωτική εκστρατεία στα ΜΜΕ και
̟αραγωγή και διανοµή
φυλλαδίων, για την ενηµέρωση των
υ̟ηκόων τρίτων χωρών
σχετικά µε τη διαδικασία α̟όκτησης του
καθεστώτος του ε̟ί
µακρόν διαµένοντος και τα δικαιώµατα
και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου
α̟ορρέουν α̟ό το καθεστώς αυτό.

NEXT.COM Υψηλής Τεχνολογίας–
Ηλεκτρονικού Εµ̟ορίου – Συµβουλευτικών
Υ̟ηρεσιών και Συµµετοχών ΑΕ

723.217,00

0.8/1.6

∆ιοργάνωση Αγώνα ∆ρόµου,
Ποδοσφαιρικού Τουρνουά και Τουρνουά
Cricket µε οµάδες υ̟ηκόων τρίτων χωρών
και ελλήνων.

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

89.230,00

0.8/1.7

Εκστρατεία έντυ̟ης ενηµέρωσης ̟ρος τους
υ̟ηκόους τρίτων
χωρών στους τοµείς της υγείας, της
ε̟ιχειρηµατικότητας, της
εκ̟αίδευσης, καθώς και στα ζητήµατα
καθηµερινότητας και
̟ροβολής της αξίας της
δια̟ολιτισµικότητας.

PR.A.K.S.I.S. (Προγράµµατα Ανά̟τυξης
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής
Συνεργασίας) /Ινστιτούτο Ανά̟τυξης
Ε̟ιχειρηµατικότητας/Πανε̟ιστήµιο
Αιγαίου/Ε̟ιστηµονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανά̟τυξη

163.250,00

2. Ανά̟τυξη δεικτών και
αξιολόγηση µεθόδων για
την α̟οτίµηση
της ̟ροόδου, την
̟ροσαρµογή ̟ολιτικών
και µέτρων και τη
διευκόλυνση του
συντονισµού της
συγκριτικής µάθησης

3. Ενίσχυση
α̟οτελεσµατικότητας των
̟ολιτικών ̟ροώθησης της
δια̟ολιτισµικότητας στα
κράτη µέλη, σε όλα τα
ε̟ί̟εδα της διοίκησης

4. Ανταλλαγή εµ̟ειριών,
καλών ̟ρακτικών και
̟ληροφοριών για
θέµατα ένταξης µεταξύ
των κρατών-µελών της
Ε.Ε.

0.8/2.1

08/3.1

0.8/3.2

08/4.1

Καθορισµός δεικτών για την αξιολόγηση
των ̟ολιτικών ένταξης των υ̟ηκόων
τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.

Προγράµµατα δια̟ολιτισµικής
ε̟ιµόρφωσης των δηµοσίων υ̟αλλήλων
̟ου συναλλάσσονται µε υ̟ηκόους τρίτων
χωρών ή χειρίζονται θέµατα ̟ου τους
αφορούν.
Πρόγραµµα δια̟ολιτισµικής εκ̟αίδευσης
των δηµοσίων υ̟αλλήλων ̟ου
ασχολούνται µε θέµατα νοσοκοµειακής
̟ερίθαλψης των υ̟ηκόων τρίτων χωρών
σε νοσοκοµεία της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης.
Πανευρω̟αϊκή ∆ιάσκεψη µε θέµα «Καλές
̟ρακτικές ως ̟ρος τον εθελοντισµό µε
στόχο την ενδυνάµωση των µεταναστών».

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής /
Εθνικό και Κα̟οδιστριακό Πανε̟ιστήµιο
Αθηνών / Εθνική Στατιστική Υ̟ηρεσία της
Ελλάδος / ∆ιεθνής Οργανισµός
Μετανάστευσης

629.664,00

Ελληνική Εταιρεία Το̟ικής Ανά̟τυξης και
Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

250.250,00

Γιατροί του Κόσµου / ΚΕΚ ∆ιάσταση

253.516,80

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

105.320,77

