∆ΡΑΣΕΙΣ

Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Υλοποίηση ∆ράσεων
που εφαρµόζουν τις
«Κοινές Βασικές αρχές
της πολιτικής ένταξης
µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

∆ΡΑΣΗ

1.1/13
Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση
πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.)
νοµίµως διαµενόντων στη χώρα

ΕΡΓΑ

( 95/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 5%
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής
ιατρικής και παροχής στοχευµένων
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας µέσω ενεργειών οµάδας
παρέµβασης δρόµου και κινητού κλιµακίου
επαγγελµατιών υγείας

0,00 € (∆εν
υλοποιήθηκε)

Έργο 1.1.β/13: ∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές
υπηρεσίες α΄επιπέδου, σε µεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας

320.000,00 €

Έργο 1.1.γ/13: Πρόγραµµα υποστήριξης
Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων
ένταξης σε τοπικό επίπεδο.
Έργο 1.1.δ/13:«∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης σε δηµοτικά ιατρεία και
κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων της
Περιφέρειας Αττικής»

80.000,00 €

230.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

Έργο 1.1.ε/13: «∆ιερµηνεία και
διαπολιτισµική µεσολάβηση σε υπηρεσίες
µιας στάσης για την έκδοση αδειών
διαµονής (one stop shops) των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας»

230.000,00 €

Έργο 1.1.στ/13: «Πρόγραµµα
πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και
παροχής συµβουλευτικής σε µητέρες
µετανάστριες».

275.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

1.135.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Υλοποίηση ∆ράσεων
που εφαρµόζουν τις
«Κοινές Βασικές αρχές
της πολιτικής ένταξης
µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

∆ΡΑΣΗ

1.2/13
Ευαισθητοποίηση κοινωνίας
υποδοχής σε θέµατα που άπτονται
της ένταξης των µεταναστών –
ενδυνάµωση των νοµίµως
διαµενόντων π.τ.χ.

ΕΡΓΑ

Έργο 1.2.α/13 : Προώθηση της
∆ιαπολιτισµικής Μεσολάβησης σε φορείς
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε
ευπαθείς οµάδες µεταναστών, καθώς και
σε µονάδες – κέντρα απεξάρτησης της
Χώρας
Έργο 1.2.β/13: Ευαισθητοποίηση των
µαθητών για θέµατα ρατσισµού

( 95/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 5%
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

200.000,00 €

133.422,06 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

333.422,06€.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

∆ΡΑΣΗ

1. Υλοποίηση ∆ράσεων
που εφαρµόζουν τις
«Κοινές Βασικές αρχές
της πολιτικής ένταξης
µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΕΡΓΑ

( 95/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 5%
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Έργο 1.3.α/13: : Ενισχυτική διδασκαλία
σε γονείς και παιδιά µεταναστών και
προγράµµατα διατροφικής εκπαίδευσης .

579.473,69 €

Έργο 1.3.β/13: Μαθήµατα ελληνικής
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού σε
µετανάστες ανέργους, µητέρες, άτοµα µε
αναπηρία (ΑµεΑ), και αναλφάβητους.

150.000,00 €

Έργο 1.3.γ/13: Συγγραφή βιβλίου και
δηµιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής
εφαρµογής µε στόχο την προετοιµασία
των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που
αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση

120.263,16 €

1.3/13
Εκπαίδευση και επιµόρφωση των
νοµίµως διαµενόντων π.τ.χ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

849.736,85 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

∆ΡΑΣΗ

ΕΡΓΑ

Έργο 1.4.α/13: Σταυροδρόµια Τέχνης.

1. Υλοποίηση ∆ράσεων
που εφαρµόζουν τις
«Κοινές Βασικές αρχές
της πολιτικής ένταξης
µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

1.4/13
Προαγωγή της
διαπολιτισµικότητας ως
θεµελιώδους µηχανισµού ένταξης
των νοµίµως διαµενόντων π.τ.χ.
στην κοινωνία υποδοχής

Έργο 1.4.β/13: Ραδιοφωνικές εκποµπές
για
θέµατα
που
αφορούν
στους
µετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία
διανοµή δοµηµένου έντυπου, ηχητικού και
οπτικοακουστικού υλικού.
Έργο 1.4.γ/13: Προώθηση δηµιουργικών
δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάµενες
δοµές των βρεφονηπιακών σταθµών µε
στόχο
την
αλληλεπίδραση
παιδιών
µεταναστών και γηγενών.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

( 95/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- 5% ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

234.210,53 €.

333.684,21 €.

550.000,00 €.

1.117.894,74 €

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

2.1/13
Μελέτες – Έρευνες στους τοµείς της
µετανάστευσης και ένταξης των
νοµίµως διαµενόντων π.τ.χ».

ΣΥΝΟΛΟ

Έργο 2.1/13 : Καταγραφή,
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των
υφιστάµενων δηµόσιων υπηρεσιών
µετανάστευσης και ένταξης π.τ.χ. µε
έµφαση στις υπηρεσίες µίας στάσης (one
stop shop)-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

105.189,59 €

105.189,59 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

∆ΡΑΣΕΙΣ

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

ΕΡΓΑ

Έργο 3.1.α/13: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
υπαλλήλων των ∆ήµων για θέµατα
σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων
ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και
υπαλλήλων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων για την υλοποίηση των
ενταξιακών στρατηγικών τους.
3.1/13
∆ιαπολιτισµική επιµόρφωση δηµοσίων
υπαλλήλων που συναλλάσσονται µε
πολίτες τρίτων χωρών ή χειρίζονται
θέµατα που σχετίζονται µε αυτούς.

ΣΥΝΟΛΟ

Έργο 3.1.β/13: Προώθηση της
διαπολιτισµικής επιµόρφωσης και
νοµοθετικής ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας
των υπαλλήλων επιλεγµένων
νοσοκοµείων, που συναλλάσσονται µε
π.τ.χ.
Έργο 3.1.γ/13: ∆ιαπολιτισµική
επιµόρφωση των υπαλλήλων του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας
του Πολίτη κατά των διακρίσεων λόγω
εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώµατος
δέρµατος .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

( 95/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 5%
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

152.898,45 €.

200.000,00 €

150.000,00 €

502.898,45 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

∆ΡΑΣΕΙΣ

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

4.1/13
∆ηµιουργία ∆ικτύων Συνεργασίας
για θέµατα µετανάστευσης και
ένταξης

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑ

Έργο 4.1/13: Ανάπτυξη δικτύου
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών για
θέµατα διαθρησκευτικού διαλόγου και
άσκησης θρησκευτικών πρακτικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΗΣ

( 95/% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 5%
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

146.678,72 €

146.678,72 €

