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1.Υλοποίηση ∆ράσεων για την πρακτική εφαρµογή των
Κοινών Βασικών Αρχών για την πολιτική ένταξης των
µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1.2/11 Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέµατα που
άπτονται της ένταξης µεταναστών – ενδυνάµωση των
νοµίµως διαµενόντων υ.τ.χ.
1.2.α/11: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα µέλη των
Συµβουλίων Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους
εµπλεκόµενους σε αυτά σχετικά µε τη λειτουργία των
Συµβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της
ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάµεσα στα µέλη των
ΣΕΜ

Φορέας
Υλοποίησης
της ∆ράσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόµεν
οι εταίροι

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Εγκεκριµένος
προϋπολογισµ
ός

307.320,39€

Χρονοδιάγραµ
µα

Στόχοι της
∆ράσης

Έναρξη: 14/12/2012 – Λήξη: 30/6/2013

Βασικοί στόχοι της ∆ράσης 1.2.α/11 ήταν:
α) να αυξήσει και να βελτιώσει τη συµµετοχή των
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στα κοινά, µε στόχο την
προστασία των δικαιωµάτων τους,
β) να ενισχύσει και να προωθήσει τη λειτουργία των ΣΕΜ
στο
σύνολο
των
∆ήµων
της
χώρας,
γ) να αξιοποιήσει και να εµπλουτίσει τις υπάρχουσες
δοµές σχετικά µε τα ΣΕΜ και
δ) να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής
καλών πρακτικών, απόψεων, προβληµατισµών και
προτάσεων υλοποίησης τοπικών δράσεων µεταξύ των

µελών των ΣΕΜ σε εθνικό επίπεδο.

Περιγραφή
της ∆ράσης

Στα πλαίσια
ενέργειες:

της

∆ράσης

υλοποιήθηκαν

οι

ακόλουθες

α) ∆ιεξαγωγή έρευνας διάγνωσης αναγκών των ΣΕΜ
β) Παροχή τεχνικής στήριξης µε την
- Λειτουργία helpdesk
- Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου
- Συντήρηση, αναβάθµιση και λειτουργία ιστότοπου.
- ∆ιάθεση (παραγωγή και διανοµή) ενηµερωτικού υλικού.
γ) ∆ράσεις κατάρτισης
• Υλοποίηση 14 8ωρων σεµιναρίων σε κάθε περιφέρεια της
χώρας για την πληροφόρηση των µελών των ΣΕΜ και των
δηµοτικών υπαλλήλων
• Υλοποίηση 1 προγράµµατος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
(e-learning)
• Υλοποίηση 8 σεµιναρίων σύγχρονης τηλεκατάρτισης µε
συνδυασµό
σταθερού
και
πρόσθετου
εκπαιδευτικού
περιεχοµένου για την κάλυψη των διαφορετικών θεµατικών
των τοπικών σχεδίων ένταξης
• Υλοποίηση 300 Roadshow microseminar για την κάλυψη
των εξατοµικευµένων αναγκών κάθε ΣΕΜ / ∆ήµου, µε χρήση
τεχνικών coaching
δ) ∆ράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών
µέσω δηµιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρµα επικοινωνίας.
Αποτελέσµατα
της ∆ράσης

Μέσω της δέσµης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της ∆ράσης 1.2α/11, τα οποία και
περιλάµβαναν ενέργειες Συµβουλευτικής, Επιµόρφωσης,
∆ικτύωσης και µεταφοράς Καλών Πρακτικών, στηρίχθηκε
στην πράξη η ουσιαστική και ενεργή συµµετοχή των
υπηκόων τρίτων χωρών όχι µόνο στα αυτοδιοικητικά κέντρα
αποφάσεων, αλλά και, γενικότερα, στη δηµόσια ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
Επιπροσθέτως, αξιοποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν οι
υπάρχουσες δοµές των ΣΕΜ και αναπτύχθηκαν σχέσεις
συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληµατισµών και
προτάσεων υλοποίησης τοπικών δράσεων µεταξύ των µελών
των ΣΕΜ, σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, µέσω της ∆ράσης ενδυναµώθηκε η δυνατότητα των
Συµβούλια Μεταναστών να αποτελέσουν ένα λειτουργικά
χρήσιµο θεσµό για οµαλότερη ένταξη και προσαρµογή των
µεταναστών στην ελληνική πραγµατικότητα.

Links σχετικά
µε τη ∆ράση

http://sem-ete.sqlearn.gr/
http://www.epeksa.gr/programsdetails.asp?id=34
http://www.kekdiastasi.edu.gr/default.asp?id=300920064&l
cid=1032

