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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προτεραιότητα

«Υλοποίηση ∆ράσεων για την πρακτική εφαρµογή των
Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των
µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

∆ράση

1.4/11 Προαγωγή της διαπολιτισµικότητας ως
θεµελιώδους µηχανισµού ένταξης των νοµίµως
διαµενόντων υ.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής.
1.4.γ/11 : Ο αθλητισµός ως µέσο για την προώθηση
της ισότητας για όλους : Προγράµµατα αθλητισµού
για παιδιά µεταναστών και διεξαγωγή αθλητικών
αγώνων – «ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»

Φορέας Υλοποίησης
της ∆ράσης

Συνεργαζόµενοι
εταίροι

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ « Ο ΠΛΑΤΩΝ» ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

1.
2.

Εγκεκριµένος
προϋπολογισµός

Χρονοδιάγραµµα

Στόχοι της ∆ράσης

M.K.O. PRAKSIS
BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(BEE
GROUP Α.E.)

158.556,25 € (100%)
118.917,18 € (75%)
39.639,06 (25%)

15/10/2012 – 30/06/2013

Επαφή - ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των νεαρών γηγενών
µαθητών και των υπηκόων τρίτων χωρών µέσω του
αθλητισµού ως διεθνούς γλώσσας που βοηθά στη γεφύρωση
διαφορών και ως µέσου για την οµαλή ένταξη των
µεταναστών, στη δηµιουργία διαλόγου, στην προώθηση
της συνεργασίας και στην ευγενή άµιλλα. Επίσης, άλλοι
στόχοι του προγράµµατος ήταν
η
προώθηση της
επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ της τοπικής
κοινωνίας και των µεταναστευτικών κοινοτήτων προάγοντας
την πολυπολιτισµικότητα, αναδεικνύοντας τα πολιτισµικά
χαρακτηριστικά των µεταναστευτικών κοινοτήτων, την
ευαισθητοποίηση των ∆ηµοτών σε θέµατα και προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες στην καθηµερινή τους
ζωή, στην άρση των φαινόµενων ξενοφοβίας και ρατσισµού,
στη διαµόρφωση της δηµοκρατικής συνείδησης και
στην ενίσχυση του αισθήµατος της κοινωνικής αλληλεγγύης
στην τοπική κοινωνία.
Αθλητικά προγράµµατα στο ποδόσφαιρο, µπάσκετ και

Περιγραφή της ∆ράσης

Αποτελέσµατα της
∆ράσης

οµαδική επιτραπέζια αντισφαίριση
σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
Οι δράσεις αυτές υποστηρίχτηκαν από ενέργειες:
∆ηµιουργία Οµάδας συνεργατών
Συνεντεύξεις τύπου (µία ανά πόλη)
∆ιεξαγωγή εννέα προπονητικών κύκλων (3 ανά
πόλη)
Υλοποίηση εννέα «µίνι τουρνουά» στις τρείς (3)
πόλεις και τη διεξαγωγή 48 αθλητικών αγώνων
Τρεις
µετα-αγωνιστικές εκδηλώσεις που
έλαβαν χώρα µετά τη λήξη των αθλητικών αγώνων.
Τρείς συνεντεύξεις τύπου
∆ιανοµή 1500 τεµαχίων έντυπου υλικού.
Ραδιοφωνικό Σποτ.
Έξι ∆ελτία Τύπου
∆ιαδίκτυο. Ανάρτηση πληροφοριών στις ιστοσελίδες
των φορέων υλοποίησης του εταιρικού σχήµατος
∆ηµιουργία website.
∆ηµιουργία και ∆ιανοµή Αναµνηστικού Υλικού
Κύπελλα αγώνων
Βιντεοσκόπηση των αγώνων.
Ενηµερωτικό έντυπο για µαθητές σχολείων
Αφίσες
Banners
Επιτεύχθηκαν:
Οι βασικοί στόχοι:
Η επαφή και η ανταλλαγή εµπειριών νεαρών γηγενών
και υπηκόων τρίτων χωρών µέσω του αθλητισµού ως
διεθνούς γλώσσας που βοηθά στη γεφύρωση διαφορών
και ως µέσου για την εκτόνωση της ένταξης και της
δηµιουργίας διαλόγου
Η ανάπτυξη σωµατικών δεξιοτήτων των παιδιών των
µεταναστών και η καλλιέργεια της συνεργασίας και της
ευγενούς άµιλλας.
Επί µέρους στόχοι:
η άµβλυνση των φαινόµενων ξενοφοβίας ,
κοινωνικού αποκλεισµού και ρατσισµού στις
τοπικές κοινωνίες. Η γνωριµία µε το «άλλο», το
«ξένο» που όµως ζει και συνδιαλέγεται στην ίδια
κοινωνία.
Σηµαντική, για την επίτευξη των στόχων, ήταν
1.η συνεργασία και η κοινή λήψη αποφάσεων στελεχών και
της ίδιας της οµάδας στόχου.
2.η έως τώρα εµπειρία των Φορέων υλοποίησης σε
προγράµµατα που υλοποιούν δράσεις ενηµέρωσης του
πληθυσµού των υπηκόων τρίτων χωρών
Τα ανωτέρω γίνονται κατανοητά µε τη σαφή διάκριση και
αποτύπωση των ωφελειών που το προτεινόµενο πρόγραµµα
δηµιούργησε σε διαφορετικές χρονικές φάσεις.
1. Βραχυπρόθεσµες ωφέλειες:
• Πληροφόρηση του πληθυσµού της οµάδας στόχου
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση για την
ενίσχυση του επιπέδου ένταξης των ατόµων της
οµάδας στόχου
2. Μεσοπρόθεσµες ωφέλειες:
• Κοινωνική ένταξη του πληθυσµού της οµάδας
στόχου στην ελληνική κοινωνία
• Ευκολότερη
πρόσβαση
στη
διαδικασία
νοµιµοποίησης

Προώθηση σε πηγές πληροφόρησης
Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε άµεση
συνάρτηση µε την δραστηριοποίηση του πληθυσµού
• Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των υπηκόων
τρίτων χωρών
3. Μακροπρόθεσµες ωφέλειες:
• Κοινωνική ένταξη της οµάδας – στόχου στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
• ∆ηµιουργία κοινωνικών δεσµών
• Άµβλυνση του φαινοµένου της ξενοφοβίας και του
ρατσισµού
• Άµβλυνση του κοινωνικού στίγµατος
http://www.paizoume-mazi.gr/
http://www.kemop.gr/
www.praksis.gr
www.bee.gr
www.ampelokipi-menemeni.gr
•
•

Links σχετικά µε τη
∆ράση

