ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προτεραιότητα

2012

4: «Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και
πληροφοριών για την ένταξη, µεταξύ των Κρατών –
Μελών»

∆ράση

4.1/12: ∆ηµιουργία ∆ικτύων Συνεργασίας

Έργο

4.1.β/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ
εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεµφερών
οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Φορέας Υλοποίησης του
Έργου
Συνεργαζόµενοι εταίροι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΕΚΣΑ)
1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε
2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

∆απάνη Έργου

132.059,04 €
(112.910,48 € χρηµατοδότηση από Ε.Ε. και 19.148,56
€ από εθνικούς πόρους)

Χρονοδιάγραµµα
Στόχοι του Έργου

12/05/2014 – 30/06/2014
•

•

•
•

Περιγραφή του Έργου

Προβολή του ρόλου που διαδραµατίζουν τα ΣΕΜ,
σε συνάρτηση µε άλλες παρεµφερείς οργανώσεις
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανάδειξη του έργου
τους.
Καταγραφή καινοτόµων πολιτικών στη διασύνδεση
των ΣΕΜ µε τα τοπικά συµβούλια µεταναστών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών των ανωτέρω
φορέων για την αποτελεσµατική ένταξη των π.τ.χ..
Υλοποίηση βέλτιστης πρακτικής µεταξύ ορισµένων
ή όλων των εµπλεκοµένων ΣΕΜ, σε συνεργασία µε
άλλες παρεµφερείς οργανώσεις στους τοµείς της
αρµοδιότητάς τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ∆ικτύου
Συνεργασίας µεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων
παρεµφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο
πλαίσιο του δικτύου αυτού συζητήθηκαν και
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές µεταξύ των
συµµετεχόντων. Μέσω τόσο της λειτουργίας του
δικτύου, όσο και της πλατφόρµας, αλλά και
εργαστηρίων, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την
ενίσχυση του σχεδιασµού των πολιτικών, αξιοποιώντας
την εµπειρία διάφορων φορέων. Η διαδικασία
ανταλλαγής καλών πρακτικών και εµπειριών, δεν
περιορίστηκε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, καθώς το έργο
προέβλεπε την υλοποίηση µιας βέλτιστης πρακτικής, η
οποία θα έδινε τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να
γίνουν οι ίδιοι «αγωγοί» υλοποίησης µιας δράσης.
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν συνολικά τρία

(3) εργαστήρια, δύο (2) στην Ελλάδα και ένα (1) στην
Ισπανία. Παράλληλα υλοποιήθηκε µία τεχνική
συνάντηση στην Αυστρία για την οριστικοποίηση του
πλαισίου εφαρµογής της βέλτιστης πρακτικής.

Αποτελέσµατα του Έργου

•

•

•

•

•

•

Links σχετικά µε τo Έργο

Αναπτύχθηκε ∆ίκτυο συνεργασίας µεταξύ
εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεµφερών
οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
∆ηµιουργήθηκε δίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά)
Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ∆ιάδρασης, για την
επικοινωνία µεταξύ των µελών του δικτύου.
Υλοποιήθηκαν συνολικά τρία (3) εργαστήρια, δύο
(2) στην Ελλάδα και ένα (1) στην Ισπανία και µία
τεχνική συνάντηση στην Αυστρία για την
οριστικοποίηση του πλαισίου εφαρµογής της
βέλτιστης πρακτικής
Υλοποιήθηκαν τρία (3) Τοπικά Σχέδια Εφαρµογής
Βέλτιστης Πρακτικής στους ∆ήµους Πατρέων,
Παύλου Μελά και Αγίων Αναργύρων Καµατερού
µεταξύ ορισµένων ΣΕΜ, σε συνεργασία µε άλλες
παρεµφερείς οργανώσεις.
Εκπονήθηκε Συνθετική Έκθεση Συµπερασµάτων,
στην οποία αποτυπώθηκαν τα βασικά ευρήµατα
που προέκυψαν από τη λειτουργία και τις εργασίες
του ∆ικτύου.
Καταρτίστηκε και διανεµήθηκε ενηµερωτικό
Έντυπο παρουσίασης του Έργου και υπήρξε
δηµοσιοποίηση του έργου στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
http://www.epeksa.gr/

