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1. «Υλοποίηση δράσεων που εφαρµόζουν τις Κοινές Βασικές Αρχές για
την ενταξιακή πολιτική των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

∆ράση

1.1. «Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών νοµίµως
διαµενόντων στη χώρα»

Έργο

1.1.στ. «Πρόγραµµα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και παροχής
συµβουλευτικής σε µητέρες µετανάστριες»
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- Μ.Κ.Ο. CIVIS PLUS
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Η διευκόλυνση της πρόσβασης των µητέρων µεταναστριών στις
υπηρεσίες έκδοσης αδειών διαµονής, υγείας και ασφάλισης,
καθώς και σε φορείς που στοχεύουν στην εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας.
Η διευκόλυνση των µητέρων µεταναστριών στην εξεύρεση
εργασίας
Η διευκόλυνση της συµµετοχής των µητέρων µεταναστριών σε
συλλογικές µορφές οργάνωσης.
Η διευκόλυνση της ενεργού συµµετοχής των µητέρων
µεταναστριών στην κοινωνία υποδοχής.

Κεντρικό άξονα του έργου αποτέλεσε η δηµιουργία και λειτουργία
οκτώ (8) «Κέντρων Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και
Συµβουλευτικής» για µητέρες µετανάστριες σε περιοχές της χώρας µε
υψηλή συγκέντρωση µεταναστών. Συγκεκριµένα λειτούργησαν οκτώ
(8) «Κέντρα Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Συµβουλευτικής»

στις εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο,
Μεσσήνη, Ιωάννινα και Σέρρες. Στα Κέντρα αυτά προσφέρθηκε
πληροφόρηση στις µητέρες µετανάστριες αναφορικά µε θέµατα
µεταναστευτικού καθεστώτος, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και
ασφάλισης καθώς και σε φορείς εκπαίδευσης και εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, παρέχονταν συµβουλευτική στις
µητέρες µετανάστριες αναφορικά µε θέµατα εξεύρεσης εργασίας, ενώ
δόθηκε έµφαση στην προτροπή και παρακίνηση τους ώστε να
συµµετέχουν σε συλλογικές µορφές οργάνωσης, καθώς και γενικότερα
στην κοινωνία υποδοχής. Παράλληλα, στις ώρες που διεξάγονταν οι
συνεδρίες, τα παιδιά των ωφελούµενων γυναικών απασχολούνταν
δηµιουργικά σε ξεχωριστό χώρο. Στο πλαίσιο του έργου παρέχονταν
καθηµερινά γεύµα τόσο στις γυναίκες µετανάστριες όσο και στα παιδιά
τους. Συνολικά επιµορφώθηκαν εξακόσιες (600) µητέρες
µετανάστριες. Σε αυτές διανεµήθηκε επίσης ειδικά σχεδιασµένο
τετράχρωµο έντυπο πληροφοριακό υλικό µε τα βασικά σηµεία των
εισηγήσεων κάθε θεµατικής ενότητας. Το υλικό παράχθηκε στις επτά
(7) ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά,
ρωσικά, αραβικά και ουρντού.

Αποτελέσµ
Στο πλαίσιο του έργου δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν οκτώ (8)
ατα του
«Κέντρα Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Συµβουλευτικής» στις
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εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Μεσσήνη,
Ιωάννινα και Σέρρες.

Σε κάθε κέντρο υλοποιήθηκαν οκτώ (8) εβδοµαδιαίοι Ενηµερωτικοί
Κύκλοι των δεκαπέντε (15) ωρών, µε εξαίρεση το κέντρο των Σερρών,
όπου πραγµατοποιήθηκαν (4) τέσσερις κύκλοι. Συνολικά στο πλαίσιο
του έργου επιµορφώθηκαν εξακόσιες (600) µητέρες (δέκα άτοµα σε
κάθε κύκλο). Παράλληλα µε τις ενηµερωτικές συνεδρίες, σε κάθε
κέντρο υπήρχε η δυνατότητα δηµιουργικής απασχόλησης για τα
παιδιά των ωφελούµενων µητέρων. Στο πλαίσιο του έργου
παρέχονταν καθηµερινά γεύµα τόσο στις γυναίκες µετανάστριες όσο
και στα παιδιά τους (συνολικά διανεµήθηκαν 6.000 γεύµατα).
∆ιανεµήθηκαν εξακόσια (600) τεµάχια πληροφοριακού υλικού, το
οποίο παρήχθη σε 7 γλώσσες.
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http://www.kean.gr/web//guest/press//journal_content/56_INSTANCE_d0YK/10154/221249
http://magnesianews.gr/magnisia/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF
%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%8
1%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%CF%83.html
http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=11807

