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Προτεραιότητα 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.
2.1 /13 Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των
υφιστάµενων δηµοσίων υπηρεσιών µετανάστευσης και
ένταξης πτχ µε έµφαση στις υπηρεσίες µιας στάσης
CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ

Φορέας Υλοποίησης του
Έργου

Συνεργαζόµενοι εταίροι

∆απάνη Έργου

1) PRAKSIS (Προγράµµατα Ανάπτυξης, Κοινωνικής
Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας),
2)∆ΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συµβουλευτική Α.Ε.

77.674,03 €
(95% χρηµατοδότηση από Ε.Ε και 5% από εθνικούς
πόρους)

16/04/2015-30/06/2015

Χρονοδιάγραµµα

Στόχοι του Έργου

Περιγραφή του Έργου

Στόχοι του έργου, όπως είχαν οριστεί και στην
πρόσκληση, ήταν:
- η βελτίωση των πολιτικών αδειοδότησης και
ένταξης προκειµένου να είναι αποτελεσµατικές
και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των π.τ.χ.
- ο εντοπισµός προβληµάτων και αδυναµιών στις
υφιστάµενες δοµές και παρεχόµενες υπηρεσίες
- η ενίσχυση των µηχανισµών σχεδιασµού και
εφαρµογής πολιτικών και προγραµµάτων για
υποδοµές που προωθούν την κοινωνική ένταξη
των π.τ.χ.
∆ιενεργήθηκε
ποσοτική
έρευνα
µε
τη
χρήση
ερωτηµατολογίου στους φορείς που ασχολούνται µε
θέµατα µετανάστευσης
και ένταξης, καθώς και σε
εκπροσώπους κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών
και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, υλοποιήθηκε
ποιοτική έρευνα πεδίου στα στελέχη των υπηρεσιών

Αποτελέσµατα του Έργου

Links σχετικά µε το Έργο

µιας στάσης, σε εκπροσώπους κεντρικών/περιφερειακών
υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε
εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα,
πραγµατοποιήθηκε έρευνα για τον εντοπισµό και την
καταγραφή ανάλογων δοµών άλλων κ-µ της ΕΕ, καθώς
και για τις διαδικασίες αδειοδότησης πριν και µετά την
ίδρυση των υπηρεσιών µιας στάσης
• Αναλυτική
ανάπτυξη
της
µεθοδολογίας
υλοποίησης της έρευνας
• Μελέτη
καταγραφής
και
χαρτογράφησης
δηµοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται µε θέµατα
µετανάστευσης και ένταξης
• Τεύχος
παρουσίασης
της
επιστηµονικής
µεθοδολογίας της έρευνας και των ποσοτικών
δεδοµένων που αφορούν στις δηµόσιες δοµές και
υπηρεσίες
• Τεύχος
παρουσίασης
της
επιστηµονικής
µεθοδολογίας της ποιοτικής έρευνας
• Μελέτη αξιολόγησης των υπηρεσιών µιας στάσης
µε ταυτόχρονη παρουσίασης των αποτελεσµάτων
της ποιοτικής έρευνας
• Έκθεση/Οδηγός καλών πρακτικών
• ∆ιεξαγωγή
µιας
ηµερίδας,
σχεδιασµός
ιστοσελίδας,
αποστολή
2
newslettersκαταχωρήσεις
σε
ΜΜΕ,
προβολή
του
προγράµµατος στα social media.
http://migrationservices.gr

