2013

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α
Προτεραιότητ
α

Προτεραιότητα 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης,
συντονισµός και ανάπτυξη διαπολιτισµικών δεξιοτήτων των
κρατών-µελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό,
περιφερειακό, τοπικό)».

∆ράση
∆ράση
3.1/13:
«∆ιαπολιτισµική
επιµόρφωση
δηµοσίων
υπαλλήλων που συναλλάσσονται µε υπηκόους τρίτων χωρών ή
χειρίζονται θέµατα που σχετίζονται µε αυτούς».

Έργο

3.1γ/13 «∆ιαπολιτισµική Επιµόρφωση των υπαλλήλων των
Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.∆. 24/2015) κατά των
διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώµατος
δέρµατος».

Φορέας
Υλοποίησης
του Έργου

ΚΕ.ΜΕ.Α.

Συνεργαζόµεν
οι εταίροι

-

∆απάνη
Έργου

114.738,72€
(95% Κοινοτική Συµµετοχή και 5% Εθνική Συµµετοχή).

Χρονοδιάγρα
µµα

Στόχοι του
Έργου

10/03/2015-30/06/2015

−

Η απόκτηση διαπολιτισµικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και των δηµοσίων υπαλλήλων

(πρώην δηµοτικών αστυνοµικών)

Περιγραφή
του Έργου

-

Η ευαισθητοποίηση των παραπάνω οµάδων για θέµατα
διακρίσεων σε βάρος των πολιτών τρίτων λόγω εθνικής
καταγωγής, φύλου και φυλετικής προέλευσης.

-

Η διευκόλυνση του έργου της οµάδας στόχου.

-

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των πολιτών τρίτων
χωρών και διευκόλυνση της επικοινωνίας τους µε υπαλλήλους
που ασχολούνται µε ζητήµατα τους.

-

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ανέλαβε τον προγραµµατισµό των δράσεων, τον
συντονισµό και τη διαχείριση του φυσικού αντικειµένου της
∆ράσης, τον συντονισµό και τη διαχείριση του οικονοµικού
αντικειµένου
της
∆ράσης,
τη
διάθεση
οργανωµένων
δοµών/χώρων εκπαίδευσης όπου προβλέπεται, την ενοικίαση
αιθουσών διεξαγωγής των µαθηµάτων σε οργανωµένες δοµές
στις περιοχές υλοποίησης όπου οι φορείς δεν διαθέτουν δοµή
,την υλοποίηση 16 προγραµµάτων επιµόρφωσης σε 350 άτοµα,
διάρκειας 60 ωρών έκαστο, την υλοποίηση 8 info days στις 7
Αποκεντρωµένες Ενιαίες Μονάδες ∆ιοίκησης ,την Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών, το Συντονισµό των ενεργειών δηµοσιοποίησης
,την παραγωγή του υλικού δηµοσιότητας ενηµερωτικά
φυλλάδια αφίσες και ιστοσελίδα , αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού
Υλικού ,την διεξαγωγή των Συνεδρίων έναρξης και λήξης του
προγράµµατος, την αξιολόγηση της ∆ράσης.

Αποτελέσµατ
α του Έργου
1.

2.

ΕΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

6.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

3.
4.

Ε. Α. Μ. ∆.

7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16

ΑΤΟΜΑ

350

ΩΡΕΣ

60

ΤΕΜΑΧΙΟ

1
2

7.

INFO-DAYS

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

8.

∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

10

9.

NEWSLETTER

ΑΡΙΘΜΟΣ

2

10.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

TEMAXIA

1000

11.

ΑΦΙΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

TEMAXIA

100

CD

500

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

12.
13.
14.
15.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

8

350

Links σχετικά
µε το Έργο

http://www.diapolitismiki-epimorfosi.gr/
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/404-diaep-athens30062015
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/407-diaepthessaloniki26062015
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/406-diaepxalkida26062015
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/403-diaep-hrakleio
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/400-kalamata24062015
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/397-rodos-hmerida2015
http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/396-diaep-larissa062015

