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Προτεραιότητα

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

∆ράση

3.1/13: «∆ιαπολιτισµική επιµόρφωση δηµοσίων υπαλλήλων που
συναλλάσσονται µε υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται
θέµατα που σχετίζονται µε αυτούς».
3.1α/13 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των ∆ήµων για
θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην
τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών
τους»

Έργο

Φορέας
Υλοποίησης του
Έργου

Συνεργαζόµενοι
εταίροι

∆απάνη Έργου

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.ΕΠ./Γ.Σ.Ε.Ε)
β)

ΕΛΚΕ - Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών- Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορία / ∆ΑΕΜ Α.Ε
(∆ήµος Αθηναίων Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και
Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ)

98.810,57 €
(95% χρηµατοδότηση από Ε.Ε και 5% από εθνικούς πόρους)

Χρονοδιάγραµµα
30/03/15 – 30/06/15

Στόχοι του Έργου

«Η
ενηµέρωση
για
υφιστάµενα
ευρωπαϊκά
χρηµατοδοτικά εργαλεία για τον σχεδιασµό και την
υλοποίηση δράσεων ένταξης µεταναστών στις τοπικές
κοινωνίες.
Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για εκπόνηση και
εφαρµογή δράσεων ένταξης στις τοπικές κοινωνίες.
Η ενεργός συµµετοχή των ∆ήµων στην Επιτροπή των
Περιφερειών (ΕτΠ)
Η ενηµέρωση των δηµοσίων υπαλλήλων για υφιστάµενα
προγράµµατα ένταξης µεταναστών, προκειµένου οι ΟΤΑ
α βαθµού και οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, να
υποβάλλουν προτάσεις σε εθνικά και κοινοτικά

προγράµµατα και να ενηµερώνονται ώστε να υλοποιούν
δράσεις ένταξης στην τοπική κοινωνία.
Η εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων για υφιστάµενα
προγράµµατα ένταξης µεταναστών ώστε να µπορούν να
υποβάλλουν προτάσεις και να υλοποιούν δράσεις
ένταξης σε τοπικό επίπεδο.»

Περιγραφή του
Έργου

Αποτελέσµατα
του Έργου

Links σχετικά µε
το Έργο

Στο πλαίσιο του Έργου 3.1α/13 υλοποιήθηκαν 20 σεµινάρια σε
δηµοσίους υπαλλήλους των ΟΤΑ α βαθµού και των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την ενηµέρωση τους σχετικά
µε τα υφιστάµενα προγράµµατα ένταξης µεταναστών,
προκειµένου, να υποβάλλουν προτάσεις σε εθνικά και κοινοτικά
προγράµµατα. Στα σεµινάρια που έλαβαν χώρα και στις 7
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας συµµετείχαν συνολικά
402
δηµόσιοι υπάλληλοι. Τα σεµινάρια ξεκίνησαν να
υλοποιούνται στις 25/05/2015 και ολοκληρώθηκαν στις
30/06/2015 οπού και πραγµατοποιήθηκε η Ηµερίδα για τον
απολογισµό του Έργου.

1

Αριθµός Υλοποιηθέντων Σεµιναρίων

2

Αριθµός Συµµετεχόντων στα σεµινάρια

3

Αριθµός εκπαιδευτικού υλικού που
διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες

http://www.edyad2015.gr/
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