2013

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προτεραιότητα

Προτεραιότητα 3 «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης,
συντονισµός και ανάπτυξη διαπολιτισµικών δεξιοτήτων των κρατώνµελών 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».

Έργο

3.1 β/13 «Προώθηση της διαπολιτισµικής επιµόρφωσης και
νοµοθετικής ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας των υπαλλήλων
επιλεγµένων νοσοκοµείων, που συναλλάσσονται µε π.τ.χ.»

Φορέας
Υλοποίησης του
Έργου

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΑΕ

Συνεργαζόµενοι
εταίροι

∆απάνη Έργου

∆ΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης Ανώνυµη Εταιρεία
PRAKSIS – Προγράµµατα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής
Συνεργασίας

170.697,51 €
(95% χρηµατοδότηση από Ε.Ε και 5% από εθνικούς πόρους)

Χρονοδιάγραµµα

16/04/15 – 30/06/15

Στόχοι του Έργου
− Η ενηµέρωση των διοικητικών υπαλλήλων για θέµατα ελληνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για θέµατα µετανάστευσης και ένταξης µε
έµφαση στα θέµατα που αφορούν την υγειονοµική περίθαλψη.
− Η διαπολιτισµική επιµόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων κυρίως
στα Κέντρα Υγείας και στα Νοσοκοµεία.
− Η διευκόλυνση του έργου και η αύξηση της αποτελεσµατικότητας της
∆ιοίκησης στα θέµατα αυτά.
− Η πληροφόρηση των µεταναστών για θέµατα που τους αφορούν και
η διευκόλυνση της πρόσβασης τους στις υπηρεσίες του εθνικού
συστήµατος Υγείας.
− Η προώθηση της ένταξης ως αµφίδροµης διαδικασίας αµοιβαίας
προσαρµογής µεταξύ των µεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής.

Το Έργο κάλυψε σε σηµαντικό βαθµό την ανάγκη της συνεχούς

Περιγραφή του
Έργου

ενηµέρωσης

του

αρµόδιου

προσωπικού

(Νοσοκοµείων,

Κέντρων

Υγείας, ΟΤΑ και άλλων δηµόσιων φορέων) µε κύριο στόχο την

ευαισθητοποίησή τους κυρίως στη διαφορετικότητα και την κουλτούρα
του εκάστοτε εξυπηρετούµενου αλλά και την επιµόρφωσή τους στη
σχετική εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ειδικά όσον αφορά σε
θέµατα

πολιτισµικά

όπου

οι

διαφορές

µπορεί

να

αποδειχθούν

δυσλειτουργικές για την εξέλιξη και πορεία της εκάστοτε ασθένειας.
Στα

πλαίσια

του

Έργου

υλοποιήθηκε

εκπαιδευτικό

πρόγραµµα

«∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στη σύγχρονη εθνική
και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη µετανάστευση και την ένταξη και για
θέµατα δικαιωµάτων και πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών στις
υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης» (70 ωρών) σε έναν αριθµό 359
ατόµων είτε δηµοσίων διοικητικών υπαλλήλων (Κατηγορίας Α: φορέων
ΟΤΑ και ασφαλιστικών ταµείων) που σχετίζονται µε την υγειονοµική
περίθαλψη

π.τ.χ.

είτε

διοικητικών

υπαλλήλων

(Κατηγορίας

Β:

δηµόσιων νοσοκοµείων και κέντρων υγείας) σε 10 πόλεις σε όλη την
Επικράτεια. Οι βασικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν
η

νοµοθετική

επιµόρφωση

των

εκπαιδευοµένων

καθώς

και

η

διαπολιτισµική εκπαίδευση.
Για

την

ενίσχυση

των

αποτελεσµάτων

του

Έργου

παρήχθη

Μεταφρασµένος Κώδικας Μετανάστευσης και Ένταξης σε 6 γλώσσες
και 3.500 αντίτυπα, οδηγός διαπολιτισµικότητας για Νοσοκοµεία και
Κέντρα Υγείας σε 1.500 αντίτυπα καθώς και Συνοπτικός Έντυπος
Οδηγός (20 σελίδων) µε σύνοψη ελληνικής & ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
για τη µετανάστευση & ένταξη & τα δικαιώµατα πρόσβασης των π.τ.χ.
στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης σε 1.500 αντίτυπα.

Αποτελέσµατα
του Έργου

Links σχετικά µε
το Έργο

1

Αριθµός επιµορφούµενων

359

2

Αριθµός διανεµηθέντος υλικού

9.900

3

Αριθµός εξυπηρετηθέντων νοσοκοµείων και
Κέντρων Υγείας

30

4

Αριθµός εξυπηρετηθέντων ΟΤΑ και
ασφαλιστικών ταµείων

40

5

Συνολικός αριθµός επιµορφούµενων

359

6

Πόλεις υλοποίησης των επιµορφώσεων

10

7

Αριθµός επιµορφώσεων

16

8

Αριθµός π.τ.χ. οι οποίοι θα πληροφορούνται στη
γλώσσα τους για το Εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο
για την Μετανάστευση και την Ένταξη

3.500

http://www.ygeia4all.gr/
http://elearn.ygeia4all.gr/

