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ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προτεραιότητα

Προτεραιότητα 4 « Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών &
πληροφοριών για την ένταξη µεταξύ των κρατών-µελών»

∆ράση

4.1/13 : ∆ηµιουργία ∆ικτύων Συνεργασίας για θέµατα ένταξης
των µεταναστών

Έργο

Έργο 4.1/13 ∆ίκτυο συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών για
θέµατα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών
πρακτικών

Φορέας
Υλοποίησης
του Έργου

∆ήµος Αθηναίων Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία
Μηχανοργάνωσης & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (∆ΑΕΜ) Α.Ε,

Συνεργαζόµενοι εταίροι
-

∆απάνη Έργου

Επιστηµονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και
Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ),
∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος(∆ΚΕΕ)

65.457,82 € *
(95% Κοινοτική Συµµετοχή και 5% Εθνική Συµµετοχή).
* Με επιφύλαξη τoυ τριτοβάθµιου ελέγχου από την Αρχή
Πιστοποίησης

Χρονοδιάγραµµ
α

Στόχοι του
Έργου

16/03/2015-30/06/2015

Η ανάδειξη της συµβολής του διαθρησκευτικού διαλόγου
στην αρµονική συνύπαρξη γηγενών και µεταναστών και
την κοινωνική συνοχή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά µε την άµβλυνση
φαινόµενων θρησκευτικού ανταγωνισµού και
θρησκευτικής µισαλλοδοξίας και το σεβασµό της
ιδιαιτερότητας διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων
και πρακτικών.
Η ενεργή υποστήριξη µιας παιδείας που θα προάγει την
ειρηνική συνύπαρξη των πιστών όλων των θρησκειών, που
θα προωθεί την ανεκτικότητα και αµοιβαία κατανόηση,
ώστε να µην εµφανίζονται φαινόµενα θρησκευτικού
φανατισµού ή µισαλλοδοξίας.
Ο αναστοχασµός, η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών,
µέσω διαδικτυακής πύλης, περί της αναγκαιότητας του
διαθρησκευτικού διαλόγου και η δικτύωση ανάµεσα σε

κρατικούς λειτουργούς, εκπροσώπους µεταναστών και
διαπολιτισµικούς µεσολαβητές.
Η εξαγωγή συµπερασµάτων για τη διαµόρφωση
προτάσεων πολιτικής σχετικά µε το διαθρησκευτικό
διάλογο και την προώθηση της αποδοχής των
διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών.
Η καταγραφή, µέσω διαδικτυακής πύλης, των πολιτικών
των κ-µ σε σχέση µε την άσκηση των θρησκευτικής
λατρείας των µεταναστών

Περιγραφή του
Έργου

Το έργο συνίστατο στη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης µέσω της
οποίας δικτυώθηκαν, κατόπιν εφαρµογής σχετικής διαδικασίας
πιστοποίησης και διαµόρφωσης ανάλογου µητρώου
συµµετεχόντων, τουλάχιστον οκτώ (08) κράτη µέλη (κ-µ) της
Ε.Ε, προκειµένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και απόψεις σε
θέµατα και δράσεις διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης
θρησκευτικών πρακτικών. Μέσω κατάλληλων πρακτικών,
διασφαλίστηκε η λειτουργία και επικαιροποίηση της πύλης και
µετά την ολοκλήρωση του έργου.
Η δικτύωση συντελέστηκε στα εξής επίπεδα:
α) Σε επίπεδο δηµόσιας διοίκησης (κεντρική κυβέρνηση και τοπική
αυτοδιοίκηση).
β) Σε επίπεδο διαπολιτισµικών µεσολαβητών που έχουν
δραστηριοποιηθεί εντός των επιλεχθεισών περιοχών κάθε κ-µ για
θέµατα διαθρησκευτικών προβληµάτων.
γ) Σε επίπεδο συλλόγων µεταναστών.
Στο πλαίσιο του έργου και συγκεκριµένα µέσω της διαδικτυακής
πύλης, επετεύχθη επίσης, η καταγραφή των πολιτικών των κ-µ σε
σχέση µε την άσκηση των θρησκευτικών πρακτικών των
µεταναστών.
1

2
3

Αποτελέσµατα
του Έργου
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Αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών
στη διαδικτυακή πύλη, µε ανάλυση
ανά ιδιότητα (δηµόσιοι λειτουργοί,
διαπολιτισµικοί µεσολαβητές,
εκπρόσωποι συλλόγων µεταναστών).
Αριθµός καταχωρίσεων – αναρτήσεων
στη διαδικτυακή πύλη.
Αριθµός των φορέων που
ενηµερώθηκαν για τη διαδικτυακή
πύλη και έκαναν χρήση των
υπηρεσιών της
Αριθµός επισκέψεων στη ∆ιαδικτυακή
Πύλη.
Αριθµός των ερωτηµατολογίων που
συµπληρώθηκαν
Επαφές µε φορείς εξωτερικού
Ηµερίδα
Συστάσεις πολιτικής
Έκθεση καλών πρακτικών
Έτη λειτουργίας της διαδικτυακής
πύλης
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Links σχετικά
µε το Έργο

http://www.interfaith.gr/

