ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν
δημοσιοποίηση της ∆ράσης, σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση
του επικοινωνιακού πλάνου, έκδοση ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση
εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου: «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα
μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης
στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων
αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών
κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» (∆ράση 1.2/11)
Το ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ – ως εταίρος της συνεργασίας Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) - Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες ∆ιάσταση Α.Ε. (ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ)–, έχει αναλάβει την υλοποίηση του
Έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης
Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με
τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της
ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» (∆ράση 1.2/11),
το οποίο εντάσσεται που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση ∆ράσεων
για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης
των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Το Έργο αφορά στην Παροχή Τεχνικής Στήριξης στα μέλη των ΣΕΜ και την
Κατάρτιση του συνόλου των εμπλεκομένων στη λειτουργία των ΣΕΜ αξιοποιώντας
τα αποτελέσματα Έρευνας ∆ιάγνωσης Αναγκών των ΣΕΜ που θα διεξαχθεί με
σκοπό την διερεύνηση της πορείας και λειτουργίας τους στο σύνολο των ∆ήμων
της χώρας και την διάγνωση των αναγκών τους για την ενίσχυση και προώθηση
του ρόλου τους στις πολιτικές ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από
Εθνικούς πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών).
Το ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, απευθύνει πρόσκληση υποβολής
προσφορών για την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας που περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες Υπηρεσίες και Παραδοτέα:
-

Εκπόνηση Αναλυτικού Σχεδίου ∆ημοσιότητας της ∆ράσης

-

Υλοποίηση Ενεργειών ∆ημοσιοποίησης της ∆ράσης

-

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

-

∆ιοργάνωση Απολογιστικής Εκδήλωσης & Συνέντευξης Τύπου.

-

Λειτουργία Γραφείου Τύπου

Οι ανωτέρω υπηρεσίες πρέπει να υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 1/2/2013
έως 30/06/2013.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22/1/2013, και ώρα 17:00
Τόπος:
Για περισσότερες πληροφορίες / υποβολή προσφορών επικοινωνήστε με την κα.
Ειρήνη Κακαβούλη (τηλ: 210 6985820 / e-mail: info.kek@kekdiastasi.edu.gr ).

