ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ένας σημαντικός θεσμός συνεχίζει να εξελίσσεται…
Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, από τη σύστασή τους έως σήμερα, εξελίσσονται σε ένα δυναμικό
θεσμό όχι μόνο δημόσιας έκφρασης των υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και κατανόησης και αποδοχής του
δικαιώματός τους για πολιτισμική αναγνώριση, ισότιμη συμμετοχή και αρμονική συνύπαρξη στους κόλπους
μιας πολυπολιτισμικής τοπικής κοινωνίας.
Μέσα από την υπέρβαση κλειστών και στερεοτυπικών αντιλήψεων, καθώς και την υιοθέτηση ενός ανοιχτού
διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας, τα ΣΕΜ επιτρέπουν -σε τοπικό επίπεδο- την εκπροσώπηση των
μεταναστευτικών ομάδων για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων τους, και κατ’ επέκταση, τη
διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.
Με τη σωστή οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας τους, τα ΣΕΜ αναδεικνύονται σε έναν απαραίτητο
και ιδιαίτερα χρήσιμο μηχανισμό για την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής:
¢ Προωθείται η κοινωνικοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών και εμποδίζεται η δημιουργία συνθηκών
«γκετοποίησης» στην τοπική κοινωνία.
¢ Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά, για μια αξιοπρεπή διαβίωση.
¢ Ευαισθητοποιείται ο τοπικός πληθυσμός για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των
ατόμων με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα.
¢ Ενισχύονται οι δεσμοί αλληλεγγύης, μέσα από το διάλογο, την αλληλοκατανόηση, το σεβασμό στη
διαφορετικότητα.
Το διακύβευμα για τις τοπικές κοινωνίες, που πλέον χαρακτηρίζονται από έντονη διαπολιτισμική ετερογένεια,
είναι να μετατρέψουν αυτό το στοιχείο της διαφορετικότητας σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμισμό.
Η λειτουργία και η στήριξη των ΣΕΜ σε κάθε Δήμο, διαμορφώνει πρόσφορες συνθήκες για γόνιμη
συνεργασία μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και των συνδημοτών τους, προκειμένου να διεκδικήσουν
από κοινού ένα καλύτερο μέλλον τοπικής ανάπτυξης και δημιουργίας.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Δράση 1.2/11, Έργο 1.2Α/11 «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» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Στηρίζουμε τα ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Για μια Τοπική Κοινωνία δημοκρατικής συνύπαρξης!
Με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των μεταναστών στα κοινά, μέσω της ενίσχυσης της λειτουργίας
των ΣΕΜ όλων των Δήμων της Ελλάδας, υλοποιείται το Έργο «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 Σ.Ε.Μ.», του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Σε συνέχεια της Δράσης 1.4/09 «Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)»,
η οποία προσέφερε εξειδικευμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στα -νεοσύστατα το 2011ΣΕΜ, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και η ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ολοκληρώνουν έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων για τα ΣΕΜ,
στηρίζοντας στην πράξη την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών όχι μόνο στα
αυτοδιοικητικά κέντρα αποφάσεων, αλλά και, γενικότερα, στη δημόσια ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Παρεμβαίνουμε με ΔΡΑΣΕΙΣ…
ü Έρευνα διάγνωσης αναγκών των ΣΕΜ
Αποτύπωση προβλημάτων και καταγραφή καλών πρακτικών για ενίσχυση του ρόλου των ΣΕΜ στις
πολιτικές ένταξης.
ü Τεχνική στήριξη στα Μέλη των ΣΕΜ
Ανάπτυξη τεχνικών εργαλείων και μεθόδων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των ΣΕΜ.
ü Δίκτυα μάθησης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα ΣΕΜ
Παροχή πληροφοριών από εμπειρογνώμονες και ανταλλαγή εμπειριών μέσω Εργαστηρίων Διαβούλευσης και ειδικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Κατάρτισης.
ü Κατάρτιση των Μελών των ΣΕΜ & των Δημοτικών Υπαλλήλων
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Προγράμματα Τηλεκατάρτισης και Coaching, για τη βελτίωση των γνώσεων
και των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των ΣΕΜ.

ΕΠΕΚΣΑ Θεμιστοκλέους 42, 10678 Αθήνα, τηλ.: 210 3303060, fax: 210 3801777, www.epeksa.gr
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Λεωφ. Κηφισίας 125-127, 11524 Αθήνα, τηλ.: 210 6985820-30, fax: 210 6920082, www.kekdiastasi.edu.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 213 0188505
• http://sem-ete.sqlearn.gr
• www.epeksa.gr
• www.kekdiastasi.edu.gr

