20 Μαΐου 2013

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών:
Για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών,
αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών»
Εργαστήριο ∆ιαβούλευσης στα Τρίκαλα

∆ιοργανώνεται στα Τρίκαλα την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, Εργαστήριο
∆ιαβούλευσης - Workshop με θέμα:
«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών:
Για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, αυτοδιοίκησης
και κοινωνίας των πολιτών»
Το Εργαστήριο ∆ιαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξάγεται στο πλαίσιο του
Έργου «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων
μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (∆ράση 4.1.β/11).
Το Έργο υλοποιείται από τη ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Α.Ε. σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και την Αναπτυξιακή
Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του
∆ήμου Αθηναίων (∆ΑΕΜ Α.Ε.) στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και
συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Η οργάνωση πέντε Θεματικών Εργαστηρίων ∆ιαβούλευσης - Workshops
(Καβάλα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρυξέλλες) αποτελεί μία από τις
βασικές δράσεις του Έργου, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και
λειτουργία ενός ∆ικτύου Συνεργασίας αποτελούμενο από εκπροσώπους των
ΣΕΜ, οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων μεταναστών σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του θεσμού
των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και στην ομαλή ενσωμάτωση των
υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες.
Το Workshop θα διεξαχθεί στην Αίθουσα
∆ημαρχείου Τρικάλων (ώρα έναρξης 10 π.μ.)
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Το Έργο «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων
παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 (∆ράση 4.1.β/11) του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς
Πόρους.

