ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών, η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) σε
συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων
παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1/12, Έργο 4.1Β/12),
που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και
πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ Κρατών Μελών».
Η υλοποίηση της Δράσης αφορά την ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας με συμμετοχή και
εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών τόσο από την Ελλάδα όσο και από λοιπές
χώρες της Ε.Ε., αλλά και την ένταξη σε αυτό εκπροσώπων άλλων παρόμοιων οργάνων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε Τεχνική Συνάντηση: ΕπιλογήΠαρουσίαση Βέλτιστης Πρακτικής , που θα υλοποιηθεί στην Βιέννη την Δευτέρα 9 και
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, σε αίθουσες σεμιναρίων των φορέων University of Education
(2500 Baden, Mühlgasse 67), Interface Vienna (1040 Vienna, Favoritenstraße 8), EU FRA
(1040 Vienna, Schwarzenbergplatz 11) καθώς και στον συνεδριακό χώρο του Τrend Hotel
Ananas (Sonnenhofgasse 8-10, 05. Margareten).
Η υλοποίηση του εργαστηρίου:


Προβάλλει το ρόλο που διαδραματίζουν σε τοπικό επίπεδο τα όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και αναδεικνύει το έργο τους.



Ενισχύει τη Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών.



Υποστηρίζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων σε τοπικό επίπεδο που αφορούν
στην εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να απευθύνεστε στις
κ.κ. Παρασκευή Χαϊδόγιαννου και Ερατώ Δριμάλα, τηλ 2106985820, email:
sem@kekdiastasi.edu.gr
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Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των
ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από
Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.

