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Στήριξη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών

Το φαινόμενο της μετανάστευσης εξακολουθεί και σήμερα
να προβληματίζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μπροστά
στις πρωτόγνωρες διαπολιτισμικές προκλήσεις, η ελληνική
πολιτεία εφαρμόζει πολιτικές ένταξης των υπηκόων τρίτων
χωρών, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
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 2011- ΣΕΜ, 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.
Το Έργο εστιάζει στην αξιοποίηση και στον εμπλουτισμό των
υπαρχουσών δομών των ΣΕΜ, αλλά και στην καλλιέργεια
σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων,
προβληματισμών και προτάσεων υλοποίησης τοπικών
δράσεων μεταξύ των μελών των ΣΕΜ, σε εθνικό επίπεδο.
Μέσα από τη Συμβουλευτική, την Επιμόρφωση, τη Δικτύωση
και τη μεταφορά Καλών Πρακτικών, αναβαθμίζονται οι
δυνατότητες των Συμβουλίων και εξελίσσονται σε ένα
λειτουργικά χρήσιμο θεσμό για ομαλότερη ένταξη και
προσαρμογή των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα.

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Ένας σημαντικός θεσμός
για μια τοπική κοινωνία
δημοκρατικής συνύπαρξης &
αλληλεγγύης
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.
Η λειτουργία τους 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.

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 της
κοινωνικής συνοχής.

ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ...
Αμβλύνουμε τα εμπόδια, δημιουργούμε συνθήκες ομαλής ένταξης
σε μια ανοιχτή πολυπολιτισμική κοινωνία!
Με μια σειρά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αναβαθμίζεται η λειτουργία των ΣΕΜ.

Έρευνα Διάγνωσης Αναγκών των ΣΕΜ
Διεξάγεται ποιοτική έρευνα σε εκπροσώπους των ΣΕΜ της χώρας, για την ανίχνευση των αναγκών τους, την
αποτύπωση των κυριότερων προβλημάτων και δυσκολιών κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους, καθώς και την
καταγραφή καλών πρακτικών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόλου τους στις πολιτικές ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών.
Εκπονείται, επίσης, Έκθεση για την αποτίμηση της -έως τώρα- πορείας των ΣΕΜ, η οποία ολοκληρώνεται με τη
διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και αναβάθμιση του θεσμού.

Δίκτυα Μάθησης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα ΣΕΜ
Η ανάπτυξη καινοτόμου Δικτύου Συνεργασίας με τη συμμετοχή του συνόλου των ΣΕΜ της χώρας, έχει ως
στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω ενεργειών με δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα:
ü Δημιουργία τοπικών Δικτύων Μάθησης.
ü Υλοποίηση Εργαστηρίων Διαβούλευσης, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων.
ü Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Κατάρτισης, ως ένα forum διαλόγου, αναζήτησης
πληροφοριών και ανταλλαγής απόψεων.
ü Αξιοποίηση της Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τεχνική Υποστήριξη στα Μέλη των ΣΕΜ
Η τεχνική υποστήριξη αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και κατάλληλης μεθοδολογίας, για τη λειτουργία και
ανάπτυξη των ΣΕΜ, την παροχή συνδρομής στα μέλη, αλλά και στους δημοτικούς υπαλλήλους που υλοποιούν
τις τοπικές δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό
των υπαρχουσών δομών των ΣΕΜ.
Για την παροχή διαρκούς και έγκυρης πληροφόρησης, λειτουργούν:
ü Γραφείο Ενημέρωσης

@

ü Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 0188505
ü Ειδική Ιστοσελίδα

sem-ete.sqlearn.gr

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

των Μελών των ΣΕΜ & των Δημοτικών Υπαλλήλων

Ο θεσμός αναβαθμίζεται!
Για την ουσιαστική στήριξη και εξέλιξη του θεσμού των ΣΕΜ, απαιτούνται στελέχη με πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη όσον
αφορά σε θέματα συμμετοχής και εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων, καταδεικνύοντας τα πραγματικά οφέλη που προκύπτουν
τόσο για τους ίδιους, όσο και για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
Η εξειδικευμένη κατάρτιση που παρέχεται σε όλους τους εμπλεκομένους στα ΣΕΜ -Αιρετούς, Εκπροσώπους Μεταναστών,
Δημοτικούς Υπαλλήλους- στο σύνολο των Δήμων της χώρας, συμβάλλει στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
για τη βελτίωση της λειτουργίας των Συμβουλίων.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται:

ü Ενημερωτικά Σεμινάρια, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
ü Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning).
ü Σεμινάρια Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.
ü Εκπαιδευτικές Συναντήσεις & Τηλεδιασκέψεις.
ü Microseminars στους Δήμους που λειτουργούν ΣΕΜ, για την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Coaching.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α ΜΜ Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ ΩΝ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι ΩΝ
Ημερομηνία

Περιφέρεια

Πόλη

16/5/2013

Β. Αιγαίο

Μυτιλήνη

16/5/2013

Αν. Μακεδονία - Θράκη

Κομοτηνή

16/5/2013

Ν. Αιγαίο

Σύρος

21/5/2013

Στερεά Ελλάδα

Χαλκίδα

28/5/2013

Πελοπόννησος

Σκάλα Λακωνίας

30/5/2013

Δυτική Ελλάδα

Πάτρα

30/5/2013

Κρήτη

Χανιά

4/6/2013

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

6/6/2013

Θεσσαλία

Τρίκαλα

6/6/2013

Ιόνια Νησιά

Κέρκυρα

7/6/2013

Ήπειρος

Ιωάννινα

19/6/2013

Αττική

Αθήνα

25/6/2013

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, ακολουθώντας υψηλά πρότυπα
ποιότητας, ενώ το περιεχόμενό της αφορά στις Σύγχρονες Μεταναστευτικές Ροές, την Ένταξη & Πολιτική Συμμετοχή και το Ρόλο των
ΣΕΜ στην ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία των Δήμων.
Το ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει Έκθεση με τα προβλήματα των
ΣΕΜ και Οδηγό Καλών Πρακτικών. Το Σχέδιο Δράσης που εκπονείται και πραγματεύεται
ζητήματα για την αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, λειτουργεί
και αξιοποιείται ως case study.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Κατάρτισης
Ένα διαδραστικό Forum «Γνώσης & Σκέψης»
Η παρακολούθηση των Σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες (μέλη των ΣΕΜ, Δημοτικοί Υπάλληλοι κτλ.),
πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Κατάρτισης sem-ete.sqlearn.gr, η οποία λειτουργεί για
τις ανάγκες του Έργου.
Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα άμεσης
πληροφόρησης των εμπλεκομένων σε θέματα ένταξης μεταναστών, καθώς και πρόσβασης σε καλές πρακτικές
τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ημερομηνία

Έναρξη/Λήξη

Θέμα

23/5

16:00-19:00

“Ένταξη και Αποκλεισμός, πρόσβαση σε υπηρεσίες των μελών των
μεταναστευτικών ομάδων”

25/5

15:30-18:30

“Ενδυνάμωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων στο Δημόσιο Διάλογο”

26/5

16:00-19:00

“Οικονομική δραστηριότητα των μεταναστευτικών ομάδων,
επιχειρηματικότητα και μισθωτή εργασία, προβλήματα
και ρόλος των ΣΕΜ”

30/5

16:00-19:00

“Η λειτουργία των ΣΕΜ, πρακτικά ζητήματα και πρακτικές απαντήσεις
από την Ελληνική εμπειρία”

31/5

16:00-19:00

“Σχέδιο Δράσης: Σύνταξη και Παρακολούθηση”

1/6

14:30-17:30

“Ρατσισμός και ξενοφοβία, Ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία”

2/6

12:00-15:00

“Ενδυνάμωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων στο Δημόσιο Διάλογο,
ο ρόλος των ΜΜΕ”

4/6

16:00-19:00

“Ζητήματα ιθαγένειας στην Ελλάδα, τρέχουσες εξελίξεις”

7/6

16:00-19:00

“Θρησκευτική έκφραση των μελών των μεταναστευτικών ομάδων
στη σύγχρονη Ελλάδα”

10/6

16:00-19:00

«Εργασιακές σχέσεις στην εποχή της οικονομικής ύφεσης και
μεταναστευτικοί πληθυσμοί»

12/6

16:00-19:00

“Πρόσβαση και Προσβασιμότητα των μεταναστών στην απασχόληση”

16/6

12:30-15:30

“Συμμετοχή στην εκπαίδευση και γλώσσα χώρας καταγωγής,
αδυναμίες και πρακτικές αντιμετώπισής τους στο τοπικό επίπεδο,
επιτυχείς πρακτικές και ανταλλαγή εμπειριών”

21/6

12:30-15:30

“Η Ελληνική μεταναστευτική πολιτική και το φαινόμενο
της αδήλωτης εργασίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

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.
ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Θεμιστοκλέους 42, 10678 Αθήνα,
τηλ.: 210 3303060, fax. 210 3801777, www.epeksa.gr

