ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΜΑΪΟΣ 2013

newsletter
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής
στις τοπικές κοινωνίες

Στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα της οικο
νομικής κρίσης και με τον αριθμό των μετανα
στών να αυξάνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η υποδοχή και η ομαλή ενσωμάτωση
των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικό
πολιτισμικό περιβάλλον, παραμένει ουσιαστικό
διακύβευμα για τις σύγχρονες κοινωνίες.
Η ανάπτυξη και προώθηση ευρύτερων Συνερ
γασιών και μορφών Δικτύωσης για την αποτελε
σματική ένταξη και αρμονική συνύπαρξη των
υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες
συνιστούν κεντρικά ζητούμενα για την προώθη
ση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς
συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.),
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και
Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου
Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε.) και η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαι
δευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε., υλοποιούν τη Δράση 4.1Β/11 του Ετήσιου Προγράμ
ματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ):

Μέσα από τη διάχυση της γνώσης και τη μετα
φορά εμπειριών, αλλά και επιτυχημένων πρα
κτικών που εφαρμόζονται σε επίπεδο κρατών
ή περιφερειών, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του
θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών
(ΣΕΜ) στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη διευκό
λυνση της διαδικασίας ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών και στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσής τους.

Το Έργο αποτελεί συνέχεια των Δράσεων
«Υποστήριξη της Λειτουργίας των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών» (Δ.1.4/09)
και «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό
επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» (Δ. 4.1/10),
οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 2011 και
2012 αντίστοιχα.

«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»

Δυναμικές δομές & παρεμβάσεις
για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας αποτελεί κεντρικό άξονα του Έργου, συνδέοντας εκπροσώπους
των ΣΕΜ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανώσεων Μεταναστών και Εμπειρογνώμονες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
σε έναν ανοιχτό και γόνιμο διάλογο αναφορικά με τις δυνατότητες σχεδιασμού και τους τρόπους εφαρμογής
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης. Μέσω του Δικτύου επιτυγχάνεται:
 Διάδοση πρότυπων παραδειγμάτων συμμετοχής στα κοινά.
 Καταγραφή καινοτόμων πολιτικών, εξαγωγή συμπερασμάτων και σχεδιασμός κοινών δράσεων.
 Διαμόρφωση ενιαίας αντίληψης αναφορικά με τις προκλήσεις της μετανάστευσης στην Ε.Ε.
 Ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών, στην
αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

ανταλλάσουμε απόψεις & καλές πρακτικές,
διαμορφώνουμε πολιτικές
Η ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα - eΣυμμετέχω, αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας των
μελών του Δικτύου, προσφέροντας εξειδικευμένη πληροφόρηση και πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές
ένταξης που εφαρμόζονται με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

@

http://esummetexw.daem.gr

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η Σ
Διοργανώνονται 5 εξειδικευμένα Workshops στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή μελών των ΣΕΜ και
άλλων συμβουλευτικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα Εργαστήρια πραγματεύονται θέματα που αφορούν στην πολιτική συμμετοχή, την ξενοφοβία, την ένταξη στην αγορά
εργασίας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη δικτύωση. Στόχος είναι η μεταφορά εμπειριών, η ανάλυση επιτυχημένων
πρακτικών ένταξης και ο κοινός σχεδιασμός πρότυπων τοπικών σχεδίων δράσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ

15/5/2013

Καβάλα

Πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στις υπηρεσίες:
Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

22/5/2013

Τρίκαλα

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών:
Για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, αυτοδιοίκησης
και κοινωνίας των πολιτών

5/6/2013

Θεσσαλονίκη

Ξενοφοβία και ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών

12/6/2013

Βρυξέλλες

Ανταλλαγή Εμπειριών και Καλών Πρακτικών για την Ένταξη
των Υπηκόων Τρίτων Χωρών

26/6/2013

Αθήνα

Ένταξη και Συμμετοχή στα κοινά: η συμβολή των ΣΕΜ.
Ανάγκες και δικαιώματα της δεύτερης γενιάς μεταναστών

Με την ολοκλήρωση των Εργαστηρίων, εκδίδονται Θεματικοί Οδηγοί όπου παρουσιάζονται παραδείγματα καινοτόμων
πολιτικών για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Συντάσσεται απολογιστική Έκθεση όπου αποτυπώνονται τα πορίσματα από τη λειτουργία και τις εργασίες του Δικτύου
Συνεργασίας, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο τη βελτίωση
του ισχύοντος πλαισίου εφαρμογής πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Δράση 4.1/11, Έργο 4.1Β/11 «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 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

