Offentlig-privat samarbejde
for at lette den sociale
inklusion af INAF

Titel: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Ressourcetype: Program
Land: Grækenland
Language: Græsk, Engelsk

Athens Koordinationscenter for Migrant- og Flygtningeanliggender (ACCMR) er et
Athensk initiativ, der blev oprettet og har været i drift siden juni 2017. Centret er
finansieret af Stavros Niarchos Foundation under projektet "Migration and Refugees
Coordination Center & Observatory" og med støtte fra et Athensk partnerskab, står for
driften.
Initiativet sigter hovedsageligt mod at styrke samarbejdet mellem kommunale
myndigheder og aktive aktører, der arbejde med integration og beskyttelse af
flygtninge og migranter. Initiativet arbejder for fremme en smidig integration af
migranter og flygtninge på en måde så byens sociale sammenhængskraft bevares.
På denne måde fungere ACCMR som en hub for frugtbar udveksling af erfaringer og
god praksis mellem lokale og internationale ngo'er, internationale organisationer og
kommunale tjenester om spørgsmål, der spænder fra midlertidig indkvartering til
integration af nytilkomne. Koordinationscentret tilbyder også et co-working space, der
understøtter nye ideer og synergier mellem centrets mere end 90 medlemmer.
Web link: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
Titel: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF
THESSALONIKI
Ressourcetype: Metode
Land: Grækenland, Belgien
Sprog: Græsk, engelsk, farsi, arabisk, urdu

Disse målrettede vejledninger blev udviklet for at sikre en smidig integration af
statsborgere fra tredjeverdenslande (asylansøgere, flygtninge, voksne og mindreårige)
bosiddende i byen Thessaloniki i Grækenland. Vejledningerne er produceret på mest
udbredte sprog blandt asylansøgere og flygtninge og beskriver på en kort, præcis og
dækkende alle nøgletjenester i byen.
Vejledningerne består af:
• Vejledning om adgang til uddannelse i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk, farsi, og
urdu
• Vejledning i interkulturel sameksistens i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk, farsi, og
urdu
• Vejledning om sociale ydelser og tilbud i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk, farsi og
urdu
• Vejledning om sundhedsfaglige ydelser og tilbud i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk
og farsi
Disse guider blev udviklet under Project LION (Den Lokal Alliance For Integration), der er
finansieret af Den Europæiske Unions Asyl-, Migrations- and Integrationsfond (2014-2020).
Web link: http://allianceforintegration.eu/
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