ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

Tίτλος: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

To Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Το
Κέντρο συστάθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος
“Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων” και με την υποστήριξη του Athens
Partnership. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων. Το Κέντρο Συντονισμού, λειτουργεί ως ένας
κόμβος συντονισμού για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών
οργανισμών, δημόσιων φορέων και φορέων του δήμου Αθηναίων, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση
καινοτόμων εργαλείων και πρωτοβουλιών που προωθούν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε τοπικό
επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί το Στρατηγικό Σχέδιο ‘Ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην πόλη, με
γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ο πρώτος Οδηγός
για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έκτακτες ή
αυξητικά κλιμακούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην πόλη της Αθήνας, που στην περίπτωση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών, θα διασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό και έγκαιρη
ανταπόκριση. Το Κέντρο παράλληλα αναπτύσσει συνεργασία με δήμους της χώρας με σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή
εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Οι εργασίες οργανώνονται σε έξι (6) επιτροπές εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική
βάση. Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί πάνω από ενενήντα (90) μέλη, που συμμετέχουν στις εργασίες του με περισσότερους από
διακόσιους (200) εκπροσώπους.
Ιστοσελίδα: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html

Tίτλος: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF THESSALONIKI
Είδος πηγής: Μεθοδολογία
Χώρες: Ελλάδα, Βέλγιο
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Φαρσί, Αραβικά, Ουρντού

Για το εν λόγω πρόγραμμα, δημιουργήθηκαν στοχευόμενοι οδηγοί για την ομαλή ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
(αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ενήλικες και ανήλικοι) που διαμένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα.
Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν στις κύριες γλώσσες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, με ακριβή αλλά
σύντομο τρόπο, αποτυπώνοντας όλες τις βασικές υπηρεσίες της πόλης. Αποτελούνταν από:
 Οδηγός πρόσβασης στην εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη στα Αγγλικά, Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού
 Οδηγός διαπολιτισμικής συνύπαρξης στη Θεσσαλονίκη στα Αγγλικά, Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού
 Οδηγός πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στη Θεσσαλονίκη στα Αγγλικά, Αραβικά, Φαρσί,
Ουρντού
 Οδηγός πρόσβασης για τις υπηρεσίες υγείας στη Θεσσαλονίκη στα αγγλικά, αραβικά, Φαρσί
Οι οδηγοί αυτοί αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου LION (LOcal Alliance for INtegration) που χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20142020). Στο έργο
LION συμμετείχαν έξι (6) εταίροι από δύο (2) χώρες της ΕΕ (Ελλάδα και Βέλγιο): Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
(Ελλάδα) που συντόνισε το πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο), η ΜΚΟ PRAKSIS (Ελλάδα), ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου-EPLO (Ελλάδα), η Συμβουλευτική Εταιρεία CMT- Prooptiki (Ελλάδα)
και η ΜΚΟ Syn-Eirmos (Ελλάδα).
Ιστοσελίδα: http://allianceforintegration.eu/
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