019-1-ES01-KA204-065510

Το έργο (2019-1-ES01-KA204-065510) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα «Employment 4 Inclusion» (E4I) επικεντρώνεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων (ΜΝΑΠ) στην Ευρώπη: πώς να επιτευχθεί το καλύτερο μοντέλο παρέμβασης για την
προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι σήμερα
οι κύριοι προορισμοί των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, ενώ η Γαλλία και η Δανία είναι χώρες
φιλοξενίας για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες. Παρ’ όλο που τα προφίλ των ομάδωνστόχων είναι σχετικά διαφορετικά στις χώρες εταίρους (εθνικότητες, είδος μετανάστευσης κ.λπ.), όλες
μοιράζονται κοινές ανάγκες όσον αφορά την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.
Το «Employment 4 Inclusion» αποσκοπεί, μεταξύ άλλων στόχων, στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων με τους
ακόλουθους στόχους:
- Ανάπτυξη και παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες με τα πιο
καινοτόμα εργαλεία και διαδραστικό μοντέλο για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των ΜΝΑΠ με την ανάπτυξη των εργασιακών
και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και με την ανάπτυξη και δοκιμή αποτελεσματικών μεθόδων
προσέγγισης αυτών των ομάδων.
- Παροχή πρακτικών λύσεων και πολιτικών συστάσεων για τα θεσμικά όργανα, τις επιχειρήσεις και την
κοινωνική οργάνωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της
κοινωνικής ένταξης των ΜΝΑΠ στην κοινωνική εργασία.
Με το στόχο αυτό, η κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει τον «Κόμβο Καλών Πρακτικών» που
αποτελεί βάση δεδομένων ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για την
κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός ο Κόμβος
επιτρέπει σε επαγγελματίες, δημόσιες διοικήσεις και εταιρείες που συνεργάζονται με τους ΜΝΑΠ να
μετρούν με τα πιο ακριβή υποστηρικτικά και εμπνευσμένα υλικά για να βελτιώσουν τις παρεμβάσεις
τους.
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ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος: MIGRANT TALENT GARDEN
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα “Migrant Τalent Garden” δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μετανάστες να βρουν εργασία, δουλεύοντας
γύρω από πολλαπλά εμπόδια, όπως κακές γλωσσικές δεξιότητες και άγνωστα κοινωνικά, οικονομικά και νομικά πλαίσια,
μέσω μιας ρεαλιστικής προσέγγισης που διευκολύνει να μετατραπούν οι ιδέες σε πράξη.

Το έγγραφο είναι δομημένο σε δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει ανάλυση είκοσι ένα (21) ορθών πρακτικών, δεκαοκτώ (18)
επισκέψεις μελέτης, έρευνα και συνεντεύξεις με δεκαπέντε (15) μετανάστες, και το δεύτερο μέρος παρουσιάζει
κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κέντρο με
πρόγραμμα επώασης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για επιχειρηματίες εκτός ΕΕ. Στόχος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών και η
βελτίωση των ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί
η ανεργία μεταξύ των μεταναστών.
Ιστοσελίδα : https://migrantgarden.eu/

Tίτλος: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμάνια, Αυστρία Και Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα “MigrEmpower” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus του οποίου στόχος είναι η στήριξη των
μεταναστών και των προσφύγων στην διαδικασία της ένταξης τους και στην προώθηση μιας καλύτερης
συνύπαρξης στις κοινότητες υποδοχής. Έξι (6) χώρες της ΕΕ έχουν συμβάλει και δομήσει μεθοδολογικά
χρήσιμα επεμβατικά εργαλεία στους χειριστές που εργάζονται στον τομέα φιλοξενίας, έτσι ώστε να
ξεκινήσουν μαζί τους μια διαδρομή που να εστιάζει στον προσανατολισμό, την αξιολόγηση ικανοτήτων,
την αυτο-αξιολόγηση και την ενδυνάμωση τους.
Συντάχθηκε ένα (1) εγχειρίδιο προσανατολισμού και αξιολόγησης και δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό
μονοπάτι για την ενίσχυση των κοινωνικών, διαπροσωπικών και ενεργών δεξιοτήτων του πολίτη,
εφαρμόζοντας μη τυπικές τεχνικές με έμφαση στην οικοδόμηση της ομάδας, την ενεργό ακρόαση και
τη σαφή αλληλεπίδραση. Εκτός από την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με την ενεργό ιθαγένεια, οι
μετανάστες θα μάθουν πώς να την εφαρμόσουν στο τρέχον πλαίσιο τους. Για παράδειγμα μέσω του
εθελοντισμού και μέσω της υποστήριξης κοινοτήτων, αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων και συγκρούσεων και, επιπλέον, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να βρουν δουλειά.
Ιστοσελίδα: https://migrempower.eu/elearning/
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Tίτλος: NEWBEGINNINGS –Acollection ofMethodstoSupport diversityincommunities
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων (booklet)
Χώρες: Σουηδία, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία
Γλώσσα: Αγγλικά

Στη διαδικασία σύνταξης αυτού του «εγχειριδίου δραστηριοτήτων» συμμετείχαν πρόσφυγες και
μετανάστες - μέσω μιας συνάντησης-συνέντευξης κατά τη διάρκεια της οποίας διηγήθηκαν τις
δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι κατά τη διαδικασία της ένταξης τους - με στόχο τη
δημιουργία διαπολιτισμικού ενός «φιλόξενου περιβάλλοντος». Το παρόν περιλαμβάνει ευέλικτες
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας πιο φιλόξενης κουλτούρας/νοοτροπίας, τη
δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος δικαιοσύνης χωρίς αποκλεισμούς και στη δημιουργία
κοινοτήτων.
Για παράδειγμα, τα εργαστήρια στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας, τη φύση αλλά και τη δημιουργία ενός χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων,
παρέχοντας έτσι στους μετανάστες την ευκαιρία να μοιραστούν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη
θρησκεία τους με τους ντόπιους, καθώς και τους προβληματισμούς σχετικά με τη δικαιοσύνη, το κλίμα
και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ιστοσελίδα: PDF: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2079/booklet_EN.pdf
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ICT ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Tίτλος: INCLUSIVE EDUCATION AND ICT: REFLECTING ON TOOLS AND METHODS
Είδος πηγής: Μελέτη
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η μελέτη αύτη εξετάζει στον ρόλο των ICT (Information and Communication Technology-Τεχνολογία
Πληροφοριών και Επικοινωνιών) κατά τη διαδικασία ένταξης στο σχολείο. Προκειμένου η παραπάνω
διαδικασία να έχει θετικό αποτέλεσμα, τα ICT θα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους τους μαθητές,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται στην διαδικασία βελτίωσης της
εκπαιδευτικής τους προσέγγισης.
Με αυτόν τον τρόπο, η «Ε-Inclusion-Ηλεκτρονική ένταξη» θα επιτευχθεί ως ακολούθως: Τα ICT θα
βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό χάρη στα δωρεάν και προσβάσιμα
ηλεκτρονικά εργαλεία με υψηλό βαθμό χρηστικότητας και διαθεσιμότητας. Πρέπει επίσης να
καταβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση και να
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία, μέσω της προσέγγισης «design for all-σχεδιασμός για όλους».
Ιστοσελίδα: https://www.itd.cnr.it/download/AATE-2009.pdf

Tίτλος: GAMIFICATION AND NON-FORMAL METHODS FOR ACTIVE CITIZENS
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αφού εξετάστηκαν τα πλεονεκτήματα του να συμπεριληφθεί η «παιχνιδοποίηση» (η δέσμευση των
ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και των
παιχνιδιών) στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών, στο παρόν πρόγραμμα περιγράφεται μια
συλλογή δοκιμασμένων εργαλείων (βιντεοπαιχνίδια, εφαρμογές, δραστηριότητες που βασίζονται στο
εναλλακτικό διαδίκτυο).
Τα παιχνίδια αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αντιμετώπιση
κρίσιμων θεμάτων, χάρη στην έμφυτη ικανότητά τους να χτίζουν αυτοεκτίμηση και καλές σχέσεις μέσω
της προώθησης της ενσυναίσθησης και της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης.
Ιστοσελίδα: https://citizentime.org/
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Tίτλος: MIGRANT LITER@CIES
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, Γερμανία, Ολλανδία, Εσθονία, Πολωνία
Γλώσσες: Ιταλικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σλοβακία, Βέλγιο, Ολλανδικά, Πολωνικά, Εσθονικά

Το Migrant Literacy είναι πρόγραμμα Erasmus + KA2, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων
πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό
γραμματισμό (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής χρήσης των ICT για εκμάθηση γλωσσών) και τη
δημιουργία νέων εργαλείων για τη βελτίωση της εργασίας των εκπαιδευτικών και διαπολιτισμικών
διαμεσολαβητών κατά την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών. Με τη δημιουργία εθνικών εργαλείων για τη
διδασκαλία του Αλφαβητισμού και του Ψηφιακού Αλφαβητισμού στους μετανάστες, το έργο αναπτύσσει
πολλαπλές μαθησιακές διαδρομές, ενσωματωμένες στα εθνικά πλαίσια των χωρών-εταίρων του έργου,
παρέχοντας καινοτόμα εργαλεία για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον τομέα.
Για το λόγο αυτό, το έργο προβλέπει πειραματισμό με τους μετανάστες μαθητές. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί που
εργάζονται με ενήλικες μετανάστες είναι συχνά και οι ίδιοι μετανάστες. Στόχος του έργου είναι να εκπαιδευτούν
αυτοί που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, να αναπτύξουν τις ικανότητες των μέσων
ενημέρωσης και της ψηφιακής παιδείας μέσω ενός MOOC που διερευνά τις δυνατότητες δημιουργικών χρηστών
των ICT και των μέσων ενημέρωσης για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής Literacy διδασκαλίας γραμματισμού
σε ενήλικες μετανάστες. Το MOOC εμπεριέχει βίντεο, δραστηριότητες και βασικές πληροφορίες για διάφορα
θέματα όπως τη σημασία των πολλαπλών αλφαβητισμών, τη χρήση των ICT στην εκμάθηση γλωσσών, στο
απόρρητο των δεδομένων, στη χρήση εφαρμογών, και στις δυνατότητες χρήσης κινητών τηλεφώνων και
ψηφιακών τεχνολογιών για την ενδυνάμωση των μαθητών.
Ιστοσελίδα: https://www.migrantliteracies.eu/
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΝΑΠ

Tίτλος: CROSS-CULTURAL ALIGMENT TOOLS
Είδος πηγής: Οδηγός
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βόρια Μακεδονία, Αγγλία
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Αυτός ο «οδηγός συνέντευξης» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού Ensemble Project και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς που εργάζονται με μετανάστες, προκειμένου να βοηθήσουν
τους πρώτους να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια συνέντευξη προσανατολισμού, παρακάμπτοντας
την ευαλωτότητα τους και αποκτώντας μια διαπολιτισμική προσέγγιση.
Ο οδηγός εμπεριέχει τρία (3) μέρη, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ερώτηση σχετικά με τρεις
θεμελιώδεις διαπολιτισμικές ικανότητες. Κάθε μέρος στοχεύει σε μια φάση της συνέντευξης,
παρέχοντας θεωρητικές πληροφορίες, μια πρακτική πρόταση και μια σύντομη βιβλιογραφία.
Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης έντυπο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων για τους φορείς.
Ιστοσελίδα: http://www.projectensemble.eu/toolkit.php

Tίτλος: NON-FORMAL TOOLS FOR INMIGRANTION YOUTH WORKERS
Είδος πηγής: Workshop Tools
Χώρες: Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το ακόλουθο έγγραφο, συντάχθηκε από την D.G.T μετά από δεκαήμερο σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Περιλαμβάνει έξι εργαστηριακά εργαλεία που αναπτύσσονται με τη
χρήση του πλαισίου της μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα εργαλεία εργαστηρίου, εκτός από τον υψηλό
βαθμό ευελιξίας στη χρήση τους, έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης των
μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες υποδοχής και τις κοινότητες μέσω ορισμένων
δραστηριοτήτων στις οποίες οι ντόπιοι και οι μετανάστες αλληλοεπιδρούν και μοιράζονται εμπειρίες.
Επιπλέον, έχουν ως στόχο και άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη των μεταναστών
στην εύρεση εργασίας μέσω της προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας, παραδείγματος χάρη, πώς
να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή, κλπ. Όλες οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν απλά και εύκολα
εργαλεία και επικεντρώνονται στην διευκόλυνση της διαδικασία μάθησης και ένταξης.
Ιστοσελίδα: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/non-formal-tools-for-immigration-youthworkers.2628/
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Tίτλος: REMINT – REFUGEES AND MIGRANT INCLUSION TOOLKIT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία,Ελλάδα,ΗΒ, Σουηδία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το έργο αποσκοπεί στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στη δημιουργία και διάδοση εκπαιδευτικού
υλικού για τη γλωσσική και επαγγελματική ανάπτυξη των μεταναστών. Το έργο δημιουργήθηκε για να
συμβάλει στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση μη παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων που
καθιστούν τη διαδικασία απόκτησης των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων των μεταναστών
απλούστερη, πιο δραστική και αποτελεσματική.
Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση της εμπειρικής μεθόδου, με βάση την αυτονομία του φοιτητή στη
διαδικασία μάθησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη,
δεδομένου ότι προωθεί επίσης την απόκτηση θεμελιωδών διαπολιτισμικών ικανοτήτων τόσο για την
κοινωνική όσο και για την ένταξη στην εργασία στις χώρες υποδοχής.
Το έγγραφο επικεντρώνεται στις μεθοδολογίες κάθε εταίρου, όλες βασισμένες σε μια διαπολιτισμική
προσέγγιση στην οποία συνεργάζονται οι μετανάστες και οι ντόπιοι. Η παρεχόμενη εργαλειοθήκη
ανοικτού κώδικα είναι ιδιαίτερα πλούσια και ετερογενής, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων
που στοχεύουν στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων κ.λπ.
Ιστοσελίδα: https://eeli.edu.gr/wp-content/uploads/2019/07/handbook_final-version-no-sweden.pdf
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Tίτλος: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Είδος pηγής: Μελέτη
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να διδάξει τη μετατροπή των συγκρούσεων εντός μιας κοινωνίας
πολλαπλών εθνικοτήτων, μέσω μιας αμοιβαίας προσέγγισης, η οποία απαιτεί μια μη βίαιη και ενεργό
συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
Η μετατροπή αυτή θα ολοκληρωθεί μέσω μιας «διαδικασίας συλλογικής εξερεύνησης» των εμπειριών
και των απόψεων που οδηγούν στην ανάπτυξη ενός κοινού ψηφίσματος. Στην Ευρώπη και τη Μέση
Ανατολή πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, όπου οι αντίστοιχες συγκρούσεις εντός κάθε κοινότητας
αντιμετωπίστηκαν μέσω της συνεργασίας, της ενεργού συμμετοχής, της μη βίαιης επικοινωνίας και της
προώθησης της θετικής αλλαγής στη ζωή των εμπλεκόμενων.

Ιστοσελίδα:https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnic-religious-societies/

Title: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND CRESCENT SOCIETIES
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο οδηγιών
Χώρα: Ελβετία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το εγχειρίδιο αυτό είναι το αποτέλεσμα σύμπραξης έξι εθνικών κοινωνιών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας
και του Ερυθρού Σταυρού/Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη το 1997 για να
συζητήσουν τη σημασία της ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου του European Red
Cross Societies (Ευρωπαϊκές Κοινωνίες του Ερυθρού Σταυρού). Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών
σχετικά με τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες δημιουργήθηκε η πλατφόρμα
για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ερυθρού Σταυρού για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και
τους μετανάστες (Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and MigrantsPERCO). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι διακρατική και συμμετέχουν οι European Red Cross
Societies (Ευρωπαϊκές Κοινωνίες του Ερυθρού Σταυρού), οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του
έργου του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την παροχή βοήθειας στους
εκτοπισθέντες και των πληθυσμών που μετακινούνται.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την προαναφερθείσα πλατφόρμα έχουν ως σκοπό να
τηρηθούν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με βάση κοινωνικοοικονομικά τους όρια. Μεγάλη έμφαση
δόθηκε στη σημασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των
μεταναστών, ενθαρρύνοντάς τους να εργαστούν προάγοντας τον σεβασμό και αποτρέποντας έτσι την
ξενοφοβία και τον ρατσισμό.
Ιστοσελίδα: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Tίτλος: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Είδος πηγής: Έρευνα
Χώρες: Ουαλία, ΗΒ
Γλώσσα: Αγγλικά

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στην Ουαλία από την Επιτροπή Ισότητας, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Κοινοτήτων (Equality, Local Government and Communities Committee) τον
Ιούνιο του 2016 με σκοπό την εξέταση της νομοθεσίας σχετικά με τους πρόσφυγες και τους
αιτούντες άσυλο.
Επιπλέον, είχε σκοπό να διερευνήσει την επαρκή ή ανεπαρκή προσέγγιση της Oυαλικής
κυβέρνησης στην υποστήριξή τους – ιδίως όσον αφορά το πόσο καλά ανταποκρινόταν η Ουαλία
στον εκτοπισμό Σύριων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Μέσω του παρόντος η Ουαλική κυβέρνηση
αναγκάστηκε να λογοδοτήσει μέσω μιας σειράς συστάσεων, με τελικό στόχο να κάνει την
Ουαλία ένα «Nation of Sanctuary» (Έθνος του Ιερού), μέσα από μια σειρά έργων και ομάδων
υποστήριξης που καλούσαν σε δράση τον πληθυσμό ολόκληρης της εθνικής επικράτειας.
Ιστοσελίδα: https://www.assembly.wales/laiD%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012- e.pdf
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΑΠ

Tίτλος: I GET YOU
Είδος πηγής: Έρευνα και Εκστρατεία Ενημέρωσης
Χώρες: Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Κροατία
Γλώσσες: Ιταλικά, Βελγικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Μαλτέζικα, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, Κροατικά, Αγγλικά
Το «I Get You» είναι ένα κοινό ερευνητικό έργο ευαισθητοποίησης που εφαρμόζεται σε εννέα (9) χώρες. Το «I
Get You» επικεντρώνεται αφενός στην επίδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων ένταξης μέσω των μαρτυρίων των
εμπλεκομένων στις πρωτοβουλίες και αφετέρου μελετά τις δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά και τις
ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ κοινών πρακτικών τους. Με τον τρόπο αυτό, το «I Get You» μπορεί να
αντικατοπτρίσει αλλά και να μάθει από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες οικοδόμησης (Community Building
Initiatives -CBIs), πώς να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές για τη συνεργασία των πολιτών και των μεταναστών
στοχεύοντας στην καταπολέμηση του ρατσισμού και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των μη
συγκρουσιακών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας δείχνουν: πρώτον, πως η συνάντηση μεταξύ ντόπιων και προσφύγων είναι το
κλειδί προς την καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλον. Δεύτερον, οι πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, σε τοπικό επίπεδο δεν
αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, αλλά και τον τρόπο με τον
οποίο αλληλοεπιδρούν οι πολίτες και οι διοικήσεις. Τρίτον, τα καλύτερα αποτελέσματα για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών επιτυγχάνονται όταν οι διοικητικές αρχές και οι πολίτες συνεργάζονται για
την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.
Ιστοσελίδα: http://www.igetyou-jrs.org/
Tίτλος: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: ΗΒ
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έλαβε χώρα στη βορειοδυτική Αγγλία το 2007, επέτρεψε σε μια ομάδα
δεκαοκτώ (18) έφηβων κοριτσιών από διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα να
συγκεντρωθούν με σκοπό να μοιραστούν εμπειρίες, πεποιθήσεις και απόψεις, δημιουργώντας έτσι
απήχηση και αντίκτυπο στη γύρω κοινότητα.
Η κύρια έννοια της συνάντησης αυτής προώθησε τα κοινά σημεία που μοιράζονται οι διαφορετικοί
πολιτισμοί, τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των πολιτισμών και λαών που θα πρέπει πάντα να αποτελεί
την ύψιστη προτεραιότητα.

Ιστοσελίδα: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your- neighbours.pdf
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Tίτλος: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Είδος πηγής: Άρθρο
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτό το άρθρο διερευνά το επίπεδο της συμμετοχής των μεταναστών στον πολιτικό και εκπαιδευτικό
τομέα, καθώς και την εκπροσώπησή τους σε συνδικάτα, με ιδιαίτερη αναφορά στο ιταλικό πλαίσιο.
Επιπλέον, διερευνά με προσέγγιση ως προς το φύλο θέτοντας στο κέντρο τις γυναίκες, οι οποίες
υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης και συμμετοχής μέσω προγράμματος που εστιάζει στην
ανάπτυξη ικανοτήτων, στην καθοδήγηση και στις στρατηγικές δικτύου.
Μια μελέτη έφερε στο φως τα πολλά εμπόδια που αποκλείουν τους μετανάστες από την άσκηση
ενεργού συμμετοχής στα κοινά: αυτό οδήγησε σε μια συνεργατική προσέγγιση στην οποία οι
μετανάστες και οι ντόπιοι δημιουργούν κοινούς χώρους για μια αλληλεπίδραση με στόχο τη βελτίωση
της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών.
Για να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια, οι ενώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τοπικοί
φορείς έχουν αποδειχθεί πολύ δραστήριοι στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών. Άτυπες
ομάδες στις οποίες συμμετέχουν μετανάστες και μερικές φορές οι ντόπιοι έχουν σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών. Προτείνεται ότι η τρέχουσα αντιδημοκρατική
τάση πρέπει να αντιστραφεί με την βοήθεια σωστής πληροφόρησης, μιας πλουσιότερης και πιο
ενεργού κοινωνικής ζωής, βελτίωσης της κριτική σκέψης κλπ..
Ιστοσελίδα: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aa- d1d54a9c8bf0.pdf
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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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ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Tίτλος: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)-[Εργαλείο Αξιολόγησης Αναγκών (ΕΑΑ)]
Είδος πηγής: Εργαλείο
Χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Φιλανδία
Γλώσσες: Μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Αναγκών (ΕΑΑ) αναπτύχθηκε με μία προσέγγιση βασισμένη στα
ανθρώπινα δικαιώματα και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AMiD- Access to
services for Migrants with Disabilities, για να αξιολογήσει μετανάστες με αναπηρίες. To EAA
ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) σε μια προσπάθεια να θέσει τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις
ως προτεραιότητα στη διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας.
Για το λόγο αυτό, οι ερωτήσεις του ΕΑΑ είναι σχεδιασμένες και ανεπτυγμένες με τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι εύκολες στη χρήση και κατανοητές και να δίνουν στο άτομο την ευκαιρία να
εκφράσει τη γνώμη του. Το ΕΑΑ επιτρέπει τον αποτελεσματικό συντονισμό, την ανταλλαγή
πληροφοριών, την αξιολόγηση, τη σύγκριση και ανάλυση σε όλη την Ευρώπη. Το ΕΑΑ είναι μια
διαδραστική πλατφόρμα που συνεισφέρει τους μετανάστες με αναπηρίες με την άφιξη τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι του ΕΑΑ είναι οι ακόλουθοι:





Να ενισχύσει τις ΜΚΟ και τις Τοπικές Αρχές να αξιολογήσουν και να στηρίξουν επαρκώς τους
μετανάστες με αναπηρίες στην Ε.Ε.
Να βελτιώσει τη διαδικασία εντοπισμού τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου και/ή της διαδικασίας υποδοχής.
Να ενισχύσει τις γνώσεις και την ανταπόκριση των διεπιστημονικών επαγγελματιών που
εργάζονται με μετανάστες και/ή άτομα με αναπηρίες.
Να διασφαλίσει την πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης

Ιστοσελίδα : https://amidproject.eu/en
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Tίτλος:MENTORSHIPINTHEACCOMMODATIONCENTERSFORUNACCOMPANIEDMINORS
Είδος πηγής: Μεθοδολογία, πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Το Mentorship είναι μία μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία αφορά ένα πρόγραμμά μεντόρων που
εφαρμόστηκε στα Κέντρα Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους της PRAKSIS, και ολοκληρώθηκε στο
τέλος του 2018 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του προγράμματος/μεθοδολογίας ήταν να συμπληρώσει τη
φροντίδα που παρέχει η διεπιστημονική ομάδα (νομικοί/ ψυχολόγοι/ κοινωνικοί επιστήμονες/ φροντιστές/
διερμηνείς/εκπαιδευτές) των δομών ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών με συγκεκριμένη παρέμβαση και
καθοδήγηση για ανηλίκους ηλικίας από οκτώ (8) έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Το Mentorship, μια υπηρεσία η οποία δόθηκε σε στενή συνεργασία με όλους τους τύπους επαγγελματικής
υποστήριξης, προσφέρθηκε από εθελοντές από την κοινότητα υποδοχής, ή/και πρόσφυγες και μετανάστες που
ήταν ήδη εγκατεστημένοι στη χώρα, και ήταν σε θέση να παρέχουν στους ανηλίκους καθοδήγηση και
υποστήριξη, καθώς επίσης να συμβάλλουν στην πρόληψη διαφόρων κινδύνων προστασίας (αποκλεισμός,
προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών, πολλαπλές μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης κλπ.). Τα
καθήκοντα του μέντορα, για ένα (1) παιδί υπό την ευθύνη του, περιελάμβαναν: επίσκεψη στη δομή, συζήτηση
για τις ανησυχίες, τους φόβους και τις προσδοκίες του, παρέχοντας στοργή, προσοχή, και διαβεβαίωση, να
ενθαρρύνει τα επιτεύγματά του, να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τον μετριασμό των κινδύνων, την
υποστήριξη του ανηλίκου στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του / της, καθώς και peer-to-peer
δεσμεύσεις, να τον βοηθήσει να μάθει πώς να διαχειριστεί τα οικονομικά του, την υποστήριξη των ανηλίκων
στην εγγραφή σε σχολεία ή/και σε άλλες ευκαιρίες μάθησης κλπ.
Tίτλος: AMiD Training Course
Είδος πηγής: Training Tool/ Εκπαιδευτικό υλικό
Χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Φιλανδία
Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά

Το AMiD Training Course είναι ένα αναλυτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες που
εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρίες. Στόχος του εκπαιδευτικού κύκλου
μαθημάτων είναι η ενίσχυση της προστασίας και της ενσωμάτωσής τους και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ενότητες με πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση:
Ενότητα I - Αναπηρία & Μετανάστευση: πολιτική & νομικά πλαίσια σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο
Ενότητα II - Αναπηρία & Μετανάστευση: Ελπιδοφόρες πρακτικές από το πεδίο
Ενότητα III – Σχετικά με εξατομικευμένες & ολοκληρωμένες υπηρεσίες
Ενότητα IV – Εργαλείο Αξιολόγησης Αναγκών και αποτελεσματική επικοινωνία
Ιστοσελίδα: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Tίτλος: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο
Χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Ιταλία
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά

Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει να υποστηρίξει τους/τις επιτρόπους ασυνόδευτων παιδιών, τους
φορείς του συστήματος παιδικής προστασίας, καθώς και άλλους επαγγελματίες που παρέχουν
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην έννοια της επιτροπείας των παιδιών. Ειδικότερα,
περιλαμβάνει πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους και παρέχει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του/της επιτρόπου και συγκεκριμένες πρακτικές κατευθύνσεις
και γνώσεις. Το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των παιδιών και των
δικαιωμάτων τους μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των επιτρόπων. Επιδιώκει να αναδείξει
και να αποσαφηνίσει το ρόλο των επιτρόπων ως βασικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου
συστήματος παιδικής προστασίας, περιγράφοντας τις αρμοδιότητές τους και παρέχοντας ένα
θεωρητικό υπόβαθρο για να βοηθήσει τους/τις επιτρόπους στην καθημερινή πρακτική τους.
Το Έργο «Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για
επιτρόπους» [“Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians”
– ASOP4G έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί από κοινού από τη
διακρατική Ομάδα Έργου ASOP4G, η οποία αποτελείται από μέλη του Ινστιτούτου Υγείας του
Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (GR), της Defence for Children
International –Italy (IT), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας (CY)
και του Πανεπιστημίου Kazimieras Simonavicius – Τμήμα Νομικής (LT).
Ιστοσελίδα: https://asop4g.eu/handbook/
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Τίτλος: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Είδος πηγής: Toolkit
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Αγγλικά (Παράρτημα και
στα ελληνικά)

Στόχος της εν λόγω εργαλειοθήκης είναι η παροχή βασικών πληροφοριών και καθοδήγησης σε θέματα
προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών, προκειμένου να βοηθήσει τους επίτροπους και τους
επαγγελματίες προστασίας παιδιών σε διάφορα επιμέρους ζητήματα και ειδικά όταν ενεργούν ως
εκπρόσωποι των ανηλίκων στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, το περιεχόμενό του περιλαμβάνει: σύνοψη της
κατάστασης των UASC στην Ελλάδα, βασικά ζητήματα κλειδιά στην συνεργασία με τα παιδιά,
επισκόπηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την Επιτροπεία στην Ελλάδα, πληροφορίες σχετικά
με την πρόσληψη επαγγελματιών επιτρόπων, καθήκοντα και ευθύνες, διαδικασίες αναγνώρισης/
εντοπισμού, εφαρμοσμένες πρακτικές, διαπίστωση ανηλικότητας, στέγαση, θέματα που σχετίζονται με
τη διαδικασία ασύλου, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση,
ψυχοκοινωνικές πτυχές, συγκεκριμένα θέματα υγείας, θέματα ευαλωτότητας, θέματα ψυχικής υγείας,
ειδικά θέματα (χρήση και εθισμός σε ουσίες, κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική βία και έμφυλη βία,
εμπορία ανθρώπων, βασανιστήρια, LGBTQI+ ζητήματα), χρήσιμες διευθύνσεις.
Τo Έργο «G.A.IN. Guardianship Advanced Instruments for child protection in Europe» ολοκληρώθηκε το
Σεπτέμβριο του 2019 και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (20142020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εταίροι του προγράμματος:
 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Ιταλία (συντονιστής)
 PRAKSIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ελλάδα
 MAGYAR ΕΛΣΙΝΚΙ BIZOTTSAG (HHC), Ουγγαρία
 VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Βέλγιο
Συνεργάτης για την Ελλάδα είναι ο «Εθνικός Εισηγητής για την καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων»
Ιστοσελίδα: www.praksis.gr
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Tίτλος: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΝΘΡΩΠΩΝ- ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Είδος Πηγής: Εγχειρίδιο
Χώρες: Ιταλία, Η.Β., Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Πολωνία
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Βουλγάρικα, Κροατικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Λιθουανικά, Ισπανικά, Γερμανικά,

Το έργο «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων»
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει στους ανθρώπους που εργάζονται με θύματα εγκλημάτων
μίσους ένα πρακτικό εργαλείο για το πώς να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των θυμάτων ΛΟΑΤΚΙ+.
Παρέχει στους επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα και μάρτυρες σε ιδρύματα και οργανώσεις όπου οι άνθρωποι
μπορούν να καταγγέλλουν εγκλήματα και να λάβουν υποστήριξη (αστυνομία, εισαγγελείς, μη κυβερνητικές
οργανώσεις κ.λπ.) με απλές και σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση της τρανσφοβικής
και ομοφοβικής βίας, τις εμπειρίες και τις προοπτικές των θυμάτων και τον τρόπο διασφάλισης της μέγιστης
υποστήριξης και ασφάλειας των θυμάτων.
Περιλαμβάνει επίσης, συγκεκριμένες και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές για το πώς πρέπει να
εργάζεσαι και να επικοινωνείς με τα θύματα ΛΟΑΤΚΙ+, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και την
ευαλωτότητα τους.
Ιστοσελίδα: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook
Τίτλος: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD PRACTICES REPORT
Είδος πηγής: Καλές Πρακτικές
Χώρες: Ιταλία, Η.Β., Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Πολωνία
Γλώσσες: Αγγλικά

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει σαράντα μία (41) καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της ελλιπούς αναφοράς και την
υποστήριξη των θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Οι πρακτικές επιλέχθηκαν από εννέα (9)
ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Come Forward".
Το έργο «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων»
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Ιστοσελίδα: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Tίτλος: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο/ οδηγός
Χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία
Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά

Στόχος του εγχειριδίου είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με τις
βασικές αρχές και τις ορθές πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών σε LGBTQI άτομα. Κύρια τμήματα:
 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 ψυχική υγεία
 σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
 βασικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε LGBTQI άτομα.
Επιπλέον, το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τη βασική ορολογία του σεξουαλικού προσανατολισμού,
της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και τις βασικές
πληροφορίες για το εθνικό νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των LGBTQI ατόμων.
Περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας LGBTQI οργανώσεων στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και της LGBTQI κοινότητας, καθώς και των οργανώσεων και
φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφουν περιστατικά βίας ή/και διακρίσεων. Τέλος,
αναφέρεται σε μερικές σημαντικές ημερομηνίες για την LGBTQI κοινότητα.
Το πρόγραμμα “P.A.R.A.DI.S.O: Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση
των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της
υγείας”, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Rights, Equality and Citizenship Programme
(REC-DISC- AG-2016) και εταίροι του ήταν οι εξής:
 Ο Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ελλάδα)
 Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα)
 Η Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας – Ο.Λ.Κ.Ε. (Ελλάδα)
 Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Ελλάδα)
 Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας – Σ.Ε.Μ.Μ.Α. (Ελλάδα)
 Η ΜΚΟ PRAKSIS (Ελλάδα)
 Η εταιρεία συμβούλων CMT- Proopriki (Ελλάδα)
 Το European Forum for Primary Care (Ολλανδία)
 Το Établissement Public de Santé Maison Blanche (Γαλλία)
Ιστοσελίδα: https://paradiso.gr/the-project/
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Tίτλος: ΠΕΣ ΤΟ Σ’ΕΜΑΣ
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά

Σκοπός του Έργου “Πες το σ’ εμάς”, το οποίο υλοποιείται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Colour
Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας”, είναι:
 Η συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου,
έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού
 η δωρεάν παροχή νομικής ή/και ψυχολογικής στήριξης στα θύματα, από εξειδικευμένους
επαγγελματίες
 η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών, μελών και εθελοντών οργανώσεων /και άτυπων ομάδων
υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών
 η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση νυν και μελλοντικών επαγγελματικών στελεχών των χώρων της
Δημόσιας Τάξης και της Δικαιοσύνης πάνω σε ζητήματα βίας και διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+
ανθρώπων
 η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας/
τρανσφοβίας/ αμφιφοβίας και των διαφόρων εκφάνσεων τους.
Το " Πες το σ’ εμάς " είχε ήδη αρχίσει να σχηματίζεται από τα μέλη της Colour Youth από το 2013 και
ήταν πάντα στόχος της οργάνωσης σχεδόν από την ίδρυσή της. Η εκστρατεία ξεκίνησε από εθελοντές
την 1η Απριλίου 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη. . Από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι σήμερα
χρηματοδοτείται Το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations).
Ιστοσελίδα: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Tίτλος: UNHCR HELP ΕΛΛΑΔΑ
Είδος πηγής: Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες:Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δημιούργησε την ιστοσελίδα help.unhcr.org/greece
για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς και παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τα εξής (ενδεικτικά):
 Ελληνική υπηρεσία ασύλου
 Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
 Άλλες υπηρεσίες
 Πώς να υποβάλετε αίτηση ασύλου
 Πώς να υποβάλετε αίτηση για οικογενειακή επανένωση
 Πληροφορίες για την οικειοθελή επιστροφή
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα
 Πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια
 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 Πρόσβαση στην απασχόληση
 οικονομική ενίσχυση με μετρητά
 Μίνι Λεξικό για Βασική Επικοινωνία κ.λπ.
Ιστοσελίδα: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329
Tίτλος: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Είδος πηγής: Βάση Δεδομένων
Χώρες: 20 Κράτη Μέλη της ΕΕ
Γλώσσες: Διαθέσιμες εκθέσεις των 20 Κρατών Μελών της ΕΕ

The Asylum Information Database (AIDA) είναι μια βάση δεδομένων που διαχειρίζεται το European Council
on Refugees and Exiles (ECRE), η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες
υποδοχής, την κράτηση και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας σε είκοσι τρεις (23) χώρες. Αυτό περιλαμβάνει
είκοσι (20) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία,
Ηνωμένο Βασίλειο) και τρεις (3) χώρες εκτός ΕΕ (Ελβετία, Σερβία, Τουρκία).
Ο γενικός στόχος της βάσης δεδομένων είναι να συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών ασύλου στην
Ευρώπη και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο, παρέχοντας σε όλους τους σχετικούς φορείς τα
κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες για την υποστήριξη των προσπαθειών υπεράσπισης και επίλυσης διαφορών θεμάτων,
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται από την AIDA μέσω των ακόλουθων
δραστηριοτήτων: εκθέσεις ανά χώρα, συγκριτικές εκθέσεις, διερευνητικές επισκέψεις (Fact-finding visits), Νομικές
ενημερώσεις, στατιστικές ενημερώσεις σχετικά με στατιστικά δεδομένα.
Iστοσελίδα: https://www.asylumineurope.org/
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Tίτλος: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Είδος πηγής: Ευρετήριο
Χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Ιταλία
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά

Το Ευρετήριο Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ένα από τα εργαλεία
του έργου ASOP4G. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επιτρόπους να εκτελέσουν καλύτερα τις εντολές τους. Η διεθνής, η
ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία ρυθμίζουν θέματα που αφορούν ειδικά τα ασυνόδευτα παιδιά με πολύ τμηματικό
τρόπο, καθιστώντας πολύ δύσκολη την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών που φροντίζουν.
Ως εκ τούτου, το ευρετήριο έχει ως στόχο να παράσχει έναν συστηματικό κατάλογο της διε θνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά, προκειμένου να βοηθήσει τους επιτρόπους να εκτελούν σωστά τα
καθήκοντά τους. Στο ευρετήριο, η νομοθεσία έχει συστηματοποιηθεί σύμφωνα με τους σημαντικότερους τομείς της ζωής
των ασυνόδευτών παιδιών και τους οποίους είναι πιο πιθανό να συναντήσουν στην πράξη.
Το Έργο «Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους» [“Alliance for Children
on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” – ASOP4G ] έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Το παρόν Ευρετήριο έχει δημιουργηθεί από
κοινού από τη διακρατική Ομάδα Έργου ASOP4G, η οποία αποτελείται από μέλη του Ινστιτούτου Υγείας του ΠαιδιούΔιεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (GR), της Defence for Children International –Italy (IT), του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας (CY) και του Πανεπιστημίου Kazimieras Simonavicius –
Τμήμα Νομικής (LT).
Ιστοσελίδα: https://asop4g.eu/legal-index/
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Tίτλος: ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Είδος πηγής: Δίκτυο
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
(ΥΑ). Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό καλύψει τα κενά του
συστήματος καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας με σκοπό να διασυνδέσει τους φορείς οι οποίοι
καταγράφουν με δική τους πρωτοβουλία τα περιστατικά αυτά που συντελούνται σε βάρος προσώπων τα οποία
προσέρχονται στις υπηρεσίες τους.
Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας συντονίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες(ΥΑ) και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και αποτελείται από τριάντα επτά
(37) ΜΚΟ που προσφέρουν ιατρικές, κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ή/ και έρχονται σε άμεση επαφή με θύματα
ρατσιστικής βίας ή θύματα άλλης βίας με κίνητρα μίσους, καθώς και οργανώσεων που έχουν συσταθεί από μέλη των
ομάδων που συνήθως αποτελούν στόχο ρατσιστικής βίας.
Άλλες δραστηριότητες που επιδιώκει το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας περιλαμβάνουν τη διατύπωση
συστάσεων για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, της οργάνωσης και της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με
θέματα που αναφέρονται στον εντοπισμό, την καταγραφή και την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους. Το Δίκτυο
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις με βάση την κοινή συλλογή δεδομένων.
Ιστοσελίδα: http://rvrn.org/category/english/
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Tίτλος: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά , Αγγλικά

Με το νόμο 3852/2012 σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών
αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό
συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών. Η συμμετοχή
σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την
ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή
εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί
αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες,
καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από το Φθινόπωρο του 2015, τη συνεργασία με κρατικούς φορείς,
διεθνείς οργανισμούς, όμορους Δήμου και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό το συντονισμό
των δράσεων για την ορθή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εντός του πολεοδομικού
συγκροτήματος και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής
συνύπαρξης μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας δράσεις
πολυεπίπεδες (Εκπαίδευση, Κοινωνική πολιτική, Περιφέρεια, ΜΜΕ) έχει μια ολιστική θεώρηση για την
αντιμετώπιση της ομαλής ένταξης των προσφύγων.
Ιστοσελίδα: https://thessaloniki.gr/

37

Tίτλος: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Είδος πηγής: Πρόγραμμα, Μεθοδολογία
Χώρες: Ελλάδα, Βέλγιο
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου
του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων
που στόχευαν τόσο τους υπηκόους τρίτων χωρών όσο και τους ντόπιους «πρωταγωνιστές», όπως το
προσωπικό μονάδων υγείας, αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς. Σκοπός, αφενός, να προετοιμαστεί η
τοπική κοινωνία υποδοχής ώστε να καλλιεργηθούν στενές σχέσεις με τους υπηκόους τρίτων χωρών και
να δημιουργηθούν μηχανισμοί συνεργασίας και αφετέρου να υποστηριχθούν οι υπήκοοι τρίτων
χωρών, ώστε να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της
κοινότητας.
Στη συνέχεια, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο την άμεση συνεργασία των υπηκόων τρίτων
χωρών με την τοπική κοινότητα. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, ξεκινώντας από την
εξοικείωση των υπηκόων τρίτων χωρών με βασικά σημεία της πόλης, με την ιστορία και τον πολιτισμό
της και τέλος με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Αρχικά, ο στόχος αυτός είχε τη μορφή επισκέψεων
των υπηκόων τρίτων χωρών σε διάφορα σημεία της πόλης, που κρίθηκαν απαραίτητα για την
προώθηση της ένταξης. Τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ενήλικες συμμετείχαν, επίσης, σε αυτές τις επισκέψεις
κατά ομάδες. Το πρόγραμμα θα ακολούθησε μια προσέγγιση “Γνωρίστε την πόλη μου” και “Γνωρίστε
τους ανθρώπους της πόλης μου”.
Βασικό μέρος της υλοποίησης του έργου ήταν η προώθηση του ανοικτού διαλόγου, της ενεργούς
συμμετοχής και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών, μελών της τοπικής
κοινότητας και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Η ομάδα του έργου συνεργάστηκε στενά με τις
τοπικές αρχές και τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα
οφέλη του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων και να συμμετάσχει ενεργά σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς σε μια συνεχή διαδικασία δικτύωσης, συνεργασίας και διαβούλευσης σχετικά
με θέματα κοινωνικής ένταξης. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια φυσική πλατφόρμα όπου
πραγματοποιούνταν και υλοποιούνταν διάφορες δράσεις διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων. Η
πλατφόρμα λειτούργησε ως εργαλείο δικτύωσης και υποστηρικτής του ανοικτού διαλόγου. Η
απασχόληση, η υγεία, τα κοινωνικά δικαιώματα, η παροχή φροντίδας για τους μετανάστες, η
εκπαίδευση και ο πολιτισμός ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στις ομάδες διαβούλευσης.
Το πρόγραμμα LION (LOcal Alliance for INtegration) χρηματοδοτήθηκε 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/building-relationships-and-cooperative-mechanisms/
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