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οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
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των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και
Ανάπτυξης (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.), σε συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών
(ΑΔΕΠ Α.Ε.) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου
«Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων
παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1β/12), που
εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και
πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών-Μελών».
Η Δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Δικτύου Συνεργασίας,
αποτελούμενο από εκπροσώπους των ΣΕΜ, οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και οργανώσεων μεταναστών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την
ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης των υπηκόων
τρίτων χωρών.
Η οργάνωση τεσσάρων Θεματικών Εργαστηρίων Διαβούλευσης - Workshops
(Βιέννη, Βαρκελώνη, Άγιοι Ανάργυροι- Καματερό, Πάτρα) αποτελεί μία από τις
βασικές δράσεις του Έργου. Κεντρικοί στόχοι των Εργαστηρίων είναι:


η ανάλυση
μεταναστών,

επιτυχημένων

παραδειγμάτων

πολιτικών

ένταξης

των



η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων φορέων που έχουν άμεση
σχέση με το ζήτημα,



ο κοινός σχεδιασμός πρότυπων Τοπικών Σχεδίων Δράσης κοινωνικής
ένταξης,



η εμβάθυνση της λειτουργίας των ΣΕΜ, καθώς και



η ανάδειξη του νευραλγικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη
διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και των τρόπων
ενίσχυσης της συμβολής της.

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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1.1 Πρόσκληση Συμμετοχής
Επισυνάπτεται η πρόσκληση συμμετοχής που απεστάλη σε όλους τους Δήμους της
χώρας για ενημέρωση των κκ. Δημάρχων, Δημοτικών Συμβουλίων, Προέδρων και
μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών.

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και
Ανάπτυξης (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) σε συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών
(ΑΔΕΠ) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων
παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1/12, Έργο
4.1Β/12), που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών
πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ Κρατών Μελών».
Η υλοποίηση της Δράσης αφορά την ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας με
συμμετοχή και εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών τόσο από την
Ελλάδα όσο και από λοιπές χώρες της Ε.Ε., αλλά και την ένταξη σε αυτό
εκπροσώπων άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων
οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλων οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε Τεχνική Συνάντηση: ΕπιλογήΠαρουσίαση Βέλτιστης Πρακτικής , που θα υλοποιηθεί στην Βιέννη την Δευτέρα 9 και
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, σε αίθουσες σεμιναρίων των φορέων University of Education
(2500 Baden, Mühlgasse 67), Interface Vienna (1040 Vienna, Favoritenstraße 8), EU FRA
(1040 Vienna, Schwarzenbergplatz 11) καθώς και στον συνεδριακό χώρο του Τrend Hotel
Ananas (Sonnenhofgasse 8-10, 05. Margareten).
Η υλοποίηση του εργαστηρίου:


Προβάλλει το ρόλο που διαδραματίζουν σε τοπικό επίπεδο τα όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και αναδεικνύει το έργο τους.



Ενισχύει τη Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών.



Υποστηρίζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων σε τοπικό επίπεδο που
αφορούν στην εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να απευθύνεστε στις
κ.κ. Παρασκευή Χαϊδόγιαννου και Ερατώ Δριμάλα, τηλ 2106985820, email:
sem@kekdiastasi.edu.gr
Για τη Συνεργασία των Φορέων Υλοποίησης του Έργου
Καθηγητής
Θεόδωρος
Σακελλαρόπουλος
Πρόεδρος ΕΠΕΚΣΑ

Γιάννης
Παπαδημητρίου
Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Παναγιώτης
Ξυπολιάς
Πρόεδρος ΑΔΕΠ ΑΕ

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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1.2 Στοιχεία Τεχνικής Συνάντησης

Αντικείμενο

Επιλογή-Παρουσίαση Βέλτιστης Πρακτικής

Τόπος υλοποίησης

ΒΙΕΝΝΗ

Ημερομηνία
Υλοποίησης
Εργαστηρίου

09-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συνολικός Αριθμός
συμμετεχόντων

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι συμμετέχοντες στη Τεχνική Συνάντηση της Βιέννης ήταν:
-

Πρόεδροι και Μέλη Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Ελληνικών
Δήμων

-

Εκπρόσωποι Επιστημονικών Φορέων εξειδικευμένων σε ζητήματα ένταξης
από χώρες της Ε.Ε.

-

Αιρετοί Δήμων που συμμετέχουν στα ΣΕΜ και έχουν ευθύνη σε
ένταξης των μεταναστών στο Δήμο τους

-

Εκπρόσωποι Συμβουλίων
οργανώσεων

Ένταξης

Μεταναστών

&

θέματα

μεταναστευτικών

Αναλυτικά:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ /
ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ/ ΦΟΡΕΑΣ

1.

BLERTA LLUPO

ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ

ALMASAR

2.

DIMITRAKOPOULOS
IOANNIS

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ FRA,
BIENNH

EU FRA

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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3.

DIMITROPOULOU GEORGIA

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ FRA,
BIENNH

EU FRA

4.

ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΕΠΕΚΣΑ

5.

ΚΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ FRA,
BIENNH

EU FRA

6.

CHRISTOF PLANITZER

COORDINATOR OF
MEASURES FOR
INTEGRATION

ADMINISTRATION
LOWER AUSTRIA

DR. KARIN WOLF

DIRECTOR DEP. 1 “APPLIED
CHILDHOOD AND YOUTH
SCIENCE”

UNIVERSITY OF
EDUCATION BADEN

8.

DR. KURT ALLABAUER

DIRECTOR DEP. 3”
NATIONAL /
INTERNATIONAL
COOPERATION IN
EDUCATION, EDUCATIONAL
RESEARCH”

UNIVERSITY OF
EDUCATION BADEN

9.

PROF. DR. NORBERT KRAKER

VICE RECTOR

UNIVERSITY OF
EDUCATION BADEN

10.

DR. PETRA HEIBENBERGER

DIRECTOR DEP.6 “SCHOOL
EDUCATION. DIDACTICS,
MATHETIK

UNIVERSITY OF
EDUCATION BADEN

11.

DR. RADOSTIN KALOIANOV

DIRECTOR

INTERFACE VIENNA

12.

KARIN WOLF

OFFICER

INTERFACE VIENNA

13.

KEN MC CUE

CULTURAL PLANNER

SPORT AGAINS RACISM
/ DUBLIN

14.

KUCHIRKA KATERYNA

ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ

ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ
ΓΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ

15.

MAURIO STRIANO

POLICY OFFICER

FEANSA / BRUSSELS
OFFICE

16.

PIZGAR KARTIR

ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ

FORUM ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

17.

VILMA ROGO

ΜΕΛΟΣ ΜΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

7.

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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18.

ΒΛΑΧΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

FACILITATOR

ΕΠΕΚΣΑ

20.

ΓΡΑΟΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΜΕΛΟΣ ΣΕΜ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ- ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

21.

ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΜ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

22.

ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜ

ΣΕΜ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

23.

ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΔΕΠ / ΔΗΜΟΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ

24.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

25.

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

26.

ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΜ

ΣΕΜ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

27.

ΠΡΕΚΕΤΕ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΕΛΟΣ ΣΕΜ

ΣΕΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

28.

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο Εργαστήριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους οι:

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΕΝΝΗ

9/6/2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ

DR. ΒΛΑΧΑΔΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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ΜΑΡΙΑ

ΒΙΕΝΝΗ

9/6/2014

ΒΙΕΝΝΗ

9/6/2014

ΒΙΕΝΝΗ

10/6/2014

ΒΙΕΝΝΗ
ΒΙΕΝΝΗ
ΒΙΕΝΝΗ

10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014

CULTURAL PLANNER

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
UNIVERSITY OF EDUCATION

ALLABAUER

BADEN
UNIVERSITY OF EDUCATION

HEIBENBERGER

BADEN
UNIVERSITY OF EDUCATION

KRAKER
DR. KARIN WOLF

PLANITZER

BADEN
UNIVERSITY OF EDUCATION
BADEN
CO-ORDINATOR OF MEASURES
FOR INTEGRATION, LOWER
AUSTRIA

IOANNIS
10/6/2014

EU FRA

DIMITRAKOPOULOS
GEORGIA

10/6/2014
10/6/2014

ΒΙΕΝΝΗ

10/6/2014

ΒΙΕΝΝΗ

DR. KURT

CHRISTOF

ΒΙΕΝΝΗ

ΒΙΕΝΝΗ

ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

DR. NORBERT

10/6/2014

ΒΙΕΝΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

DR. PETRA

ΒΙΕΝΝΗ

ΒΙΕΝΝΗ

KEN MC CUE

ΣΕΜ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΟΥΛΗ
KARIN WOLF
DR. RADOSTIN

10/6/2014

EU FRA

DIMITROPOULOU

KALOIANOV

EU FRA
INTERFACE VIENNA
INTERFACE VIENNA

ΞΥΠΟΛΙΑΣ
10/6/2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΕΠ

4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Η Τεχνική Συνάντηση στην Βιέννη είχε διάρκεια δύο μέρες. Την πρώτη
φιλοξενήθηκε σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείο TREND HOTEL ANANAS,

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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την δεύτερη σε χώρο που μας παραχώρησαν οι φορείς University of Education,
Interface Vienna και EU FRA.
Η διεξαγωγή της σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, είχε ιδιαίτερα
σημαντικό χαρακτήρα για την παρουσίαση της αναγνωρισμένης καλής πρακτικής
για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών και των οικογενειών τους μέσω ενός
πλέγματος δράσεων σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και τη μετάβαση
μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από τον κ. Christof Planitzer, Συντονιστή
των δράσεων κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Lower Austria.
Στα πλαίσια της τεχνικής συνάντησης, λειτούργησαν
ανάδειξη

της

ευρωπαϊκής

διάστασης

της

δύο εργαστήρια για την

δικτύωσης,

την

ανάδειξη

καλών

πρακτικών που υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και τη διεξαγωγή συζήτησης
μεταξύ εκπροσώπων ευρωπαϊκών δικτύων και φορέων με εκπροσώπους των ΣΕΜ
και κοινοτήτων μεταναστών. Ένας παράλληλος στόχος αφορούσε την ανάδειξη
του νευραλγικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης.
Η

υποδοχή,

Παιδαγωγική

η

οργάνωση
Ακαδημία

και

το

περιεχόμενο

(Paedagogische

των

παρουσιάσεων

Hochschule

Baden)

στην
ήταν

εξαιρετικής ποιότητας και σημασίας. Παρουσιάσθηκαν εργαλεία και μεθοδολογίες
που αναπτύχθηκαν ειδικά να υποστηρίξουν τους δασκάλους στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση στην εξατομικευμένη προσέγγιση και βοήθεια προς αλλοδαπούς
μαθητές. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας, η
καλή χρήση της οποίας θεωρείται κλειδί για την αρμονική ένταξη των μεταναστών.
Ο κ. Δημητρακόπουλος (FRA) παρουσίασε το πλαίσιο εργασίας του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για τα Βασικά Δικαιώματα και στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα που
πρέπει να βελτιωθούν στην Ελλάδα, όπως η αξιόπιστη και συνεχής συλλογή
δεδομένων σε σχέση με το σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και η διαδικασία
παροχής ασύλου.
Οι παρουσιάσεις στη δημοτική επειχείρηση της πόλης της Βιέννης (Interface
GmbH, Vienna), ανέδειξαν τρόπους παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο υπό την
αιγίδα

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Παρουσιάστηκαν

οι

υπηρεσίες

που

προσφέρονται σε μετανάστες, αλλά και σε αιτούντες άσυλο, όπως προγράμματα

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
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εκμάθησης γλώσσας, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, νομικές
υπηρεσίες, εξατομικευμένη συμβουλευτική. Ιδιαίτερα σε θέματα συμβουλευτικής
γίνεται προσπάθεια οι υπηρεσίες να προσφέρονται από εκπαιδευμένα άτομα της
ίδιας εθνικότητας.
Οι τεχνικές συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με ένα εργαστήρι (workshop) όπου οι
συμμετέχοντες από τη μία πλευρά εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
ποιότητα των τεχνικών συναντήσεων και την εφαρμογή καλών πρακτικών στο
τοπικό επίπεδο, από την άλλη όμως ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην Ελλάδα, π.χ. γραφειοκρατία σε θέματα έκδοσης και νομιμοποίησης αδειών
παραμονής, αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων ακόμη και όταν οι
μετανάστες έχουν πτυχία Ελληνικών Πανεπιστημίων και δυσχεραίνουν την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η υλοποιηθείσα αξιολόγηση στο τέλος της τεχνικής συνάντησης είχε τα εξής
αποτελέσματα:

1. Παρακαλούμε αξιολογείστε αν ήταν ή όχι ικανοποιητική η
οργάνωση και η τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου:
πολύ
λίγο

λίγο

καλά

πολύ
καλά

Τεχνική υποστήριξη

1

4

8

Καταλληλότητα του Χώρου

1

1

11

Εξοπλισμός / Υλικοτεχνική Υποδομή
του Χώρου

1

1

11

Άλλες Παροχές κατά την διεξαγωγή
του εργαστηρίου

1

4

7

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
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2. Παρακαλούμε αξιολογείστε τη συμβολή του Συντονιστή του
Εργαστηρίου (facilitator) στην επιτυχία του εργαστηρίου:
πολύ
λίγο

λίγο

καλά

πολύ
καλά

Συνεργασιμότητα με συμμετέχοντες

1

2

10

Συμβολή στην ποιότητα του εργαστηρίου

1

5

7

Διευκόλυνση στην επικοινωνία μεταξύ
συμμετεχόντων και φορέων

1

12

3. Κατά την άποψή σας:
πολύ
λίγο

καλά

πολύ
καλά

Υπήρξε συνοχή και συνεργασία μεταξύ των
συμμετεχόντων;

4

9

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν / συζητήθηκαν
στο εργαστήριο ανταποκρίθηκαν στα
προσδοκώμενα;

5

8

3

7

5

8

3

8

Πιστεύετε ότι η υλοποίηση του εργαστηρίου
θα βοηθήσει το ΣΕΜ του Δήμου σας στην
περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης
για την ένταξη των μεταναστών;

λίγο

3

Το εργαστήριο παρείχε επαρκείς ευκαιρίες για
δικτύωση και συνεργασία/ες;
Προτίθεστε να αξιοποιήσετε την δικτύωση
μεταξύ των ΣΕΜ που επετεύχθη μέσω της
υλοποίησης του Εργαστηρίου;

1

4. Ποιες θεματικές ενότητες θα προτείνατε να συμπεριληφθούν
σε μελλοντικές συναντήσεις; (Σύνοψη Απαντήσεων)

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
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Ένταξη στην εκπαίδευση (ευαισθητοποίηση ηλιακών ομάδων πρωτοβάθμιας &
μέσης εκπαίδευσης, εκπαίδευση διδασκόντων, διατήρηση πολιτισμικής
ταυτότητας και γλώσσας από τις χώρες προέλευσης).



Τρόπος και μέθοδος υλοποίησης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
(know – how).



Ένταξη και γενικότερα προβλήματα νομοθετικού πλαισίου για την
μετανάστευση στην Ελλάδα.



Μετανάστες και ανάγκη για νομική προστασία. Ενίσχυση πλαισίου προστασίας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Διαφορετικότητα & ψυχολογία.



Ένταξη μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Στάσεις και αντιλήψεις για τη ξενοφοβία.



Πολυτισμικότητα και στερεότυπα.



Δυνατότητες ενσωμάτωσης μεταναστών μέσω ενεργών πολιτικών
απασχόλησης.



Μελέτη των προσδοκιών των ιδίων των μεταναστών από τις χώρες υποδοχής.



Παρακολούθηση ένταξης παιδιών και γονιών από το σχολειό.



Δικτύωση, ανάπτυξη καλών πρακτικών, ενημερωτικά εργαστήρια σε
οργανώσεις μεταναστών.



Συζήτηση και αναζήτηση λύσεων στα θέματα ίσης και δίκαιης εφαρμογής
θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των μεταναστών σε όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε. τόσο σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής που θα όφειλε να
είναι κοινή σε όλα τα κράτη και σε θέματα ένταξης.



Θεωρητική προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου: χρειάζεται βαθειά
γνώση εκ μέρους της εκπροσώπων των ΣΕΜ αναφορικά με το μεταναστευτικό
φαινόμενο, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαστάσεις του στο
σημερινό συμφραζόμενο.



Μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστευτικών οργανώσεων ώστε να
τεθούν τα όρια της πραγματικότητας τους και να συνεκτιμηθεί η εμπειρία τους
γύρω από την – προβληματική a’ priori- έννοια της κοινωνικής ένταξης .



Η κοινωνική ένταξη στην εποχή της ¨κρίσης¨ : Πως η οικονομική ύφεση

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
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αλληλεπιδρά με τα ενταξιακά εγχειρήματα σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.


Είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση Εκπροσώπων των ΣΕΜ με τους policy
makers, ίσως μια συνάντηση σε εθνικό επίπεδο να διευκόλυνε τον μεταξύ τους
διάλογο.



Πρακτικές εφαρμογές



Τρόποι καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη ΣΕΜ



Παραδείγματα κατά περίπτωση.

5. Θα συμμετείχατε ξανά σε ανάλογο εργαστήριο; Αιτιολογήστε
την απάντηση σας.
14

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

ΓΙΑΤΙ;


Δικτύωση με εκπροσώπους μεταναστευτικών ομάδων.



Ανταλλαγή προβληματισμών και ενημέρωση- πληροφόρηση για τις
ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας.



Η προσωρινή παρουσία και η διακρατική συνεργασία δημιουργεί γέφυρες
επικοινωνίες και ανοίγει ορίζοντες για εφαρμογή νέων πρακτικών.



Κερδίσαμε βιώματα και καλές εμπειρίες.



Γιατί αναδεικνύει επίκαιρα ζητήματα με στοιχεία συνεργασίας.



Αντιλαμβάνομαι νέες πρακτικές και επιχειρησιακά προγράμματα καινοτόμου
μεταναστευτικής πολιτικής.



Ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.



Συνεργασία με άλλους φορείς.



Ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα μέλη που συμμετέχουν.



Ευκαιρίες δικτύωσης



Καλύτερη γνώση του αντικειμένου.

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
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Ανταλλαγή ιδεών και υλοποίηση δράσεων από άλλους φορείς , γίνεται πιο
εύκολα ο σχεδιασμός στην υλοποίηση δράσεων.



Ενημέρωση για την εφαρμογή στην πράξη πολιτικών και δράσεων που
προσεγγίζουν την ένταξη με όσα το δυνατόν περισσότερα από τα στοιχεία αλά
και υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών στην κοινότητα μεταναστών την οποία
εκπροσωπώ. Δικτύωση με σκοπό την εκμετάλλευση και αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την συμμετοχή της κοινότητας μου σε αυτό.



Στο σημερινό συμφραζόμενο ο ρόλος των ΣΕΜ φαίνεται απείρως
υποβαθμισμένος. Τα όρια του θεσμικού τους ρόλου δεν είναι ξεκάθαρα και η
συνεργασία μεταξύ τους δεν έχει καταστεί αποτελεσματική παρά τα
εγχειρήματα της δικτύωσης. Λόγω των συνθηκών τα όποια εργασιακά
εγχειρήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι
μέσω των συναντήσεων δύνεται η ευκαιρία εγκαθίδρυσης ενός μόνιμου και
συστηματικού διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των ΣΕΜ , ο οποίος
αντλώντας από την ευρωπαϊκή εμπειρία και συνυπολογίζοντας τις παρούσες
συνθήκες μπορούν να εδραιώσουν μια στενότερη συνεργασία με στόχο την
νομοθετική βελτίωση μέσω προτάσεων τους προς το κεντρικό κράτος.



Πολύ καλή σε δράση σε συλλογικά επίπεδα- συνεργατικά μοντέλα.

6. Προτάσεις ή Σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν
καλύτερη
οργάνωση
και
αποτελεσματικότητα
εργαστηρίων; (Σύνοψη Απαντήσεων)

στη
των



Συμμετοχή στην Πράξη σε υλοποιούμενες δράσεις ένταξης.



Πανελλαδικές συναντήσεις εκπροσώπων ΣΕΜ & συνεργασίες.



Ενίσχυση διαδικτυακής πλατφόρμας λειτουργίας ΣΕΜ.



Συνεργασία με περιοχές που έχουν προβλήματα ένταξης μεταναστών.



Μικρότερη ομάδα συμμετεχόντων.



Συνεργασία με χώρες της Βόρειας Ευρώπης.



Ανατροφοδότηση ομιλιών των ξένων ομιλητών.



Θεωρώ ότι πρόκειται για μια άρτια και σωστά προετοιμασμένη συνάντηση, η

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.
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οποία κάλυψε επαρκώς τα επιστημονικά πεδία στα οποία αναφέρθηκε και
έδωσε την δυνατότητα για εμπέδωση ευρωπαϊκών πρακτικών.


Οργάνωση σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οι πολλές μετακινήσεις
δημιουργούν κενά ανάμεσα στα εργαστήρια, χάσιμο χρόνου και κούραση
στους συμμετέχοντες.



Συνεργασία με περισσότερες μεταναστευτικές κοινότητες και fora
μεταναστών παγκοσμίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών συμβουλίων μεταναστών από
τις μεγαλύτερες σε συγκέντρωση μεταναστών πόλεις στην Ελλάδα.



Ο ευρωπαϊκός νότος, η εμπειρία του οποίου σε σχέση με το μεταναστευτικό
φαινόμενο είναι διαφορετική από αυτής της κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης
μπορεί και πρέπει να βρεθεί σε μεγαλύτερη συνεργασία. Η αντιγραφή
συστημάτων από τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά δεν έχει έως σήμερα
υπάρξει αποτελεσματική. Συνεπώς χρειάζεται μεγαλύτερη δικτύωση μεταξύ
ειδικά των χωρών που αποτελούν την κεντρική είσοδο των μεταναστών/
προσφύγων στην Ε.Ε.



Μελέτη περίπτωσης.



Επίσκεψη σε χώρο εφαρμογής δράσεων την ώρα της υλοποίησης.

Η Δράση 4.1/12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» , το Έργο 4.1Β/12 « Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων
των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012,ι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95%
από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους.

16

