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Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη με χαρά μοιράζεται το 3ο ενημερωτικό του δελτίο, 
στο οποίο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες που αναπτύ-
χθηκαν το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο του Δικτύου και θα ανακαλύψετε δράσεις 
από πολλές πόλεις της Ελλάδας, σε τομείς όπως η απασχόληση, η ευαισθητοποίηση 
και η συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο των εργασιών του, το Δίκτυο πραγματοποίησε συνάντηση σε επίπεδο 
Δημάρχων μέσω της οποίας εκφράστηκε η βούληση για τη συνέχιση και την ενίσχυση 
της λειτουργίας του. Μάλιστα, ο Δήμος Κατερίνης πρόσφατα έγινε το 18ο μέλος. Στο 
ενημερωτικό δελτίο φιλοξενείται δήλωση του Δημάρχου, Κωνσταντίνου Κουκοδήμου.  

Στο μέτωπο της πανδημίας, οι δημοτικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους 
ώστε να κινητοποιήσουν τους δημότες τους να εμβολιαστούν και να εξασφαλίσουν 
σε όλους τους κατοίκους των πόλεων, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση σε εμβόλια και 
μέσα προστασίας και πρόληψης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνάντηση Δικτύου
σε επίπεδο Δημάρχων και αιρετών
 Σ. 1

Η Κατερίνη, 18ο μέλος του Δικτύου: 
Δήλωση του Δημάρχου, 
Κώστα Κουκοδήμου Σ. 1  

Το Δίκτυο αποκτά 
δική του ιστοσελίδα Σ. 2

ΑΠΌ ΚΌΙΝΌΎ:
Δράσεις με την πρωτοβουλία 
και τη συμμετοχή των μελών 
του Δικτύου Πόλεων  Σ. 2-3   

ΔΉΜΌΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ: 
Οι πόλεις μοιράζονται πρακτικές 
συμπερίληψης Σ.4-12

Δήμος Αθηναίων  Σ.4-5
Δήμος Ηρακλείου Σ.6 
Δήμος Θεσσαλονίκης  Σ.7-8
Δήμος Ιωαννιτών  Σ.9 
Δήμος Καλαμαριάς  Σ.10 
Δήμος Καρδίτσας Σ.10 
Δήμος Λεβαδέων  Σ.11
Δήμος Τήλου Σ.11
Δήμος Τρίπολης  Σ.12
Δήμος Χανίων  Σ.12 

Και κάτι πολύ σημαντικό, για το τέλος: 
Το Δίκτυο Πόλεων σύντομα αποκτά

τη δική του ιστοσελίδα, η οποία θα είναι διαθέσιμη
στα ελληνικά και στα αγγλικά εδώ:

www.cnigreece.gr

* Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη είναι ένα δίκτυο δήμων της Ελλάδας που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν μαζί καλές πρακτικές στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, 
προκειμένου μέσω συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 
στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Από τον Απρίλιο του 2020, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και  η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες υποστηρίζουν από κοινού το έργο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.  

Μέλη: Δήμοι Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Δέλτα, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Κατερίνη, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νεάπολης - Συκεών, Ν. Φιλα-
δέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων, Τρίπολης, Χανιών.

http://www.cnigreece.gr 
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Συνάντηση Δημάρχων

Με πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης, οι Δήμαρχοι των Δήμων 
- μελών του Δικτύου Πόλεων προσκληθηκαν σε διαδικτυακή 
συνάντηση με στόχο να οριστούν οι προτεραιότητες του Δικτύου 
σε πολιτικό επίπεδο για το επόμενο διάστημα. 

Τρία από τα σημεία που αναδείχθηκαν ως σημαντικά από Δη-
μάρχους και αιρετούς εκπροσώπους, στη συνάντηση της 
10ης Νοεμβρίου 2021, είναι η ανάγκη θεσμοθέτησης μιας πιο 
συγκροτημένης μορφής λειτουργίας για το Δίκτυο και η ενίσχυ-
ση του ρόλου του σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη χρηματοδοτικών 
συνεργειών καθώς και σε ό,τι αφορά τη θεσμική εκπροσώπηση 
των Δήμων. 

Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι Δήμαρχοι:

Ανδρούτσου Μαρία, Δ. Αγ. Δημητρίου 
Δαρδαμανέλης Ιωάννης, Δ. Καλαμαριάς 
Ελισάφ Μωυσής, Δ. Ιωαννιτών
Ιωαννίδης Ιωάννης, Δ. Δέλτα
Καμμά – Αλιφέρη Μαρία, Δ. Τήλου 
Κουκοδήμος Κωνσταντίνος, Δ. Κατερίνης 
Λαμπρινός Βασίλειος, Δ. Ηρακλείου 
Μώραλης Ιωάννης, Δ. Πειραιά 
Παπαστεργίου Δημήτριος, Δ. Τρικκαίων 
Τζιούμης Κώστας, Δ. Τρίπολης       

Συμμετείχαν, με αλφαβητική σειρά, 
οι Αντιδήμαρχοι & Αιρετοί:

Αβαρλής Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ. Θεσσαλονίκης
Γενίτσαρη Παρή, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Δ. Νεάπολης Συκεών
Δασκαλάκη Μελίνα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Υποστήριξης και 
Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δ. Αθηναίων
Δεληγιάννης Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης, Δια Βίου 
Μάθησης & Διοίκησης, Δ. Λαρισαίων
Ζερβουδάκη Ελένη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Ισότητας & ΑΜΕΑ, Δ. Χανίων
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, 
Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων & Αλληλεγγύης 
& Δημόσιας Υγείας, Δ.Καρδίτσας 
Καρύδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης, Δ. Πειραιά
Παπαδάκη-Σκαλίδη Ειρήνη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, Δ.Χανίων. 

Η Κατερίνη είναι το 18ο μέλος 
του Δικτύου Πόλεων

για την Ένταξη: 
Δήλωση του Δημάρχου, Κώστα Κουκοδήμου 

Ό ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόκληση που 
αντιμετώπισε η χώρα μας από το προσφυγικό κύμα υπήρξε 
ιδιαίτερα κρίσιμος για την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων 
στις τοπικές κοινωνίες.

Το στοίχημα ήταν διττό και αφορούσε τόσο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής όσο και την ανακούφιση οικογενειών και 
ανθρώπων τρομαγμένων και ταλαιπωρημένων.

 Ο Δήμος Κατερίνης συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή στη-
ρίζοντας  το πρόγραμμα ΕSTIA σε Κατερίνη και Θεσσαλονίκη.

Με χαρά συμμετέχουμε στο Δίκτυο Πόλεων για 
την Ένταξη, γιατί πιστεύουμε πως με τη  συνεργα-
σία μας και την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας, 
προβληματισμών, θα πετύχουμε το στόχο και 
θα ανταποκριθούμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό.
Μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για όλους μας είναι να  συμβάλ-
λουμε στην αντιμετώπιση του φόβου που εκδηλώνεται συχνά 
στις τοπικές κοινωνίες. H επιτυχής ένταξη μεταναστών-τριών 
και προσφύγων περιλαμβάνει την ισότιμη συμμετοχή στην κοι-
νωνική, πολιτιστική, οικονομική ζωή της χώρας.

Έννοιες όπως αλληλοσεβασμός, κοινωνική αποδοχή από τις 
τοπικές κοινωνίες, συνύπαρξη, αλληλεγγύη έρχονται στο προ-
σκήνιο και οφείλουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις να τις 
υποστηρίξουμε.

Αυτό μπορεί να απαιτεί χρόνο και σίγουρα απαιτεί εκπαίδευση και 
των δυο πλευρών. Προσφύγων και κοινωνίας. Για την επίτευξη 
αυτής, αλλά και τη διαμόρφωση ανθεκτικών και βιώσιμων κοι-
νωνιών, η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό πυλώνα.

Παρά τις δυσκολίες και την οικονομική δυσπραγία, οφείλουμε 
να θέσουμε προτεραιότητες και να διεκδικήσουμε και από την 
πολιτεία τη στήριξη όλων των πρωτοβουλιών που θα συμβάλ-
λουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων.
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Το Δίκτυο Πόλεων σύντομα θα αποκτήσει δικό του 
διαδικτυακό χώρο στη διεύθυνση www.cnigreece.gr. 
Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους θεσμικών 
φορέων, φορέων χάραξης πολιτικής, οργανώσεων της 
κοινωνίας πολιτών, σε επαγγελματίες καθώς και στο 
ευρύτερο κοινό. 

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά με το έργο 
ελληνικών πόλεων στον τομέα της ένταξης, η νέα 
πλατφόρμα θα συμβάλλει στην προβολή του έργου του 
Δικτύου Πόλεων και των Δήμων που το απαρτίζουν, θα 
αναδεικνύει καλές πρακτικές και θα συνεισφέρει στην 
προώθηση θετικών αφηγημάτων και στην καταπολέ-
μηση των στερεοτύπων και της ρητορικής μίσους. 

* Η ιστοσελίδα χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή Όργανισμό Με-
τανάστευσης στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει από κοινού 
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΌΉΕ για τους Πρόσφυγες στο Δίκτυο 
Πόλεων για την Ένταξη.

ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ
ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΔΊΚΗ ΤΟΥ

ΊΣΤΟΣΕΛΊΔΑ

ΑΠΌ ΚΌΙΝΌΎ
Δράσεις με την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή των μελών του Δικτύου Πόλεων

Επιστολή προς την κεντρική διοίκηση αναφορικά με την υλοποίηση του ESTIA 2021
Tα μέλη του Δικτύου Πόλεων απέστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκη σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 
προστασία» οι φορείς υλοποίησης.   

Με την επιστολή αυτή, τονίστηκαν οι σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων εκ μέρους του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου, το οποίο έχει πλέον την αποκλειστική διαχείριση του προγράμματος, προς τους Δήμους – εταίρους 
στέγασης, όπως και τα ζητήματα επικοινωνίας και συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Δικτύου 
υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης επίλυσης αυτών των προβλημάτων για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος. 

Σε σύντομο διάστημα από την παρέμβαση, άρθηκαν οι εκκρεμότητες ως προς τις πληρωμές προς τα μέλη του Δικτύου που 
υλοποιούν το πρόγραμμα ESTIA 2021. 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά σεμιναρίων ενδυνάμωσης εργαζομένων σε Δήμους, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία 
με τη μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες «Κέντρο Ήμέρας Βαβέλ», στο πλαίσιο των δράσεων ενδυνάμωσης του Δικτύου 
Πόλεων για την Ένταξη.

Από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο 2021, 240 άτομα συμμετείχαν σε ένα ή περισσότερα από τα επτά σεμινάρια που πραγματο-
ποιήθηκαν. Περισσότερα εδώ.

Προσωπικό των Δήμων ενδυναμώνεται στη χρήση των μέσων επικοινωνίας και 
κοινωνικής δικτύωσης 
Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη και η ActionAid Hellas, σε συνεργασία με τη DCN Global, διοργάνωσαν, στις 30 Νοεμβρίου 
2021, εργαστήριο για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης για 20 εργαζόμενους σε κοινωνικές 
υπηρεσίες και προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με στόχο την ενδυνάμωση επαγγελματιών, που δουλεύουν με ευάλωτες ομάδες -συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και 
των μεταναστών, σε δομές και προγράμματα των Δήμων- μελών του Δικτύου, το εργαστήριο εισήγαγε τους/τις συμμετέχοντες/
ουσες σε βασικές έννοιες αναφορικά με τις ψευδείς ειδήσεις (fake news) και την παραπληροφόρηση, τους/τις έφερε σε επαφή 
με μεθόδους εντοπισμού των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους και έδωσε εργαλεία για 
την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων και την ανάπτυξη θετικών μηνυμάτων αναφορικά με τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες.

* Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Faces of Migration, στο οποίο η ActionAid είναι φορέας - εταίρος για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλο-
ποιείται μαζί με οργανώσεις από 6 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να συμβάλει στην προώθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή των 17 Στόχων 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από τοπικούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα από την άσκηση θεσμικής πίεσης από πολίτες. 

 

https://www.accmr.gr/el/νέα/1170-δίκτυο-πόλεων-για-την-ένταξη-ολοκληρώθηκαν-με-επιτυχία-τα-σεμινάρια-του-κέντρου-ημέρας-βαβέλ.html?art=1&fbclid=IwAR1NUKY1CGmBoxnE_hT8q1vyCPHBH7NTlXWaq6Wsgx7nbl2_o2oFPlfBS18
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Η έκθεση «Εξερευνώντας τις πόλεις μας»
ταξίδεψε στις πόλεις του Δικτύου Πόλεων 
Οι φωτογραφίες 38 ερασιτεχνών φωτογράφων, Ελλήνων και 
προσφύγων, ταξίδεψαν στις 7 πόλεις – μέλη του Δικτύου Πό-
λεων για την Ένταξη που συμμετείχαν στη φωτογραφική δράση 
«Εξερευνώντας τις πόλεις μας» του Διεθνούς Όργανισμού 
Μετανάστευσης. 

Στις αρχές του 2021, ο ΔΟΜ, στο πλαίσιο του ενταξιακού προ-
γράμματος HELIOS, συνεργάστηκε με επτά Δήμους της χώρας 
και το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη με στόχο να παρουσιάσει 
μία φωτογραφική περιήγηση στις πόλεις της Αθήνας, του Ηρα-
κλείου, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κατερίνης, της 
Λιβαδειάς και του Πειραιά. 

Επιδίωξη της έκθεσης ήταν να εμπνεύσει τον διάλογο πάνω 
στην αντίληψη της κάθε πόλης για τον εαυτό της και να ανα-
δείξει πτυχές αρμονικής συνύπαρξης των προσφύγων και με-
ταναστών με τις κοινωνίες υποδοχής.

«Το Ταξίδι / The Walk»
Αμάλ, Ένα μικρό κορίτσι - ένα μεγάλο ταξίδι

Ένας από τους σταθμούς στο ταξίδι της Μικρής Αμάλ για τους 
πρόσφυγες όλου του κόσμου ήταν η Ελλάδα, όπου πολλοί 
Δήμοι την υποδέχθηκαν, δίνοντάς της δύναμη να συνεχίσει 
το ταξίδι της.

«Το Ταξίδι / The Walk» είναι ένα διεθνές Φεστιβάλ πολιτισμού 
για το οποίο συνεργάζονται καλλιτέχνες, εργαστήρια, ομάδες, 
οργανώσεις και οργανισμοί σε πολλά και διαφορετικά μέρη 
της Ελλάδας και σε άλλες χώρες, για να προσφέρουν χαρά, 
υποστήριξη και ελπίδα! Σε κάθε σταθμό του ταξιδιού της, 
η Μικρή Αμάλ έγινε δεκτή με αντιπροσωπευτικές καλλιτε-
χνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που δημιουργήθηκαν 
από τα μέλη των κοινοτήτων που επισκέφτηκε. Στόχος των 
διοργανωτών είναι κάθε συνάντηση με την Αμάλ να ενισχύσει 
τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς με την προσφυγική κοινότητα 
και να διευρυνθεί η αντίληψή μας γύρω από τις έννοιες «κοι-
νότητα» και «σπίτι».

Ή Αμάλ από τις 10/08 έως και τις 5/09 επισκέφτηκε την Αθήνα, 
τον Πειραιά, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα, την Ελευσίνα 
και τη Χίο. 

Περισσότερα εδώ.

https://www.walkwithamal.org/el/το-ταξίδι/
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ΔΗΜΌΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
Όι πόλεις μοιράζονται 
πρακτικές συμπερίληψης ΔΗΜΌΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ή Αθήνα ξεχώρισε στη συνάντηση για θέματα 
ένταξης του μεγάλου ευρωπαϊκού δικτύου 
πόλεων «EUROCITIES»

Η Αθήνα συμμετείχε με επιτυχία στη συνάντηση 20 ευρω-
παϊκών πόλεων, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 
Σεπτεμβρίου 2021 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «CONNECTION - CONNEcting Cities Towards 
Integration Action» του ευρωπαϊκού δικτύου μεγάλων πόλεων 
«EUROCITIES».

Αξιοποιώντας τη γνώση από τη λειτουργία του Κέντρου Ένταξης 
Μεταναστών (ΚΕΜ) και του συντονιστικού φορέα ACCMR, ο 
Δήμος Αθηναίων παρουσίασε τις επιτυχημένες πρακτικές του 
στον τομέα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

Περισσότερα: εδώ.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων, 
πιο εξωστρεφές παρά ποτέ, σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες

ΕΝΤΑΞΉ 
Μερικές από τις δράσεις του ΚΕΜ:

  Αιτήσεις για στέγαση αιτούντων άσυλο: Το ΚΕΜ επεκτείνει τις υπηρεσίες 
του πραγματοποιώντας αιτήσεις για στέγαση αιτούντων άσυλο. 
Περισσότερα για τις υπηρεσίες του ΚΕΜ εδώ. 

ΕΝΤΑΞΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Η κα Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Υποστήριξης και Κοινωνικής 
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, στη συνάντηση 20 ευρωπαϊκών πόλεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «CONNECTION» του δικτύου μεγάλων πόλεων «Eurocities».

«Η Ακρόπολη σου δίνει την ευκαιρία να καταλάβεις τι σημαίνει 
Αθήνα. Δεν είναι μόνο το αρχαίο. Αθήνα είναι τα στρώματα ιστορίας 
που πέρασαν από τότε. Το πόσο ωραία ή άσχημα είναι εξαρτάται από 
το πόσο ωραία ή άσχημη ήταν η εποχή». 
Eva Khalil, Ωφελούμενη ΚΕΜ Αθήνας, Συμμετέχουσα στην Έκθεση 
«Εξερευνώντας τις πόλεις μας» 

  Εξετάσεις ιθαγένειας: Από τον Απρίλιο του 2021 εθελοντές 
εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων και η βραβευμένη συγγραφέ-
ας Σώτη Τριανταφύλλου, συνεργάζονται με τον Δήμο Αθηναί-
ων και το ΚΕΜ προσφέροντας προπαρασκευαστικά σεμινάρια 
για τις εξετάσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. Επίσης, 
το Θέατρο των Αλλαγών υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. 
Περισσότερα εδώ.

  Ευρωπαϊκή Ήμέρα Γλωσσών 2021: Το ΚΕΜ συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2021» (25 
Σεπτεμβρίου 2021), στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κήπου, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον 
κόσμο των γλωσσών και των διαλέκτων μέσα από ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Επίσης, μαθητές του ΚΕΜ συμμετείχαν 
στην έκθεση φωτογραφίας του ΔΟΜ «Εξερευνώντας τις πόλεις μας» που φιλοξενήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. 
Ακόμη, το ΚΕΜ υποστήριξε την πρωτοβουλία «The Walk with Amal», δράσεις της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων, αλλά και τις προπονήσεις και τα εργαστήρια στην AntetokounBros Academy, την ακαδημία μπάσκετ και 
εκπαίδευσης που δημιούργησαν ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.

https://www.accmr.gr/el/νέα/1112-η-αθήνα-ξεχώρισε-στη-συνάντηση-για-θέματα-ένταξης-του-μεγάλου-ευρωπαϊκού-δικτύου-πόλεων-eurocities.html?art=1
https://bit.ly/3Bs6D45 
https://www.accmr.gr/el/υπηρεσίες/service/3406.html
https://www.accmr.gr/el/νέα/1168-kem-athinas-exetaseis-ithageneias.html?art=1
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Πρόγραμμα «ESTIA 2021» στον Δήμο Αθηναίων:
Διασύνδεση με την κοινωνία πολιτών προς όφελος των προσφύγων 

ΣΤΕΓΑΣΉ 
Το πρόγραμμα Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων μέσω της 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ), διευρύνει τη δικτύωσή του με την Κοινωνία πολιτών δημιουργώντας 
νέες συνεργασίες με φορείς παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων περιπτώσεων που 
φιλοξενούνται στο πρόγραμμα. 

  Ύποστήριξη στον τομέα της υγείας: Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Όργανισμό «Νοσηλεία» 
που παρέχει νοσηλευτική φροντίδα και φυσιοθεραπείες κατ’ οίκον σε κάποιες από τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις ωφελού-
μενων. Παράλληλα, χάρη στη δωρεά βρεφικού γάλακτος από την «Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΦΎΡΕΣ», διατέθηκαν 254 
κούτες βρεφικού γάλακτος σε αντίστοιχο αριθμό παιδιών σε 164 διαμερίσματα όπου στεγάζονται οικογένειες από το πρόγραμμα 
ESTIA 2021. Επίσης, προγραμματίζεται μια νέα δράση σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό φορέα Κέντρο Διοτίμα, με σκοπό 
την ενημέρωση ομάδων γυναικών και ανδρών που στεγάζονται στο πρόγραμμα αναφορικά με την έμφυλη βία.

  Προετοιμασία & Πρόσβαση στην απασχόληση: Μέσα από τη συνεργασία του προγράμματος με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
Odyssea, ωφελούμενοι του ESTIA 2021 έχουν παραπεμφθεί και έχουν υποβάλει τις αιτήσεις συμμετοχής τους σε προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Odyssea Academy. Επίσης, ενήλικες γυναίκες πρόκειται να παρακολουθήσουν τον κύκλο 
εργαστηρίων χειροτεχνίας και δημιουργικών κατασκευών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για 
Ενήλικες του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Μερικές ακόμα δράσεις του ACCMR: 

  Digital Job Fair στον Τουρισμό & τη Φιλοξενία: Ή Επιτρο-
πή Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων και Ένταξης στην Εργασία – 
Livelihoods του ACCMR του Δήμου Αθηναίων, διοργάνωσε 
στις 14 Μαΐου 2021 ψηφιακό Job Fair με την υποστήριξη του 
Διεθνούς Όργανισμού Μετανάστευσης και του Ύπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του ενταξιακού προ-
γράμματος HELIOS. 

Το ψηφιακό Job Fair, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 450 
συμμετεχόντων, έφερε κοντά εργοδότες, επαγγελματίες 
και εκπαιδευτές του τουριστικού κλάδου με πρόσφυγες και 
μετανάστες που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον το-
μέα προκειμένου να διευκολυνθεί η πορεία τους προς την 
κοινωνική ένταξη. 

Διαβάστε το σχετικό άρθρο στην Καθημερινή εδώ.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Το ACCMR αξιοποιείται 
ως καλή πρακτική στο Βέλγιο 

Πρόσφατα, η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Κέντρο Συ-
ντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και 
Προσφύγων (ACCMR) από την ίδρυσή του έως σήμερα, αξιο-
ποιήθηκε από τον Διεθνή Όργανισμό Μετανάστευσης Βελγίου 
για να σχεδιάσει τη νέα πλατφόρμα διασύνδεσης εργοδοτών και 
εργαζόμενων του Γραφείου Απασχόλησης της μητροπολιτικής 
περιοχής των Βρυξελλών. Ακούστε το podcast εδώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ  

© Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων 
1.200 δωρεάν self - test παραδόθηκαν σε 6 οργανώσεις 

με την υποστήριξη του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ». 

Αναγκαία προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη 
αποτελεί η επαγγελματική αυτονομία και η οικονομική 
ανεξαρτησία. Ο Τουρισμός αποτελεί έναν χώρο ευκαιριών 
αλλά και απαιτήσεων. 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε να προωθήσουμε την ένταξη 
είναι προτεραιότητα για εμάς και για αυτό το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει μια προσπάθεια 
χαρτογράφησης δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουμε να 
αναπτύξουμε κατάλληλα προγράμματα σπουδών.

Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 
αρμόδια για την ένταξη.

  Διαγνωστικά COVID – 19 τεστ για παιδιά: Χάρη στην προ-
σφορά του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ», 1.200 rapid test παραδό-
θηκαν σε οργανώσεις – μέλη του ACCMR που υποστηρίζουν 
παιδιά πρόσφυγες ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση παιδιών 
σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 
Περισσότερα εδώ.

https://www.accmr.gr/el/νέα/1027-ολοκληρώθηκε-το-accmr-digital-job-fair-στον-τουρισμό-και-τη-φιλοξενία.html
https://www.kathimerini.gr/society/561366223/o-toyrismos-agora-ergasias-gia-toys-metanastes-kai-toys-prosfyges/
https://www.accmr.gr/el/νέα/1158-podcast-iom-accmr-gr.html?art=1&fbclid=IwAR1e6IyT-jI6U4cIw1VqyH3R_PGp7XKY7fBhRWc-COc4HmMm8FokKvYvH7k
https://www.accmr.gr/el/νέα/1106-προσφέρθηκαν-1-200-δωρεάν-self-test-σε-δομές-υποστήριξης-ανηλίκων-με-την-υποστήριξη-του-κέντρου-ημέρας-βαβέλ-ελ.html?art=1
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ΔΗΜΌΣ ΗΡΑΚΛΕΙΌΎ 
ΣΕΜΠ και Εργατικό Κέντρο Ήρακλείου
συνεργάζονται για την εργασιακή ένταξη μεταναστών και προσφύγων

 
ΠΡΌΣΒΑΣΉ ΣΤΉΝ ΑΠΑΣΧΌΛΉΣΉ 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων (ΣΕΜΠ) Ηρακλείου ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Εργατικό Κέντρο 
Ήρακλείου, στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής  Ένταξης του Δήμου. Τον Ιούλιο του 2021, πραγματοποιήθηκαν οι 
πρώτες συναντήσεις με Σωματεία Εργαζομένων που εκπροσωπούνται από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με στόχο  αφ’ ενός 
τη διερεύνηση δυνατοτήτων επαγγελματικής απορρόφησης των μεταναστών, αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προ-
στασίας στον αγροτικό και τουριστικό τομέα για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ομάδων αυτών  και αφ’ εταίρου την 
αμφίπλευρη ενημέρωση και αποτύπωση της αγοράς εργασίας έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, το νομικό πλαίσιο 
που διέπει τα δικαιώματα αλλά  και τις υποχρεώσεις των μεταναστών και προσφύγων. 

Περισσότερα εδώ.

Από το Πακιστάν στην Κρήτη και τώρα στο 
Πανεπιστήμιο: η αισιόδοξη ιστορία του Τάχα 
 
Ήρθε ως πρόσφυγας από το Πακιστάν στην Κρήτη. Κατάφερε 
μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες 
και τώρα θα ξεκινήσει τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, μετά την επιτυχία 
του στις Πανελλήνιες. Αυτή είναι η ιστορία του Τάχα που μιλάει 
με τα καλύτερα λόγια για την αγάπη και την υποστήριξη που 
έχει εισπράξει από τους ανθρώπους στην Κρήτη, για τα όνειρα 
και τους στόχους του για το μέλλον που σίγουρα... περιλαμβά-
νουν το νησί που τον αγκάλιασε.

Διαβάστε το άρθρο στην εφημερίδα Αυγή εδώ.

Δείτε εδώ το βίντεο, σε παραγωγή της Αναπτυξιακής 
Ήρακλείου ΑΑΕ ΌΤΑ / Reactor 

ΕΝΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

© Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Γιώργης Πακιουφάκης 
Ό Τάχα ξεκινά τις σπουδές του στο Τμήμα Ήλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ύπολογιστών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ήράκλειο.

ΕΝΤΑΞΗ

Μαζί, μαθαίνουμε τη γλώσσα

Εθελοντές μαθητές λυκείου συναντούν μια ομάδα ωφελούμενων παιδιών του προ-
γράμματος ESTIA σε εβδομαδιαία βάση από το Καλοκαίρι έως το Φθινόπωρο 2021. 
Στόχος των συναντήσεων, η εμπειρική εκμάθηση της γλώσσας. 

Για παράδειγμα, μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ για να μάθουν λέξεις βλέποντας 
τα προϊόντα, ένας περίπατος στα ενετικά τείχη εξηγώντας ονόματα τοπόσημων και 
αξιοθέατων, καθώς και κομμάτια της ιστορίας της πόλης. 

Η δράση αυτή ενίσχυσε τη συνύπαρξη ανηλίκων, την αγνή πρόθεση των εφήβων να 
προσφέρουν, το αίσθημα εμπιστοσύνης που χτίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων, 
έχοντας ως τελικό στόχο την αποδοχή και την ένταξη.

© Αναπτυξιακή Ηρακλείου, 
Γιώργης Πακιουφάκης

https://www.heraklion.gr/municipality/metanastes/sem-ekh.html
https://www.avgi.gr/koinonia/396091_apo-pakistan-stin-kriti-kai-sto-panepistimio-se-tessera-hronia
https://www.youtube.com/watch?v=KEZ0Et_xULE
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ΔΗΜΌΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ)  
προάγει την ενεργό ένταξη
Μερικές δράσεις του ΣΕΜΠ 

  Career4all: Διασύνδεση του προσφυγικού πληθυσμού με την αγορά εργασίας

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Καριέρας στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, στο προαύλιο του 
Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διασύνδεση του προσφυγικού πληθυσμού με την αγορά εργασίας.

Την πρωτοβουλία διοργάνωσαν το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και η Όμάδα Εργασίας για την εργασιακή ένταξη μεταναστών και προσφύγων. 

Οι δράσεις της εκδήλωσης, στις οποίες υπήρχε παράλληλη διερμηνεία στα αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, 
φαρσί και ουρντού, απευθύνονταν κυρίως σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι αναζητούν εργασία 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας ενημέρωσαν τους υποψηφίους 
σχετικά με πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση στην τοπική αγορά εργασίας, ενώ εκπρόσω-
ποι επιχειρήσεων παρουσίασαν τη φύση των εργασιών τους και τις δεξιότητες που απαιτούνται στους 
κλάδους που εκπροσωπούν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πρόσφυγες μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία εργασίας στην Ελλάδα με 
άλλους υποψηφίους. 

Επιπλέον, υλοποιήθηκε ειδική συνεδρία για επιχειρήσεις με στόχο την πληροφόρησή τους για τα εργασι-
ακά δικαιώματα των προσφύγων στην Ελλάδα και για θέματα ισότητας ευκαιριών και διαφορετικότητας 
στην αγορά εργασίας.

Φορείς και προγράμματα που συμμετείχαν: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Νεάπολης-Συκεών, ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, 
Πρόγραμμα HELIOS/ΔΟΜ, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ARSIS, IsraAID, ActionAid Hellas, 
NAOMI Workshop Thessaloniki.

Διαβάστε σχετικό άρθρο στο ΑΜΠΕ εδώ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  Παγκόσμια Ήμέρα Προσφύγων - Συζήτηση με πρόσφυγες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ  
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, το Συμβούλιο 
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης διοργάνωσε ανοιχτή συνεδρίαση προκειμένου να γίνει 
ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΕΜΠ και να αναδειχθούν οι 
προβληματισμοί των προσφύγων της πόλης και όσων δεν 
έχουν πρόσβαση σε δομές. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΌΉΕ για τους Πρόσφυγες και του 
Διεθνούς Όργανισμού Μετανάστευσης.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ  

Συζήτηση με πρόσφυγες την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 
με πρωτοβουλία του ΣΕΜΠ Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2021.

https://www.google.com/url?q=https://thessaloniki.gr/career4all-%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%258D%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25B3/&sa=D&source=docs&ust=1642346786289983&usg=AOvVaw07mhXx0SYC-Z85Ao0WKk2d
https://www.amna.gr/macedonia/article/587640/Elies-sti-Chalkidiki-kai-patates-sto-Neurokopi-mazeuei-prosfugikos-plithusmos?fbclid=IwAR2LR6oggRzBGIR6XyU6beMQSYS-h9rHFEJHe4WBzdBUVGUao3kWSqo6pfc
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  Ευαισθητοποίηση για την αναπηρία 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «RePower - Δράση ευαι-
σθητοποίησης για την αναπηρία», που υλοποιείται από την 
Όργάνωση Equal Society με τη συνεργασία της Ελληνικής 
Παραολυμπιακής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε δράση ευ-
αισθητοποίησης στο Φιλοξενείο Όικογενειών Αιτούντων 
Άσυλο - μέλος της «οικογένειας» του Προγράμματος REACT 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσε-
ων, οι οποίες εμπλέκουν άτομα πρότυπα (role models) εισάγοντας 
για πρώτη φορά τον αθλητισμό ως μέσο ανάδειξης και αντιμε-
τώπισης των αναγκών των προσφύγων με αναπηρία (ή χωρίς).

Στη δράση συμμετείχαν οι φιλοξενούμενες οικογένειες, μία 
οικογένεια από διαμέρισμα του προγράμματος REACT της οποί-
ας ανήλικο παιδί πάσχει από σύνδρομο Down και τα μέλη του 
προσωπικού της δομής. Συμμετείχαν τέσσερις προπονητές 
από την Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα, δύο στελέχη από 
τον Οργανισμό Equal Society και δύο αθλητές πρόσφυγες με 
σωματικές αναπηρίες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν ορισμένα αθλή-
ματα στα οποία συμμετείχαν παιδιά και ενήλικες από τις οικο-
γένειες και παράλληλα οι δύο αθλητές μίλησαν για την εμπειρία 
τους από το βίωμα του πρόσφυγα και τη συμμετοχή τους στην 
Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα. Η δράση ολοκληρώθηκε με 
την ξενάγηση των επισκεπτών στους χώρους του Φιλοξενείου. 

  Δραστηριότητες στην πόλη για τα παιδιά 

Η ομάδα Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ, μέλος της ομάδας 
του Προγράμματος REACT του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγ-
ματοποίησε μια σειρά δράσεων με στόχο την προώθηση της 
ένταξης των παιδιών στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης. 

Δραστηριότητες: 

Ξενάγηση σε μια μικρή ομάδα παιδιών του προγράμματος με 
το City Sightseeing Bus της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου». Στό-
χος της δράσης ήταν η γνωριμία με την ιστορία και τα σημεία 
ενδιαφέροντος της πόλης και η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
αστικής διαβίωσης.

Ποδηλατάδα στην περιοχή της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλο-
νίκη. Συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών στα οποία 
δόθηκε η δυνατότητα μαζί με τους επαγγελματίες της ομάδας 
να κάνουν μία διαφορετική βόλτα στην παραλία της Θεσσαλο-
νίκης, που περιλάμβανε δημιουργικές δραστηριότητες. 

Εκδρομή στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης. Στόχος ήταν η 
αλληλεπίδραση και η εμπειρία ενός κοινού βιώματος οικογε-
νειακής εκδρομής.

Δράσεις στο πλαίσιο του REACT

  Απολογιστικό βίντεο:

Το πρόγραμμα REACT ανέπτυξε απολογιστικό βίντεο για τα 5 
χρόνια λειτουργίας του. 

Δείτε το βίντεο εδώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ  

ΕΝΤΑΞΗ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΕΜ: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας  

Έναρξη κύκλου μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Α1/Α2/Β1) για αναγνωρισμένους πρόσφυγες και μετανάστες. 
Το πρώτο τμήμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2021 στη βάση συνεργασίας του Δήμου με εκπαιδευτικό οργανισμό της πόλης. Στόχος, 
οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εργαλεία που  θα ενισχύσουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας αλλά και ευρύτερα 
στην τοπική κοινωνία.

5 χρόνια REACT- 5 χρόνια 
συνεχούς προσφοράς στον 
συνάνθρωπο

https://www.youtube.com/watch?v=HSyRjd0UrE8
https://www.youtube.com/watch? v=HSyRjd0UrE8 
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ΔΗΜΌΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 «Ακαδημία»: ένας χώρος υποστήριξης και διασύνδεσης 

ΣΎΜΜΕΤΌΧΉ ΣΤΑ ΚΌΙΝΑ 
Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία» το οποίο διανύει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, έχει αναδειχθεί 
σε έναν χώρο στήριξης των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στην περιοχή και σύνδεσής τους με την τοπική κοινωνία. 

Όρισμένες από τις πρόσφατες δράσεις του Διαπολιτισμικού Κέντρου: 

  Σε συνεργασία με τοπικούς, πανελλήνιους και διεθνείς φορείς, διοργανώθηκε το Μουσικό Φεστιβάλ «Και όλα τ’αλλάζει 
το φεγγάρι» (Ιούλιος 2021), το Πολυθεματικό Φεστιβάλ Tales & stories in Ioannina - Explore Cultural Drifts Understanding, 
Acceptance, Participation (Σεπτέμβριος 2021) με εκθέσεις, ομιλίες, συζητήσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις προγραμμάτων 
από ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προσφυγικής ενσωμάτωσης. 

  Συμμετείχε στο video project «Καλές πρακτικές στην ενσωμάτωση των μεταναστών» που παράχθηκε από τον Δήμο Ιωαν-
νιτών στο πλαίσιο του προγράμματος EPIC (European Platform for Intergrating Cities) και στην έκθεση φωτογραφίας του ΔΌΜ 
«Exploring Cities» που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Φωτογραφίας «Photometria» και φιλοξενήθηκε στον 
εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ  παρείχε υποστήριξη στο πολυθεματικό πρότζεκτ «The 
Walk with Amal», δράσεις του οποίου πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου και άλλους χώρους του 
ευρύτερου Δήμου.  

  Σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών, διοργά-
νωσε για την Παγκόσμια Ήμέρα του Πρόσφυγα (20 Ιουνίου 2021) στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής» την εκδήλωση «Ένα 
όνομα – Μια ιστορία», ένα διαδραστικό παιχνίδι, που χρησιμοποιώντας το όνομα του καθενός ως αφορμή, έδωσε το έναυσμα 
στους συμμετέχοντες να πουν τις ιστορίες τους, να ξεδιπλώσουν μνήμες, να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ  

Πολυθεματικό Φεστιβάλ Tales & Stories in 
Ioannina που διοργάνωσε το Διαπολιτισμικό 

Κέντρο “Ακαδημία” σε συνεργασία 
με άλλους φορείς, Σεπτέμβριος 2021. 
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ΔΗΜΌΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
Εμβολιασμός για όλους 

ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΙΑ 

Από τα μέσα Απριλίου 2021 περίπου, ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19, στο σύνολο του πληθυσμού 
του εταιρικού σχήματος REACT / ESTIA II με σταθερά προγραμματισμένα ραντεβού των ωφελούμενων σε 
δημόσιες δομές της πόλης, μέσω της PRAKSIS, η οποία αποτελεί μέλος του REACT. 

Έως σήμερα οι εμβολιασμοί ανέρχονται στο 50% του συνόλου του ωφελούμενου 
πληθυσμού του REACT, ενώ εξακολουθούν να προγραμματίζονται ραντεβού. Ενώ 
αρχικά υπήρχε μεγάλη δυσπιστία, πλέον οι ωφελούμενοι παίρνουν μόνοι τους την 
πρωτοβουλία. Ξεκίνησαν και οι εμβολιασμοί των ανηλίκων από 12 – 17 ετών. 

Με την έναρξη επίσης της σχολικής χρονιάς, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση 
του μαθητικού πληθυσμού όλων των βαθμίδων ως προς τα self-test. Οι δια ζώσης 
και τηλεφωνικές ενημερώσεις ήταν συνεχείς όπως επίσης και η στενή συνεργασία 
με τα σχολεία. 

ΔΗΜΌΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Έκδοση πολυγλωσσικού βιβλίου 
«Παραμυθένιο Σταυροδρόμι»

ΕΎΑΙΣΘΉΤΌΠΌΙΉΣΉ 
Την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μια 
μεγάλη παρέα από όλο τον κόσμο, βρέθηκε στο «ΣΤΑΎΡΌΔΡΌΜΙ» των πολιτισμών, 
στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας και αφού η Μιχαέλα πρότεινε την ιδέα 
της ανταλλαγής ιστοριών και παραμυθιών, η Βένια τη διέδωσε και όλοι άρχισαν να 
ψάχνουν να βρουν ιστορίες, παραμύθια και εικόνες για να τις μοιραστούν.

Όλη η παρέα… ταξίδεψε στην πόλη του Ασαλάτου Αλαζαίν, όπου οι άνθρωποι εκεί 
ζουν χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα και γεύτηκε στο χωράφι του Πάνθηρα τους 
πεντανόστιμους καρπούς από τα φυτά «κόλα» που σπάει μόνο για να σφραγίσει τη 
φιλία, και βρήκαν κάπου εκεί και τον κακό το λύκο, ο οποίος υπάρχει παρόμοιος και 
στις χώρες τις Αραβίας, και μετά συναντήθηκαν με τα πουλιά και με τον άνεμο στην 
έρημο Σαχάρα, και γίνανε φίλοι με τη γάτα και τα ποντίκια και παίξανε, χορέψανε, τρα-
γουδήσανε, είπαν αστεία και γελάσανε με τις ώρες μαζί τους στο κτήμα, και έμαθαν 
από τον Τρειπθαμίτη που συνάντησαν στο δρόμο τους, την ιστορία του Αυγερινού, του 
Φεγγαριού και της Πούλιας, και στο τέλος του ταξιδιού της, η παρέα έμαθε από τον 
πατέρα με τους τρεις γιους ότι πάνω απ’ όλα στη ζωή μας πρέπει να  φερόμαστε σαν 
καλοί άνθρωποι και να βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη καθώς με αυτόν τον τρόπο 
ανταμειβόμαστε και παίρνουμε  ό,τι μας αξίζει!

Βρείτε το παραμύθι εδώ.

        Εύχομαι διαβάζοντας το «Παραμυθένιο Σταυροδρόμι» 
να νιώσουμε ξανά παιδιά και να μπορέσουμε να δούμε τον κόσμο 
με καθαρό βλέμμα και ενσυναίσθηση

Βασίλειος Τσιάκος, Δήμαρχος Καρδίτσας | Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

 Εξώφυλλο παραμυθιού
“Παραμυθένιο Σταυροδρόμι”

https://anka.gr/index.php/el/ypati-armosteia-ellada-6/draseis-entaksis/33-prosfyges/estia-draseis-entaksis/252-paramythenio-stavrodromi
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ΔΗΜΌΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Το Πρόγραμμα IncluCities ξεκινά! 

ΔΙΕΘΝΉ ΔΙΚΤΎΑ 

Από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τριήμερη διαδικτυακή 
επίσκεψη μελέτης του προγράμματος IncluCities, μεταξύ των πόλεων Fuenlabrada 
(Ισπανία) και Λιβαδειάς (Ελλάδα), με στόχο τη δημιουργία ενός πλάνου δράσεων για 
τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης των μεταναστών και προσφύγων.

Με τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα IncluCities, όχι μόνο καλύ-
πτεται η αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετε-
χουσών πόλεων, αλλά προσφέρονται επιπλέον εμπειρίες, ικανές να βελτιώσουν την 
καθημερινότητα και να μειώσουν τις αντιδραστικές στάσεις. 

Fuenlabrada και Λιβαδειά είναι αμφότερες μεσογειακές πόλεις, που αντιμετωπίζουν 
παρόμοια ζητήματα, όσον αφορά τη μετανάστευση. Η Fuenlabrada ως μέντορας της 
Λιβαδειάς παρουσίασε μία σειρά προτάσεων για την ομαλότερη ένταξη των υπη-
κόων τρίτων χωρών στην πόλη. Με τη σειρά του ο Δήμαρχος Λεβαδέων μετέφερε 
τη βασική πρόταση του Δήμου, δηλαδή τη δημιουργία προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Εργασίας με βασικό στόχο την εργασιακή και κατ’ επέκταση κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών και των προσφύγων.

         Η αλληλεπίδραση με άλλες πόλεις είναι υψίστης σημασίας, γιατί 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την κοινή μας προσπά-
θεια θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια καλή καθοδήγηση και ένα 
σχέδιο δράσης για άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις στο μέλλον.
Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, Δήμαρχος Λεβαδέων.

Περισσότερα για το πρόγραμμα IncluCities & τη συμμετοχή της Λιβαδειάς εδώ.

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Δήμαρχος Λεβαδέων, 
Ιωάννης Ταγκαλέκας

Στιγμιότυπα
από το ντοκιμαντέρ «Καρενέ»

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΗΜΌΣ ΤΗΛΌΎ 
«Καρενέ», ένα ντοκιμαντέρ από την Τήλο 

ΕΎΑΙΣΘΉΤΌΠΌΙΉΣΉ 
Το πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ESTIA II στην Τήλο, συμμετέχει στην πα-
ραγωγή ντοκιμαντέρ που έχει αναλάβει η ΕΡΤ σε συνεργασία με την EBU (European 
Broadcasting Union). 

Φέτος το παιδί που επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει είναι η Καρενέ, ένα κορίτσι 
12 ετών, που ζει στην Τήλο με την οικογένειά της και φιλοξενείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος ESTIA. 

Με παρόμοια βίντεο θα συμμετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές δημόσιες τηλεοράσεις, 
αλλά και η Ιαπωνία. Στο τέλος του έτους, τα ντοκιμαντέρ αυτά θα γίνουν οι κρίκοι 
ενός διακρατικού μωσαϊκού με επίκεντρο την παιδική ηλικία και θα παρουσιαστούν 
σε ειδική εκδήλωση στη Γενεύη.

https://www.google.com/url?q=https://dimoslevadeon.gr/news/52630/&sa=D&source=docs&ust=1642341488234340&usg=AOvVaw0ie3vOQpQ7p-CECsOMbJp_
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ΔΗΜΌΣ ΤΡΙΠΌΛΗΣ 
Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 

ΕΎΑΙΣΘΉΤΌΠΌΙΉΣΉ 

Με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ήμερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ένα μουσείο ανοιχτό σε όλους», τον Σεπτέμβριο 
2021, διοργανώθηκε επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

Συμμετείχαν 17 παιδιά, ηλικίας 10 έως 14 ετών, τα οποία φιλοξενούνται σε διαμερί-
σματα του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 
προστασία» στην πόλη της Τρίπολης. 

Στόχος της επίσκεψης, με βάση το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του φετινού εορτασμού 
«Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους», ήταν να δοθεί η ευκαιρία τόσο στα παιδιά όσο και 
στο Μουσείο Ακρόπολης να συμμετάσχουν σε μια γόνιμη συνάντηση, που θα συμβάλει 
στην εξοικείωση των παιδιών με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας και την 
προώθηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής τους ένταξης.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΌΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Κοινωνικό Πλυντήριο
Δήμου Χανίων 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Δήμος Χανίων, από τον Μάρτιο του 2021, ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου Κοινωνικού Πλυντηρίου στην Ελλάδα, ακολου-
θώντας μια ολιστική προσέγγιση. Πρόκειται για μία νέα δομή, μέσω της οποίας ευάλωτοι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε ένα 
ευρύ φάσμα παροχών. 

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: κοινωνικά λουτρά για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής, πλυντήρια και 
στεγνωτήρια για την καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων, δημοτική ιματιοθήκη για δωρεάν προμήθεια ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και λευκών ειδών. Παρέχεται, επίσης, πρόσβαση σε Η/Υ και τηλεόραση και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτι-

σης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Το Κοινωνικό Πλυντήριο εξυπηρετεί ανθρώπους που είτε έχουν πρόβλημα πρόσβα-
σης σε βασικές παροχές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό είτε δεν διαθέτουν 
καθόλου οικοσκευή. Δικαιούχοι της Δομής είναι ευάλωτοι πολίτες, δημότες Χανίων, 
όπως π.χ. άστεγοι, Ρομά και ωφελούμενοι κοινωνικών προγραμμάτων.

Μέσω της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών, ο Δήμος Χανίων αποσκοπεί στη βελτί-
ωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς και στη βελτίωση της αυτοεικόνας και του 
αυτοσεβασμού των ωφελούμενων. 

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης ως προς τη χρηματοδότηση εξοπλισμού μέσω του προγράμματος 
REFRAME.  

Σημαντική, επίσης, είναι η συμβολή φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, οι οποίοι 
εθελοντικά ενισχύουν τον εξοπλισμό της δομής με τα απαραίτητα για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του.

Τα καθαρά ρούχα αποτελούν, όχι μόνο βασικό συστατικό της ατομικής υγιεινής, αλλά 
και σύμβολο φροντίδας και ποιότητας ζωής – δικαιώματα στα οποία έχουν όλοι 
πρόσβαση. Περισσότερα εδώ.


