Πιστεύουµε

στα ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους,
στο σεβασµό της διαφορετικότητας
και στην αµοιβαία συνύπαρξη
Ας δουλέψουµε όλοι µαζί
για µια ειρηνική συνύπαρξη
και µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς

Ας θέσουµε τις βάσεις
για αµοιβαία εµπιστοσύνη
και από κοινού ευθύνες

To Έργο

Ο Στόχος

Η Πόλη

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρώπη και
ιδιαίτερα η Ελλάδα αντιµετώπισαν τη
µεγαλύτερη ροή προσφύγων και
µεταναστών στην πρόσφατη ιστορία
τους. Η ανάγκη ενσωµάτωσης των
υπηκόων τρίτων χωρών στην
κοινότητα και η προώθηση της ενεργής
συµµετοχής τους σε πτυχές της
κοινωνίας, όπως η εκπαίδευση, η
κοινωνικότητα, η εργασία και η υγεία,
γίνεται όλο και πιο επείγουσα.

Ο στόχος του έργου είναι η δηµιουργία
µιας φυσικής πλατφόρµας, όπου θα
λαµβάνουν χώρα διαβουλεύσεις
µεταξύ φορέων της τοπικής κοινότητας
και υπηκόων τρίτων χωρών. Οι δύο
αυτές οµάδες θα έχουν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν απόψεις και να
µοιραστούν εµπειρίες και πρακτικές,
µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία
ισχυρών δεσµών µεταξύ τους.
Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη κοινών
δραστηριοτήτων θα ενισχύσει τα
«Συµβούλια ένταξης των µεταναστών»,
τα οποία έχουν ήδη καθιερωθεί και
λειτουργούν από το 2010 στην Ελλάδα.

Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ως η πόλη
υλοποίησης των δράσεων του
προγράµµατος, καθώς ένας µεγάλος
αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών βρίσκεται
στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά µέσα και
γύρω από τη συγκεκριµένη πόλη. Πριν τη
δηµιουργία της φυσικής πλατφόρµας, θα
πραγµατοποιηθούν δράσεις ανάπτυξης
ικανοτήτων, όπως εκπαιδεύσεις και
εργαστήρια, τόσο για υπηκόους τρίτων
χωρών, όσο και τοπικούς φορείς
(προσωπικό νοσοκοµείων, εκπαιδευτικούς
κτλ.). Θα πραγµατοποιηθούν επίσης,
δράσεις διάδοσης των στόχων του έργου,
ώστε να προετοιµαστεί το έδαφος για µια
εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ όλων
των εµπλεκόµενων φορέων.

Το LION πρόγραµµα θα καλύψει
τους ακόλουθους στόχους:
∆ηµιουργία των προϋποθέσεων
εκείνων που θα εξασφαλίσουν
αµοιβαία κατανόηση και εµπιστοσύνη
µέσα από την υλοποίηση µιας σειράς
εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων
Εργαστήρια για το προσωπικό
µονάδων υγείας

Ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων
µεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών
και µελών της τοπικής κοινότητας, µε
στόχο την ενίσχυση της ενεργής
συµµετοχής των υπηκόων τρίτων
χωρών µέσα στην κοινωνία

Εργαστήρια για αστυνοµικούς
Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς
Ηµέρες ενηµέρωσης για
συλλόγους γονέων και
κηδεµόνων, µαθητές και
εκπροσώπους των µέσων
ενηµέρωσης

Γνωρίζουµε την πόλη µας
Γνωρίζουµε τους ανθρώπους της
πόλης µας
Αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις

∆ηµιουργία διεπιστηµονικής
οµάδας για την παροχή
ψυχοκοινωνικής και νοµικής
υποστήριξης και δικτύωσης
Εργαστήρια για µέλη κοινοτήτων
των µεταναστών

Εταιρικό Σχήµα
Στο πρόγραµµα LION συµµετέχουν ακαδηµαϊκά ιδρύµατα,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικοί φορείς,
καθώς και διεθνείς οργανισµοί. Όλοι οι εταίροι έχουν βαθιά
γνώση και πλούσια εµπειρία στις πολιτικές ενσωµάτωσης,
διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος
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Το παρόν φυλλάδιο χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2014-2020).
Το περιεχόµενο του φυλλαδίου αντιπροσωπεύει µόνο τις απόψεις του συγγραφέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η σελίδα.

Ανάπτυξη συµµετοχικής
κουλτούρας διαλόγου µεταξύ
υπηκόων τρίτων χωρών και µελών
της τοπικής κοινότητας µέσα από τη
δηµιουργία µίας φυσικής
πλατφόρµας, η οποία θα διευκολύνει
την ενσωµάτωση στα παρακάτω:
Φροντίδα υγείας
Κοινωνική µέριµνα
Εκπαίδευση
Απασχόληση
∆ιαπολιτισµική συνύπαρξη
Ανθρώπινα δικαιώµατα

