Ιούνιος 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ανάγκη της Κοινωνικής Φροντίδας σήμερα
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι διήμερες εκδηλώσεις με θέμα τη σχέση
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στα Βόλο (20‐21/6/2012) και στα
Ιωάννινα (22‐23/6/2012).
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στη Δράση 1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας υποδοχής», Υποέργο Ε Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα
που υλοποίησαν από κοινού η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (www.nostos.org.gr) και το ΕΚΚΕ
(www.ekke.gr), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.
Με σύνθημα «Κοινωνικός αποκλεισμός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοματισμός ή
συνοχή; Ας συζητήσουμε (επιτέλους!)», οι εκδηλώσεις έδωσαν την ευκαιρία να
δημιουργηθεί ένα βήμα διαλόγου, ώστε να συζητηθούν όψεις της κοινωνικής
ένταξης των μεταναστών/στριών όπως η λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης
Μεταναστών και η λεγόμενη «δεύτερη γενιά» μεταναστών.
Ο λόγος περί «Κοινωνικής Φροντίδας» και το Εργαστήριο με το ομώνυμο θέμα που
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο και στα Γιάννενα έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους
φορέων και δημοσίων οργανισμών να συζητήσουν τα συμπεράσματα στα οποία
κατέληξε εμπειρογνωμοσύνη της Φ. Μαρίνη που πραγματοποιήθηκε ειδικά για το
έργο.
Μεταξύ των συμπερασμάτων αυτών σημειώνουμε την διαπιστούμενη ανάγκη να
‐ οργανωθεί με συστηματικό τρόπο η παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών υποδοχής και ψηφιακής πληροφόρησης για την
διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών σε διαθέσιμες υπηρεσίες
‐ διευκολυνθεί η εκπροσώπηση των ίδιων των μεταναστών στους σχεδιασμούς
που τους αφορούν ώστε να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως κοινωνικοί εταίροι
‐ σχεδιαστούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μεταναστών και
της κοινής γνώμης για την σημασία της κοινωνικής φροντίδας στην ομαλή
ένταξη
‐ σχεδιαστούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στελεχών του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τις ανάγκες του μεταναστευτικού
πληθυσμού σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
‐ αναπτυχθούν εργαλεία πληροφόρησης και ενημέρωσης των μεταναστών
(οδηγοί, εγχειρίδια κλπ.)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 210‐8815310
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