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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» σε συνεργασία με το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών), διοργανώνουν τέσσερα διήμερα εκδηλώσεων με τίτλο «Κοινωνικός
αποκλεισμός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοματισμός ή συνοχή; Ας συζητήσουμε
(επιτέλους!)» στο πλαίσιο του έργου «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας υποδοχής» (Δράση 1.1./10 “Υποέργο Γ’ Κρήτη, Β.Αιγαίο, Ν.Αιγαίο” &
“Υποέργο Ε’
Ήπειρος, Δ.Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα”) με τη
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και
εθνικών πόρων. Οι δύο φορείς συνδυάζουν την μακρόχρονη εμπειρία της
καθημερινής πράξης με την κοινωνική έρευνα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια
έγκυρη εικόνα για τη μετανάστευση, σε αντίθεση με την επαπειλούμενη τον
τελευταίο καιρό κυριαρχία των γενικεύσεων και απλουστεύσεων που τροφοδοτούν
αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα
βρίσκουν όλο και μεγαλύτερο ακροατήριο οι φωνές που υποστηρίζουν ότι τα
δικαιώματα των μεταναστών σημαίνουν στερήσεις για τους ντόπιους, σκοπός είναι
να αναδείξουμε τη σχέση μεταξύ κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής ως
αμοιβαίο όφελος, μεταναστών και ντόπιων και ως κέρδος για την κοινωνία στο
σύνολό της. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, εστιάζουμε στην ανάδειξη της
αμφίδρομης σχέσης μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Με επίκεντρο τη σύνδεση της κοινωνικής ένταξης με την κοινωνική συνοχή
πραγματοποιούμε τέσσερα διήμερα ενημερωτικών εκδηλώσεων σε τέσσερις
διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας (Χανιά, Μυτιλήνη και Βόλο, Γιάννενα). Η κάθε
εκδήλωση αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, με κοινό επικοινωνιακό μήνυμα και
θεματικό άξονα που αφορά α) την βαθύτερη γνώση και κατανόηση του
μεταναστευτικού φαινομένου, β) την ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο που
ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών και για τις αντίστοιχες
πρακτικές γ) την ανάδειξη και προβολή πρακτικών λύσεων σε καθημερινά
προβλήματα που απασχολούν όλους αλλά επίσης εμπλέκουν όλους. Περιλαμβάνει
ποικιλία μορφών (συζητήσεις‐στρογγυλά τραπέζια, διάλεξη‐παρουσίαση,
διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια), απευθύνονται δε στο σύνολο της τοπικής
κοινωνίας (νεολαία και ενήλικες, κοινωνία υποδοχής και μετανάστες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210‐8815310

Η Δράση1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής», “Υποέργο Γ’ Κρήτη,
Β.Αιγαίο, Ν.Αιγαίο” & “Υποέργο Ε’ Ήπειρος, Δ.Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα”
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών κατά 75% από
Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους

