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Εταιρικό Σχήμα
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Αντικείμενο

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (CLMP),
AFRICA E MEDITERRANEO (A&M)
SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE
GERECHTIGKEIT (SUDWIND)
ISCOMET-INSTITUT ZA ETNICNE IN REGIONALNE STUDIJE ZAVOD
(ISCOMET),
DIMOS AGIOS ATHANASIOS (A. ATHANASIOS)
ASOCIATIA NOVAPOLIS - CENTRUL DE ANALIZE SI INITIATIVE
PENTRU
DEZVOLTARE (Novapolis)
MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA (PM CONSTANTA)
OBSHTINA BURGAS (BURGAS)
FONDATSIYA RABOTILNITSA ZA GRAZHDANSKI INITSIATIVI (WCIF)
CROMO KOZHASZNU ALAPITVANY (Cromo)
SIKLOSNAGYFALU ONKORMANYZAT (Siklósnagyfalu)
AMREF HEALTH AFRICA ONLUS (AMREF)
STADTGEMEINDE TRAISKIRCHEN (Traiskirchen)
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA BIENNALE DE JEUNES
CREATEURS
DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE (BJCEM Aisbl)
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (CSI)
KENTRO EPAGGELAMTIKIS KATARTISIS TIS PERIFEREIAKIS
ENOTITAS
LESVOU AE (KEKAPEL S.A.)
EUROPAISCHE STADTEKOALITION GEGEN RASSISMUS (ECCAR)
PERIFERIAKO TAMEIO ANAPTYXIS PERIFEREIAS BOREIOU AIGAIOU
(RDFNA)
OBCINA CRNOMELJ (Crnomelj)

H ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την θετική προσφορά των
προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Συνοπτική Περιγραφή

Πρώτο βήμα η αναγνώριση καλών πρακτικών τοπικών φορέων που
σχετίζονται με δημόσιες καμπάνιες για την μετανάστευση και την ένταξη
των μεταναστών μέσα από την υλοποίηση «Βραβείο καλύτερου τοπικού
φορέα για την δημόσια καμπάνια προώθησης θετικών ιστοριών για την
μετανάστευση και την ένταξη στην Ε.Ε»
Παραγωγή του CLARINET ενός πακέτου θετικών ιστοριών για την
μετανάστευση στους Τοπικούς Φορείς.
Δεύτερο βήμα το έργο θα εξουσιοδοτήσει συνοριακούς Τοπικούς φορείς
για την υλοποίηση πρακτικά επιτυχημένων δημόσιων δράσεων για την
μετανάστευση και την ένταξη, μέσω της υποστήριξης και εκπαίδευσης σε
προσωπικό των τοπικών φορέων.
Θα υπάρχει συμμετοχή καλλιτεχνών για την προώθηση των δράσεων
καθώς επίσης και μία πλατφόρμα σε 8 γλώσσες που θα αποτυπώνει τις
καλές πρακτικές, και μία καμπάνια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 8
γλώσσες.
Θα υπάρχει διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα
διασφαλιστεί μέσω του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πόλεων Κατά του
Ρατσισμού.

Παραδοτέα

⎯ Εφαρμογή του "βραβείου για τις καλύτερες εκστρατείες
ενημέρωσης για την προώθηση θετικών αφηγήσεων σχετικά με
τη μετανάστευση και την ένταξη στην ΕΕ"
⎯ Κιτ θετικής ιστορίας για τη μετανάστευση για τις τοπικές αρχές
⎯ Eπαγγελματική κατάρτιση σε δημόσιους υπαλλήλους των
συνοριακών εταίρων σε τοπικό επίπεδο
⎯ Υποστήριξη από εμπειρογνώμονες δημόσιας επικοινωνίας και
μετανάστευσης για τους εμπλεκόμενους δημόσιους υπαλλήλους
Καλλιτεχνικές εστίες στις μεθοριακές τοπικές αρχές για τη
μετανάστευση και την ένταξη
⎯ Εφαρμογή δημόσιων επικοινωνιακών εκστρατειών από κάθε
εταίρο

