Migrants’ Integration through Volunteering Activities (MIVA)
Πρόγραμμα :

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και ένταξης (Asylum, Migration & Integration Fund-AMIF)

Λέξεις Κλειδιά:

Κοινωνική Ένταξη, Εθελοντισμός, Μετανάστες, Πρόσφυγες, ανάπτυξη ικανοτήτων

Το έργο:

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του θέματος της ένταξης των μεταναστών
υποστηρίζοντας το θεσμό του εθελοντισμού και κυρίως αυτού που προέρχεται από τους
ίδιους τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών /Third Country Nationals( (ΥΤΧ).
Το έργο αφορά στην υλοποίηση αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων για την αύξηση της
συμμετοχής των ΥΤΧ σε δράσεις εθελοντισμού. Ο σκοπός του θα επιτευχθεί μέσω της
διοργάνωσης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων (π.χ. φεστιβάλ, αθλητικές και
γαστρονομικές εκδηλώσεις, περιηγήσεις), της δημιουργίας και λειτουργίας πλατφόρμας
αλληλεγγύης INDIGO, της εφαρμογής εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της
διαφορετικότητας που απευθύνονται στις κοινότητες υποδοχής και στους ίδιους τους
μετανάστες, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία του
εθελοντισμού. Οι ομάδες-στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τους ΥΤΧ, τους εθελοντές,
τους εκπαιδευτές, τις κυβερνητικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, τις οργανώσεις μεταναστών,
τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους φορείς παροχής κατάρτισης, τους δημόσιους
οργανισμούς, τις ΜΚΟ. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα ωφεληθούν άμεσα και
έμμεσα από το έργο εκτιμάται σε περίπου 50.000 άτομα.

Ο ρόλος του
Δήμου Πειραιά:

O Δήμος Πειραιά είναι ο Συντονιστής του έργου. Στο πλαίσιο αυτό:
•
•
•
•
•
•

Εταιρικό σχήμα:

Διάρκεια:
Προϋπολογισμός:
Προϋπολογισμός
Δ. Πειραιά

Εκπονεί και εποπτεύει την εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης και Οργάνωσης του
έργου στο οποίο περιγράφεται ν κατανομή των εργασιών μεταξύ των εταίρων
Συστήνει και υποστηρίζει Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου που
αποτελείται από τους επικεφαλής όλων εταίρων.
Οργανώνει συναντήσεις παρακολούθησης του έργου
Εποπτεύει την υλοποίηση του έργου ως προς την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, καθώς και του χρονοδιαγράμματός του.
Ελέγχει την ποιότητα του έργου καθώς και των παραδοτέων/ αποτελεσμάτων
του
Είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εταιρικού σχήματος
και του έργου έναντι της αρχής διαχείρισης του Προγράμματος AMIF

Δήμος Πειραιά (συντονιστής εταίρος), Οργάνωση ΓΗ (Ελλάδα), Enoros Consulting Limited
(Κύπρος), La Coopérative Indigo (Γαλλία), Prism – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo
(Ιταλία), Fundacja dla Somalii (Πολωνία), AAR – Social Development Association
(Φινλανδία).
36 μήνες (10/2018 – 9/2021)
1.049.370 €
166.120 €

