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Το έργο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο εθελοντισµός των µεταναστών µπορεί να αποτελέσει εργαλείο
και δείκτης ολοκλήρωσης. Πολλά κράτη µέλη της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει τη δυναµική του εθελοντισµού ως
µέσο ολοκλήρωσης και ως εκ τούτου έχουν καταβάλει προσπάθειες για την εισαγωγή µέτρων για την
προώθηση του εθελοντισµού των µεταναστών. Το έργο ξεκίνησε από 10 εταίρους από τον Ακαδηµαϊκό
χώρο, την Κοινωνία των Πολιτών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Μέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε σκοπό
την ανακάλυψη καινοτόµων δράσεων στο θέµα της «κοινωνικής ένταξης» και της «ενεργούς συµµετοχής»
των ΤCNs’ (υπήκοοι τρίτων χωρών)- εστιάζοντας στον εθελοντισµό ως εργαλείο. Οι εταίροι καθορίζουν τα
κίνητρα και το πλαίσιο για τον µεταναστευτικό εθελοντισµό, θα παράσχουν κατευθυντήριες γραµµές βάσει
των οποίων ο εθελοντισµός µπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη ένταξη των µεταναστών TCNs’ και την
καλύτερη ένταξη των κοινωνιών των οποίων αποτελούν µέρος. Θα προτείνουν επίσης πιλοτικές δράσεις, οι
οποίες θα διευκολύνουν αυτές τις δραστηριότητες.
Επιπλέον, θα δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών σηµείων επαφής και νέες πρωτοβουλίες στον τοµέα
του εθελοντισµού των µεταναστών, επιτρέποντας έτσι την ενδυνάµωση του διακρατικού διαλόγου µεταξύ
των ενδιαφεροµένων φορέων και των υποστηριζόµενων από ηλεκτρονική πλατφόρµα. Στο τέλος, οι εταίροι
του έργου θα συγκαλέσουν ένα διεθνές συνέδριο, όπου θα συζητηθούν οι συνέπειες του µεταναστευτικού
εθελοντισµού και οι πιλοτικές δράσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Θα διατυπωθούν συστάσεις και
προτάσεις σε διαφορετικούς τοµείς, σχετικά µε τις δράσεις που θα µπορούν να λάβουν χώρα.
Ρόλος του ∆ήµου Πειραιά
Ο ∆ήµος Πειραιά θα είναι υπεύθυνος για:
• τη δηµιουργία δικτύου φορέων το οποίο θα προωθεί δηµιουργικούς τρόπους για την
αντιµετώπιση προκλήσεων, θα διευκολύνει την υλοποίηση παρεµβάσεων που θα έχουν υψηλό
βαθµό επίπτωσης και θα διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του έργου,
• την ανάπτυξη σχεδίου για την εµπλοκή των µεταναστών σε ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας
(προσδιορισµός των αναγκών των µεταναστών, σχεδιασµός οδικού χάρτη, εκπόνηση
στρατηγικού σχεδίου, ανάπτυξη σχεδίου δράσης).
• την ανάπτυξη πλατφόρµας για εθελοντικά σχήµατα, η οποία θα είναι προσβάσιµη µέσω δωρεάν
ηλεκτρονικής εφαρµογής (APP) και σχεδιασµένη για να «ενώνει» τους πολίτες τρίτων χωρών
(TCNs’) µε τις εθελοντικές οργανώσεις, τους νέο-εισερχόµενους (newcomers) µε αυτούς που
υποδέχονται (welcomers), τους µετανάστες µε τους κύριους εθελοντικούς φορείς, τους πρόσφυγες
και τους µετανάστες µε τις ευκαιρίες εθελοντισµού που προσφέρει η φιλοξενούσα χώρα,
• την οργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο πιλοτικών δράσεων που σχετίζονται µε
την εκπαίδευση των µεταναστών που επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά ή µε τους
εκπαιδευτές εθελοντικών οργανισµών, µιας ταινίας (promo movie) για την προώθηση του
εθελοντισµού από και για τους µετανάστες, κλπ.
Τέλος, ο ∆ήµος Πειραιά θα συµµετάσχει στο τελικό συνέδριο, απ’ όπου θα προκύψει έγγραφο µε συστάσεις
και προτάσεις πολιτικής.
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