
  

  

ADMin4ALL-Supporting Social Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe 

Πρόγραμμα :  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (International Organization for Migration – IOM)  

Λέξεις Κλειδιά:  Κοινωνικό-οικονομική ένταξη, μετανάστες, πρόσφυγες, ανάπτυξη ικανοτήτων, ανταλλαγή             

 εμπειριών- καλών πρακτικών 

 

Το έργο: 
         Το Ευρωπαϊκό έργο ADNin4aALL στοχεύει: 

 Στην ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού των Δήμων, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους προϊσταμένους των κοινωνικών υπηρεσιών, στους κοινωνικούς 

λειτουργούς και άλλους παρόχους υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά 

στην αντιμετώπιση των πολλών διαστάσεων της μακροπρόθεσμης κοινωνικο-

οικονομικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων 

 Στην ενθάρρυνση και ενίσχυση συντονισμένης πολιτικής δέσμευσης και 

δέσμευσης για την προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας στους 

συμμετέχοντες δήμους, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 

αρχών και των περιφερειακών και εθνικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη πολιτικής και στην παροχή υπηρεσιών 

 Στην ενδυνάμωση των ανταλλαγών εμπειριών των Δήμων εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μέσω της διάδοσης καλών πρακτικών και πλαισιωμένων προσεγγίσεων, 

ώστε να ενδυναμωθούν οι δημοτικές υπηρεσίες ένταξης των Πολιτών Τρίτων 

Χωρών 

 

Ο ρόλος του 

Δήμου Πειραιά: 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος θα διευκολύνει την υλοποίηση των δράσεων του έργου: 

- Με τον ορισμό ενός δημοτικού υπαλλήλου ως Άτομο Επαφής, που θα 

εκπροσωπεί τον Δήμο στη διασύνδεση με τον ΔΟΜ σε σχέση με τις 

δραστηριότητες του έργου και θα συντονίζει τις δράσεις εντός του Δήμου. 

- Με την παροχή κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου για  τις εκπαιδεύσεις του 

προσωπικού ή/και τις δράσεις 

- Με την ενεργό ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων προς τους δημοτικούς 

υπαλλήλους για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδεύσεις και στην υλοποίηση 

καλών πρακτικών και διδαγμάτων. 

- Με τη συγκατάθεση χρήσης του λογότυπου του Δήμου σε προωθητικό υλικό 

που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου. 

 

 

Εταιρικό σχήμα:   
Δήμοι: Πειραιά – Αθηναίων- Αγίου Δημητρίου – Νέας Φιλαδέλφειας – Θεσσαλονίκης – 

Καλαμαριάς – Νεάπολης – Τρικκαίων – Ηρακλείου Κρήτης 

Διάρκεια:  25 μήνες (04/2018 – 05/2020) 

Προϋπολογισμός: 1,052,631.59 € ( για 7 χώρες) 

Προϋπολογισμός 

Δ. Πειραιά 

Η συμμετοχή του Δήμου Πειραιά θα καλυφθεί από την DG Employment. 

 


