SHARE SIRA
Επέκταση του κοινωνικού προσανατολισμού και της ένταξης των νεοαφιχθέντων
στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης
Τι;

Το Share Network, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2012 και του οποίου ηγείται η Διεθνής Καθολική
Επιτροπή Μετανάστευσης Ευρώπης (ICMC Europe), παρέχει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα αμοιβαίας
ανταλλαγής και μάθησης μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων για την προώθηση της υποδοχής, της
ένταξης και της ένταξης νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.
Το έργο SHARE SIRA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF), προωθεί εδαφικές προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς σε αγροτικές περιοχές
της Ευρώπης, οι οποίες διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην υποδοχή νεοαφιχθέντων. Το
έργο ενισχύει και διευρύνει τον κοινωνικό προσανατολισμό και τη συνολική ένταξη των νεοαφιχθέντων σε
10 αγροτικές περιοχές της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, μέσω καινοτόμων
προσεγγίσεων, που περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων
των ίδιων των προσφύγων και των μεταναστών, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή δράσεων κοινωνικού
προσανατολισμού προερχόμενου από τη βάση.

ΠΟΤΕ;
Ιανουάριος 2021 – Δεκέμβριος 2022.

ΠΟΙΟΣ;
Το έργο, το οποίο συντονίζεται από το Δίκτυο SHARE του ICMC Europe (Βέλγιο), υλοποιείται σε συνεργασία
με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Βέλγιο, Πολωνία, Ισπανία), την Αναπτυξιακή Εταιρία Καρδίτσας,
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. (Ελλάδα), την Ένωση Entraide Pierre Valdo (Γαλλία) και το Ίδρυμα Cepaim (Ισπανία).

ΠΟΥ;
Το έργο υλοποιείται σε 10 κυρίως αγροτικές περιοχές σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες:
• Γαλλία: Περιφέρεια Auvergne Rhône-Alpes (Διαμέρισμα Isère)· Περιφέρεια Provence-Alpes Côte d’Azur (Διαμέρισμα
Vaucluse)· Περιφέρεια Nouvelle Aquitaine (Διαμέρισμα Corrèze) και Περιφέρεια Bourgogne-Franche-Comté
(Διαμέρισμα Saône-et-Loire).
• Ελλάδα: Περιφέρεια Θεσσαλίας (Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας).
• Πολωνία: Επαρχίες Mazovia και Lower Silesia.
• Ισπανία: Αυτόνομη περιφέρεια της Aragon (επαρχία Teruel): Αυτόνομη περιφέρεια της Castilla la Mancha (επαρχία
(Guadalajara)· και Aυτόνομη περιφέρεια Castilla και León (επαρχία Soria).
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ΠΩΣ;
Το έργο δημιουργεί πολυσυμμετοχικές πλατφόρμες στις 10
περιφέρειες, στις οποίες συμμετέχουν – μεταξύ άλλων –
Περιφερειακές
περιφερειακές/τοπικές αρχές και οργανώσεις της
πολυσυμμετοχι
κοινωνίας των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την
κές πλατφόρμες
ενεργό συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων, για τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή συνεκτικών και χωρίς
συνεργασίας
αποκλεισμούς εδαφικών προσεγγίσεων προσανατολισμού
και ένταξης. Μέσω στοχευμένης κατάρτισης και παροχής πληροφοριών, το έργο αναπτύσσει την ικανότητα
των πλατφορμών να εμπλέκουν εταίρους και κοινότητες και να αναπτύσσουν μια βάση στοιχείων για την
καθοδήγηση παρεμβάσεων προσανατολισμού και ένταξης.
Το έργο πιλοτάρει και αξιολογεί καινοτόμες δράσεις
κοινωνικού προσανατολισμού προερχόμενες από τη βάση
(grass-root), οι οποίες δρομολογούνται από τις
περιφερειακές πλατφόρμες στις 10 περιφέρειες-στόχους.
Πιλοτικά σχέδια αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανάγκες
των νεοαφιχθέντων σε αγροτικές περιοχές, όπως η
καταπολέμηση της γεωγραφικής και κοινωνικής
απομόνωσης, η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και η προώθηση της συμμετοχής των νεοαφιχθέντων
στα τοπικά κοινωνικά και πολιτιστικά δίκτυα και δραστηριότητες.
Νέες προσεγγίσεις
για την υποστήριξη του
κοινωνικού προσανατολισμού
νεοαφιχθέντων με τη
συμμετοχή των τοπικών
κοινοτήτων

Ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό
και ευρωπαϊκό
επίπεδο

Το έργο διασφαλίζει ότι οι εμπειρίες και οι βέλτιστες
πρακτικές σχετικά με τον περιφερειακό συντονισμό και τις
δράσεις για τον κοινωνικό προσανατολισμό των
νεοαφιχθέντων σε αγροτικές περιοχές, διαμοιράζονται
μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και
ευρωπαϊκών εταίρων, μέσω, μεταξύ άλλων, διακρατικών
δραστηριοτήτων
ανταλλαγών
και
μάθησης,
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και παραγωγής
εργαλείων και πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο SHARE, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον
ιστότοπο www.resettlement.eu
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