
Αυτό το φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ANCE και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS (ANCE): Μη κυβερνητική, μη κερδοσκο-
πική οργάνωση με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1996 από μία ομάδα Ελλήνων 
εμπειρογνωμόνων από το χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής 
βοήθειας και σήμερα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και 
εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ANCE διαθέτει 
εκτενή εμπειρία στον τομέα των μικτών μεταναστευτικών ροών υλοποιώντας διάφορα προ-
γράμματα για την ένταξη των προσφύγων/μεταναστών.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.ance-hellas.org

ASSOCIATION OF ANATOLIAN DEVELOPMENT AND EDUCATION (AKED): Τουρκική οργάνω-
ση της κοινωνίας των πολιτών στο Elazig που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευ-
σης, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της νεολαίας, της απασχόλησης, της πληροφορικής, 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της υγείας, τομείς οι οποίοι αποτελούν θεμελιώδη κινη-
τήρια δύναμη της ανάπτυξης. Όραμα της οργάνωσης είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης 
για έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Βασικές δραστηριότητες της οργάνωσης είναι η ευαισθητοποίη-
ση του κοινού σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων 
προς ενημέρωση του κοινού, η διεξαγωγή μελετών και η συνηγορία και η παροχή συμβουλών 
σε σχετικούς οργανισμούς σχετικά με αυτά τα ζητήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aked.org.tr

BEYAZAY ASSOCIATION: Τουρκική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που ιδρύθηκε το 
1992 και δραστηριοποιείται στον τομέα της αναπηρίας, στηρίζοντας άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). 
Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων της οργάνωσης είναι η εκπαίδευση των ΑμεΑ, 
η ενίσχυση των κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, νομικών και επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, η απασχολησιμότητα των ΑμεΑ, η καταπολέμηση 
των διακρίσεων κατά των ΑμεΑ και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
ΑμεΑ και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.beyazay.org.tr

CIDIS ONLUS: Μη κερδοσκοπική Ιταλική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα 
της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής στις σύγχρονες πλουραλιστικές και πολυεθνικές 
κοινωνίες. Η οργάνωση διαθέτει εμπειρία 30 ετών στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους 
μετανάστες και τα μέλη μειονοτήτων, στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, στην 
ενθάρρυνση της κοινωνικής αλλαγής και στην προτροπή της κοινωνίας των πολιτών να 
αντιταχθεί στις διακρίσεις και στην κοινωνική περιθωριοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.cidisonlus.org

KAMER FOUNDATION: Τουρκική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που έχει ιδρυθεί 
από γυναίκες που έχουν αναγνωρίσει, αμφισβητήσει και άρχισαν να μεταμορφώνουν τη βία 
στη ζωή τους και την παραδοσιακή τους θέση. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1997 και ασχολείται 
με την ευαισθητοποίηση άλλων γυναικών ώστε να αμφισβητούνται οι νόρμες και να επανα-
προσδιορίζονται οι ρόλοι. Στόχος της οργάνωσης είναι ο εντοπισμός τοπικών πρακτικών του 
σεξιστικού συστήματος που βλάπτουν τις γυναίκες και τα παιδιά, η ανάπτυξη εναλλακτικών 
λύσεων και η στήριξη στην εφαρμογή τους. Το KAMER Foundation έχει παρουσία σε 23 
επαρχίες της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ανατολίας. Η στήριξη των γυναικών προσφύ-
γων είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της οργάνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.kamer.org.tr
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Ενίσχυση της Συνεργασίας της Κοινωνίας 
των Πολιτών ΕΕ-Τουρκίας για την Στήριξη της 
Ένταξης των Προσφύγων και των Μεταναστών

Εάν σας ενδιαφέρει η δράση μας γενικά και το συγκεκριμένο έργο ειδικά, μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και να μας ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα.



Κατά τη διάρκεια αυτού του 15μηνου έργου σκοπεύουμε: 

•  να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στην Ευρώπη και την Τουρκία,

•  να ενισχύσουμε την ικανότητά τους να προωθούν την ένταξη προσφύγων και μεταναστών,

•  να ενισχύσουμε τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη 
πολιτικής και στην ανάπτυξη λύσεων στον τομέα της μετανάστευσης και 

•  να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων 
και των μεταναστών και τα οφέλη της υποδοχής μεταναστών/προσφύγων στις κοινωνίες 
υποδοχής.

•  Διευκόλυνση της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών με στόχο την εξεύρεση κοινών σημείων, την ανταλλαγή γνώσης και τη 
δημιουργία συνεργασιών και συμμαχιών.

•  Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των δημόσιων και τοπικών αρχών, των εμπειρογνωμόνων χάραξης πολιτικής 
και των ακαδημαϊκών, των μέσων ενημέρωσης και του κοινού για την ανάπτυξη πιο 
αποτελεσματικών πολιτικών και στρατηγικών.

•  Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων δίνοντας 
μεγαλύτερη ορατότητα στο ζήτημα αυτό στις δημόσιες συζητήσεις.

  Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

•  Οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των δικαιωμάτων και  
της ένταξης των προσφύγων και  
των μεταναστών, 

•  Δημόσιες και τοπικές αρχές, 
•  Εμπειρογνώμονες χάραξης 

πολιτικής,
•  Ακαδημαϊκοί και ερευνητές/τριες 

και το κοινό γενικά.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1 - Εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
Δύο τετραήμερες εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα και την 
Ιταλία με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Ευρώπη και την 
Τουρκία. Θα δοθεί προτεραιότητα στη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των 
συμμετεχόντων/ουσών και θα αναπτυχθούν προτάσεις για τα επόμενα βήματα.

Δράση 2 - Σύνδεση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με συναφείς ενδιαφερόμε-
νους φορείς και τοπικές κοινότητες 
Θα πραγματοποιηθούν τρεις συναντήσεις διασύνδεσης της κοινωνίας των πολιτών με συνα-
φείς ενδιαφερόμενους φορείς και τρεις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή της 
τοπικής κοινότητας στα Adana, στο Elazig και στο Diyarbakir με στόχο την ανάπτυξη προτάσε-
ων σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.

Δράση 3 - Οδικός Χάρτης για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών
Η έκδοση «Οδικός χάρτης για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών» θα παράσχει 
πρακτικές, ολοκληρωμένες, εμπεριστατωμένες από επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους 
φορείς και βιώσιμες προτάσεις σχετικά με το ζήτημα της ένταξης των προσφύγων και των 
μεταναστών. Ο Οδικός χάρτης θα είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης δευτερογενούς έρευνας, 
ανασκόπησης του συναφούς έργου σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο σχετικά με το 
ζήτημα, εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών και ενσωμάτωσης των βασικών στοιχείων 
συνεισφοράς του έργου και των προτάσεων από άλλες δραστηριότητες.

Δράση 4 - Έναρξη λειτουργίας του Δικτύου της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Τουρκίας
Το Δίκτυο της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Τουρκίας θα δημιουργηθεί προκειμένου να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη 
και την Τουρκία. Το Δίκτυο θα παρέχει τον απαραίτητο χώρο για διάλογο μεταξύ των 
θεσμών ο οποίος θα είναι τακτικός και θα ακολουθεί σαφείς κανόνες διακυβέρνησης. 
Το Δίκτυο θα δώσει την ευκαιρία σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μοιραστούν 
τις θέσεις τους και να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση, να χτίσουν συνεργασίες και 
συμμαχίες συνηγορίας και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις στον 
τομέα της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Τα μέλη του Δικτύου θα μπο-
ρούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν το έργο τους, να οργανώνουν ομάδες εργασίας, 
να δημιουργούν συνέργειες και να μοιράζονται πόρους.

Δράση 5 - Διάδοση 
Πέρα από την ιστοσελίδα του έργου και τους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, θα 
διοργανωθεί μια τελική ημερίδα-συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Το συνέδριο θα 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του έργου και θα καλέσει ένα ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας 
των πολιτών, του ακαδημαϊκού κόσμου και των τοπικών και δημόσιων αρχών, των 
εμπειρογνωμόνων χάραξης πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να 
συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. 
Η πρώτη παρουσίαση του Δικτύου θα λάβει χώρα κατά το τελικό συνέδριο.

«Η μετανάστευση είναι μια έκφραση της ανθρώπινης 
ελπίδας για αξιοπρέπεια, ασφάλεια και για ένα καλύτερο 
μέλλον. Είναι μέρος του κοινωνικού ιστού, μέρος αυτού 
που είμαστε, της ανθρώπινης οικογένειας»

Μπαν Κι Μουν

Η προσφυγική κρίση, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών, το περιβάλλον χάραξης 
πολιτικής που δημιουργήθηκε με την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής 
ατζέντας για τη Μετανάστευση, δημιούργησαν την ανάγκη να ενισχυθούν  οι δεσμοί των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αναπτυχθούν καλά συντονισμένες 
στρατηγικές προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών και της κοινωνίας γενικότερα. Με 
στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση ενός χώρου για διακρατικό διάλογο των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της ένταξης των προσφύγων και των 
μεταναστών, πέντε οργανώσεις από την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα συνεργάζονται σε  
ένα έργο διάρκειας 15 μηνών που υποστηρίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάλογος 
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών – Civil Society Dialogue Programme».


