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Το ευρωπαϊκό έργο EMBRACIN (Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive and Citizen-led 
Integration in Europe) προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην υποδοχή και ένταξη των Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών στην Ευρώπη. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός μοντέλου 
ένταξης, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και το οποίο 
βασίζεται στους πυλώνες «6+6x6». Οι εταίροι του έργου προέρχονται από διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Ισπανία, Σλοβενία και Σουηδία) έχουν 
στόχο να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις ικανοτήτων σε θέματα πολιτικών ένταξης 
μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών, ιδίως των Δήμων, με τελικό στόχο την αύξηση του 
αριθμού των Δήμων που θα υπογράψουν το Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση και τη 
υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου. 
 
Το Τελικό Συνέδριο του έργου EMBRACIN πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 29 και 30 
Νοεμβρίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν οι εταίροι της Κοινοπραξίας καθώς και αξιωματούχοι 
από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.  
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Το Συνέδριο οργανώθηκε για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ιδέα και τις 
πρακτικές του έργου, παρουσιάζοντας στους συμμετέχοντες με ποιο τρόπο θα μπορούσε να 
βοηθήσει τις κοινωνίες τους και την ένταξη αλλοδαπών, και για να προωθηθεί η υπογραφή του 
Μνημονίου Κατανόησης και της Επιστολή Προθέσεων από περισσότερες πόλεις. 
 
Το συνέδριο συντόνισε ο Salvatore Petronella, στρατηγικός σύμβουλος και συντονιστής της 
Επιστημονικής Επιτροπής του EMBRACIN. Το συνέδριο άρχισε με την εναρκτήρια ομιλία του 
Pierfrancesco Majorino, επίτιμου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος έδωσε τις 
εναρκτήριες επισημάνσεις στο συνέδριο. Αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα Συζήτησε την 
αναγκαιότητα παροχής στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μιας αξιόπιστης και συνολικής λύσης για 
τη διαχείριση των σημερινών και μελλοντικών μεταναστευτικών ροών από τις τρίτες χώρες. 
 
Η παρουσίαση συνέχισε με την ομιλία της Sara Bertoldo, Διευθύντριας του Τμήματος 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάδοβας, η οποία παρείχε πληροφορίες σχετικά με τους 
στόχους του έργου και την υλοποίησή του τα τελευταία 3 χρόνια.  
 
Ακολούθησε η Margherita Colonnello, Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικών Υπηρεσιών στον Δήμο 
Πάδοβας, η οποία παρουσίασε τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίστηκαν και τις επιτυχίες που επιτεύχθηκαν. 
 
Για να δοθεί μια πιο επιστημονική προσέγγιση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο Carlos 
Serra, Ερευνητής στο Κέντρο Polibienestar, εταίρου στην κοινοπραξία του έργου EMBRACIN, 
παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων που έγινε για να διαφανεί πώς και σε 
ποιους τομείς οι δικαιούχοι έχουν βελτιωθεί από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.  
 
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση στο πάνελ μεταξύ του καθηγητή Antonio Silvio Calo, 
Ευρωπαίου Πολίτη του έτους 2018 και εμπνευστή του μοντέλου, του Antje Groetheer, 
Αντιπροέδρου του κοινοβουλίου του κρατιδίου της Βρέμης και μέλους της Επιτροπής των 
Περιφερειών, της Alessandra Moretti, επίτιμης βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Angelique Petrits, εκ μέρους της ΓΔ HOME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της Sophia Toscano, 
Ανώτερης Συμβούλου Υποστήριξης του οργανισμού «Save the Children». 

Το έργο EMBRACIN, το οποίο άρχισε τον Ιανουάριο του 2020, θα ολοκληρωθεί τέλη Δεκεμβρίου 
του 2022.  

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: 
www.embracin.eu  

http://www.embracin.eu/

