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Σχετικά με το έργο  

EMBRACIN – Ενίσχυση ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ένταξης των μεταναστών που 

ανταποκρίνεται και καθοδηγείται από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ένα AMIF πρόγραμμα 

που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2020 και έχει διάρκεια 3 χρόνια.  

Το έργο EMBRACIN μπορεί να θεωρηθεί ως ένα καινοτόμο έργο, αφού αναβαθμίζει τη 

διαδικασία «ένταξης» των μεταναστών, παρέχοντας τους τις απαραίτητες δεξιότητες και την 

καθοδήγηση για να γίνουν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας τους, συμβάλλοντας μέσω της 

εργασίας και του σεβασμού προς το νόμο, μαθαίνοντας την εθνική γλώσσα και 

συμμετέχοντας σε διάφορες εκπαιδεύσεις.  

Οι στόχοι του έργου EMBRACIN είναι:  

- Δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή, 

προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση (μεταφορά) του βραβευμένου σχήματος 

6+6x6 που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο 



 

 

- Προσαρμογή του συστήματος μεταφοράς σε διάφορες χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία, Σουηδία)  

- Υιοθέτηση του σχεδίου και δημιουργία ενός δομημένου μοντέλου για την ένταξη και 

των μεταναστών, επαληθεύοντας τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 

- Παρακολούθηση και δημιουργία αξίας όσον αφορά τα οφέλη για τους ίδιους τους 

μετανάστες και για τις κοινότητες αποδοχής 

Ολοκλήρωση της Δέσμης Εργασίας 2 

Η δεύτερη δέσμη εργασίας του EMBRACIN, με τίτλο “Σχέδια ανταλλαγής γνώσεων και 

δυνατότητας μεταφοράς” έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η ανάπτυξη αυτής της δέσμης 

εργασίας παρήγαγε την πρώτη δημοσίευση του προγράμματος, το “6+6X6” Unveiled με μια 

επισκόπηση της “6+6X6” εμπειρίας. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του 

έργου, οι εταίροι μελέτησαν αυτό το μοντέλο και εξήγαγαν τους λεγόμενους “Πυλώνες”, οι 

οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού μοντέλου EMBARCIN. 

Επίσης, οι εταίροι από τους Δήμους ολοκλήρωσαν έναν κύκλο συνεδριών από συναντήσεις 

με ενδιαφερόμενους, για να εμβαθύνουν τη γνώση του μοντέλου ενεργοποίησης και να συν-

αναπτύξουν ένα σχέδια μεταβιβασιμότητας σχετικά με τον τρόπο χρήσης και μεταφοράς 

αυτής της νέας προσέγγισης στο πλαίσιο κάθε πόλης. Τους επόμενους 20 μήνες, οι 

συνεργάτες θα χρησιμοποιήσουν τα σχέδια μεταβιβασιμότητας και θα προχωρήσουν με την 

υλοποίηση για να προτείνουν τελικά το μοντέλο EMBARCIN.  

Επόμενα βήματα 

Οι εταίροι βρίσκονται στη διαδικασία συζήτησης, σχεδιασμού και οργάνωσης της Δέσμης 

Εργασίας 4, με τίτλο “Πειραματισμός και αξιολόγηση του Μοντέλου”. Αυτή η δέσμη 

εργασίας καλύπτει την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων μεταβιβασιμότητας που 

αναπτύχθηκαν στις 6 πόλεις-εταίρους που σκοπεύουν να προσαρμόσουν και να 

επαναχρησιμοποιήσουν το βελτιωμένο πρόγραμμα 6+6x6. Αυτή η δέσμη εργασίας 

διασφαλίζει ότι οι 6 πιλότοι υλοποίησης και η αξιολόγηση τους γίνονται σύμφωνα με υψηλά 

πρότυπα που έχουν καθοριστεί για αυτό το σκοπό και ανταποκρίνονται στις ανάγκες που 

εντοπίζονται σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω 

εξ ορθολογισμό των μέτρων που υιοθετήθηκαν και τις αλλαγές πολιτικής.  

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα του πειραματισμού είναι να επηρεάσει θετικά την 

πολυδιάστατη κατάσταση ένταξης των συμμετεχόντων, κυρίως μέσω:   

● εκπαίδευσης και κατάρτισης  

● στέγασης 

● πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και βασικές υπηρεσίες 

● ένταξη στην αγορά εργασίας 

● κοινωνική ένταξη και ενεργή συμμετοχή 



 

 

Συνεταιρισμός 

Το έργο αποτελούν 10 εταίροι από 7 χώρες:  

- Δήμος Πάντοβα – Ιταλία (Ηγετικός εταίρος)  

- Alterevo – Ιταλία 

- POLIBIENESTAR – Ισπανία 

- Δήμος Έγκωμης – Κύπρος 

- Δήμος Σάλα – Σουηδία 

- Δήμος Χοσέ Σλιβινκα – Σλοβενία 

- Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) – Κύπρος 

- Μεγάλος Οργανισμός Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης S.A. (MDAT) – Greece 

- Ο Ευρωπαϊκός συνασπισμός πόλεων κατά του ρατσισμού – ECCAR – Γερμανία 

- Ταμεία Δήμων για Διεθνή Αλληλεγγύη στην Ανδαλουσία (FAMSI) – Ισπανία 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τη διαδικασία υλοποίησης, τις 

επερχόμενες εκδηλώσεις και το τελικό συνέδριο, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 

έργου http://embracin.eu/, την επίσημη σελίδα του στο Facebook @embracin.eu, ή 

επικοινωνήστε με τη λειτουργό προγραμμάτων από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, την 

ηγετικό εταίρο για την επικοινωνία και διάχυση του έργου, Αννίτα Ηλιάδη στο 

annita.eliade@csicy.com. Information Οι τοπικές αρχές που ενδιαφέρονται να  μάθουν 

περισσότερες πληροφορίες ή να συμμετάσχουν σε αυτό το φιλόδοξο έργο, καλούνται να 

επικοινωνήσουν με την υπεύθυνο εταίρο για την ανάπτυξη δικτύου και ενημέρωσης στο 

eccar@heidelberg.de 
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