Δράσεις ενσωμάτωσης
μεταναστών στην τοπική
κοινωνία:
ανταλλαγή εμπειριών & ιστοριών
ΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021,
14:00 – 17:00

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ:

ONLINE
Απαιτείται προεγγραφή

Πρόγραμμα Ημερίδας
14.00 - 14.10

Προσέλευση και καλωσόρισμα
Σοφία Παπαδοπούλου, Αρχισυντάκτρια στη Διεύθυνση Μακεδονίας
– Θράκης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Συντονίστρια της εκδήλωσης

14.10 – 14.30

Επισκόπηση του έργου και Βασικά ευρήματα έρευνας

14.30 – 14.50

Η θετική επίδραση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία

Αφροδίτη Αζάρη, Διαχ/στρια ευρωπαϊκών έργων

Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου & Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών

Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης μεταναστών / Ιστορίες
επιτυχίας σε πολιτισμικό, οικονομικό και κοινωνικό/
εκπαιδευτικό επίπεδο
Πιο συγκεκριμένα θα μας μιλήσουν για:

14.50 – 15.10

Η μουσική ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης
Σέβη Ματσακίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, El Sistema

15.10 – 15.30

Η ενδυνάμωση των νέων και η απορρόφησή τους
στην αγορά εργασίας (ΕΝ)
Philippine Krysmann, Βοηθός Συντονιστή Zaatar NGO

15:30 - 15:50

Πώς η μη τυπική εκπαίδευση από τις ΜΚΟ αλλάζει τη
ζωή των μεταναστών και των προσφύγων στην
Ελλάδα: η περίπτωση της πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης
We Need Books (ΕΝ)
Μαντώ Μπαμπούλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας WeNeedBooks

15:50 - 16:10

Ο ρόλος των ΜΜΕ στη δημόσια εικόνα των προσφύγων
και των μεταναστών

Μαρία Κουζινοπούλου, Δημοσιογράφος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων

16:10 - 16:30

Τοπικές πολιτικές ένταξης

16:30 - 16:50

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ένταξη

16:50 - 17:00

Κλείσιμο της εκδήλωσης και τελικές παρατηρήσεις

Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα
Μεταναστών και Προσφύγων και Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων

Πέπη Μαριόλη, Υπεύθυνη Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας,
Solidarity now

www.maxamif.eu | max@kmop.eu | Τηλ. 210 3637547

*Στο τέλος κάθε παρουσίασης θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό (5λεπτά/
ανά παρουσίαση)
*Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Αγγλικά.
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο Διαδίκτυο,
εφόσον θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ κοινό.
Με την εγγραφή και την είσοδο στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με τα ακόλουθα:
•

προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να διαβάζονται,
να συλλέγονται ή να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του MAX και άλλους συμμετέχοντες στο
σεμινάριο.

•

οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
όπως φωνητικά, άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που παρεμβαίνουν,
παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της εκδήλωσης και καταγράφονται επίσης για
περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του MAX.

•

Η ομάδα του MAX μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με το διαδικτυακό θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους.

•

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση MAX οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
αποκαλύπτουν οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες
μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

Σχετικά με την ημερίδα
Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Πέμπτη 8
Απριλίου 2021 και ώρα 14.00 με 17.00 στην Ημερίδα με θέμα «Δράσεις ενσωμάτωσης
μεταναστών στην τοπική κοινωνία: ανταλλαγή εμπειριών & ιστοριών», η οποία
διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MAX - Maximising Migrants’ Contribution to Society.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συμβάλει στην αλλαγή της δημόσιας εικόνας των
μεταναστών, δίνοντας έμφαση στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεισφορά
τους στην τοπική κοινωνία.
Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν θέματα όπως:
▶ Προκαταλήψεις και στερεότυπα σε σχέση με τους μετανάστες: Πώς θα ξεπεραστούν;
▶ Η θετική επίδραση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία
▶ Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης μεταναστών / Ιστορίες επιτυχίας σε πολιτισμικό,
οικονομικό και κοινωνικό/εκπαιδευτικό επίπεδο
▶ Πώς ο πολιτισμός βοηθάει στην ενσωμάτωση;
▶ Η εκπαίδευση / ενδυνάμωση των νέων και η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας
▶ Ο ρόλος των ΜΜΕ στη δημόσια εικόνα των προσφύγων και των μεταναστών
▶ Τοπικές πολιτικές ένταξης
▶ Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ένταξη

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους – ευρύ κοινό, πολίτες τρίτων χωρών,
φορείς δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς που ασχολούνται με μετανάστες,
ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους.

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ:

Απαιτείται προεγγραφή

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν – Απαραίτητη
η προεγγραφή. Στους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η εκδήλωση θα
διεξαχθεί στα Ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα
Αγγλικά.

Λίγα λόγια για το έργο
To έργο MAX αποσκοπεί στη μεταβολή της στάσης των πολιτών απέναντι στους
μετανάστες. Στόχος του είναι η βελτίωση της δημόσιας εικόνας των μεταναστών
στην Ευρώπη, αλλάζοντας την αφήγηση γύρω από τους λόγους της μετακίνησής τους
και δίνοντας έμφαση σε πραγματικές ιστορίες επιτυχημένων μεταναστών σε τοπικό
επίπεδο.
Η αφήγηση της ιστορίας, η δημιουργία θετικών μηνυμάτων για τα μέσα ενημέρωσης και
ο διάλογος μεταξύ ντόπιων και νεοφερμένων είναι τα βασικά στοιχεία του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AMIF της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει
20 εταίρους, 15 τοπικούς οργανισμούς από 12 κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και πέντε
εταίρους σε επίπεδο Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο max@kmop.eu !

Οι ομιλητές
Αλεξάνδρα Κορωναίου
Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια σπούδασε σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Paris V, όπου και δίδαξε ως επιστημονική βοηθός
(1982-1985). Επί σειρά ετών έχει διδάξει στο ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (από το 1998) σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και σε ποικίλα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών (Μαράσλειο Διδασκαλείο, ΠΕΚ, ΕΑΠ, κ.ά.). Από το
2006 έως το 2016 δίδαξε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τομεακού
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Κοινωνικών Επιστημών του Εθνικού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της κοινωνικοπολιτικής συμμετοχής της νεολαίας, στη ριζοσπαστικοποίηση των
νέων, στην εργασία, την ανεργία, τον ελεύθερο χρόνο και τα μέσα ενημέρωσης. Επί σειρά ετών εργάστηκε στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας σε έρευνες και σεμινάρια.
Έχει μακρόχρονη εμπειρία ως επιστημονική υπεύθυνη στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων) ECDP (European Cohort Development
Project) EU Horizon 2020.
Έχει συγγράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα και έχει λάβει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές σχετικά με τα πεδία των
επιστημονικών και ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Από το βιβλίο
της «Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου» μπήκε το θέμα της Έκθεσης στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2010. Πρόσφατα υπήρξε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΕΠ για τη διαμόρφωση του «εγχειριδίου»
της Β’ Λυκείου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤEΣ

Αφροδίτη Αζάρη
Η Αφροδίτη έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη
διαχείριση έργων, εκδηλώσεων καθώς και στο κομμάτι του μάρκετινγκ
στην Ελλάδα και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο (6 χρόνια). Έχει εργαστεί σε φημισμένους οργανισμούς / πανεπιστήμια και εταιρίες όπως
το Πανεπιστήμιο του Nottingham (H.B.), το Νοσοκομείο Royal Derby
Hospital (NHS-H.B.), τον χρηματοοικονομικό & συμβουλευτικό όμιλο
De Vere Group (H.B.), το ξενοδοχειακό όμιλο Principal Hotel Company
(H.B.), την διαφημιστική Concept Maniax, το Υπουργείο Οικονομικών
της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως υπεύθυνη διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (Erasmus+, AMIF)
στο τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του KMOP.
Τα έργα της επικεντρώνονται στην πρόληψη και καταπολέμηση της
παιδικής κακοποίησης, στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών / προσφύγων και στην ενδυνάμωση των νέων.
Όσον αφορά την εκπαίδευσή της, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού
τίτλου Film and Television: Theory, Culture and Industry (MA) από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο (H.B.). Το πρώτο πτυχίο της
ήταν στην Πολιτιστική Τεχνολογία και Επικοινωνία (Πολιτιστική Πληροφορική) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην οπτικοακουστική επικοινωνία.
Μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις Γαλλικών.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤEΣ

Μαντώ Μπαμπούλα
Η Μαντώ Μπαμπούλα είναι επαγγελματίας επικοινωνίας. Έχει σπουδάσει νομικά, μμε, δημόσιες σχέσεις και διδασκαλία γλωσσών ως ξένων. Έχει δουλέψει στην εκπαίδευση, ως εργαζόμενη πολυμέσων σε
δημοσιογραφικούς οργανισμούς και ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα εφηβικά της χρόνια. Η Μαντώ εργάζεται σε οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών και είναι επίσης διαμεσολαβήτρια σε θέματα ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, εκπαιδεύτρια σε θέματα επικοινωνίας και συνιδρύτρια του Media Sexism Watch. Αυτή την περίοδο
δουλεύει το δεύτερο ντοκιμαντέρ της. Έχει επίσης εκδόσει διηγήματα
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η Μαντώ πιστεύει ότι η ατομική συμπεριφορά μπορεί να διαμορφώσει
συλλογική συνείδηση. Περιέργως, το αγαπημένο της βιβλίο είναι «Η
Ιστορία της Ανάγνωσης» του Alberto Manguel αν και ξεχνά εύκολα τις
ιστορίες που διαβάζει στα βιβλία μόνο και μόνο για να έχει τη χαρά
κάποια μέρα να τις ξαναδιαβάσει.

Μαρία Κουζινοπούλου
Η Μαρία Κουζινοπούλου ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος
στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τις προπτυχιακές
της σπουδές στο ΑΠΘ. Το ταξίδι της στον κόσμο της δημοσιογραφίας
ξεκίνησε από το πολιτιστικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» και στη συνέχεια για άλλα ΜΜΕ της πόλης, ενώ ακολούθησαν
οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Παντείου. Λίγα χρόνια μετά, η οικονομική κρίση και τα
μεγάλα κοινωνικά προβλήματα την βρίσκουν στην Αθήνα και το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα.
Η ανάγκη για ανάδειξη των μεγάλων αυτών προβλημάτων ήταν ο λόγος που αποφάσισε να επικεντρωθεί σε κοινωνικά ζητήματα. Θέλησε
να θέσει την κοινωνία και τον άνθρωπο σε προτεραιότητα. Σήμερα έχει
εστιάσει τα ρεπορτάζ της στην κάλυψη του προσφυγικού ζητήματος,
αλλά και σε ευρύτερα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤEΣ

Μελίνα Δασκαλάκη
Η κ. Μελίνα Δασκαλάκη είναι η Εντεταλμένη Σύμβουλος για τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες του Δήμου Αθηναίων, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Είναι μαχόμενη δικηγόρος από το
1992 και έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε διάφορους ελληνικούς επενδυτικούς οίκους καθώς και εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και λίγα ιταλικά. Η συμμετοχή της στην πολιτική και τον κοινωνικό ακτιβισμό ξεκίνησε πριν από σχεδόν δέκα χρόνια.
Εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως Σύμβουλος για την 1η Δημοτική Κοινότητα
του Δήμου Αθηναίων (2011-2015) και στη συνέχεια ως Δημοτική Σύμβουλος
του Δήμου Αθηναίων από το 2015 και μετά. Στόχος της ήταν ανέκαθεν να
εξυπηρετήσει την πόλη της Αθήνας και τους συμπολίτες της πιέζοντας για
μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό με φιλελεύθερη ευρωπαϊκή προοπτική.

Πέπη Μαριόλη
H Πέπη Μαριόλη είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και, από το 2018, υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Απασχολησιμότητας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών του SolidarityNow
όπου παρέχεται επαγγελματική συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Επίσης εργάζεται και ως ερευνήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του
Πανεπιστήμιο Αθηνών σε έρευνα για το φαινόμενο του brain drain.
Έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα & Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό στην Συμβουλευτική & Επαγγελματικό Προσανατολισμό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στην
Έρευνα Μάρκετινγκ από το πανεπιστήμιο του Tilburg της Ολλανδίας. Έχει
εργαστεί με διαφορετικές ομάδες στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (εφήβους, ανέργους, επαγγελματίες, ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες) σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, διαχείρισης καριέρας, αναζήτησης εργασίας, δημιουργίας βιογραφικού, ψυχομετρικών εργαλείων και συνέντευξης εργασίας. Παλιότερα
εργάστηκε επί 9 χρόνια σε θέσεις Μάρκετινγκ σε μεγάλες επιχειρήσεις και
οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Έχει υπάρξει εισηγήτρια σε συνέδρια και έχει κάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις για θέματα επιχειρηματικότητας, τηλε-εργασίας, θέατρο & συμβουλευτική.
Έχει υπάρξει εθελόντρια και συντονίστρια της ομάδας για την Βία κατά των
Γυναικών της Διεθνούς Αμνηστίας και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2015-2016. Από το 2010 συμμετέχει ως ηθοποιός στην
Ακτιβιστική Ομάδα Θεάτρου του Καταπιεσμένου.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤEΣ

Σοφία Παπαδοπούλου
Η Σοφία Παπαδοπούλου είναι αρχισυντάκτρια στη Διεύθυνση Μακεδονίας- Θράκης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με κύρια πεδία δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος: τα Βαλκάνια, τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας, το προσφυγικό/
μεταναστευτικό.
Σπούδασε Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (έτος αποφοίτησης 1996) και στη συνέχεια παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Καΐρου, με διακρατική υποτροφία. Είναι μέλος της
ΕΣΗΕΜΘ, της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
και από υπότροφος του προγράμματος «Young Leaders» του German
Marshall Fund/GMF (2011).

Σέβη Ματσακίδου
Η Σέβη Ματσακίδου είναι ο άνθρωπος πίσω από τις λέξεις του El
Sistema Greece. Προτιμά να οργανώνει την επικοινωνία και να εργάζεται στα παρασκήνια. Έχει σπουδάσει θέατρο, επικοινωνία και σημειωτική και έχει δουλέψει αρκετά χρόνια με παιδιά, παρακολουθώντας
τα να μεταμορφώνονται μέσω της τέχνης. Δεν έχει μουσική εμπειρία
άλλα είναι σίγουρη ότι όλοι μπορούν να τραγουδήσουν δυνατά, να δοκιμάσουν να παίξουν κάποιο όργανο και να εκφραστούν μέσω της μουσικής!

Φίλιπιν Κρίσμαν
Συνεργάζεται με τη ΜΚΟ Zaatar, υποστηρίζοντας πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, μέσω διαφόρων δράσεων. Ασχολείται με την εύρυθμη
λειτουργία των τάξεων όπου πραγματοποιούνται μαθήματα αγγλικών,
ασχολείται μεταξύ άλλων με τα εργαστήρια της Zaatar και με τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου.
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τα θέματα μετανάστευσης
από νομική και κοινωνική σκοπιά. Αφού μελέτησε το ευρωπαϊκό και
το γαλλικό σύστημα σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο, τώρα
κάνει ένα εξειδικευμένο master για την υποστήριξη των αιτούντων
άσυλο, των προσφύγων και άλλων ευάλωτων ατόμων.

Δράσεις ενσωμάτωσης
μεταναστών στην τοπική
κοινωνία:
ανταλλαγή εμπειριών & ιστοριών

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ:

Απαιτείται προεγγραφή

