
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ένταξη μεταναστών στην  
ελληνική κοινωνία: 
Προκλήσεις και καλές πρακτικές
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
18.00 – 19.45
Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί 
σε εκδήλωση με θέμα «Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία: 
Προκλήσεις και καλές πρακτικές», που διοργανώνει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
2022, ώρα 18.00-19.45, στον Πειραιά (Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα). 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιάσουμε εργαλεία για την ενδυνάμωση 
της σχέσης μεταξύ των μεταναστών γονέων και των παιδιών τους και τη 
συμβουλευτική καθοδήγηση (Mentoring), καθώς και βήματα προς την 
επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν υπεύθυνοι ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την 
ένταξη, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 
δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα δώσουν τη δική τους οπτική και θα παρουσιάσουν 
το έργο τους.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.  
Απαραίτητη η προεγγραφή.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6e3YcaNGW3zgPWIl3IlzqJog2QHfCAp6nIuSNnG4c3XZsIg/viewform
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00 – 18.05 Καλωσόρισμα/ Eισαγωγή

Δήμητρα Μποφυλάτου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής  
Δράσης και Καινοτομίας

18.05 – 18.20 Η ενδυνάμωση της σχέσης των μεταναστών γονέων με τα παιδιά τους

Επαμεινώνδας Κουταβέλης, Υπεύθυνος Διαχείρισης έργου No Child Left Behind, ΚΜΟΠ - 
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

H συμβουλευτική καθοδήγηση (Mentoring), ως εργαλείο για την  
επιτυχημένη ένταξη μεταναστών

Λιλιάνα Τσιμπούλσκα, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργου RISING, ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής 
Δράσης και Καινοτομίας

18.20 – 18.35

18.35 – 18.45

18.45 – 19.15

Ποια είναι τα βήματα προς την επιτυχημένη ένταξη μεταναστών;

Χρήστος Κωστικίδης, Κοινωνικός Λειτουργός, ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης 
και Καινοτομίας

Δράσεις για την ενδυνάμωση μεταναστών 

Χασάν Χμεϊντάν, Συνιδρυτής Zaatar Organization, Συντονιστής κοινωνικού εστιατορίου 
«Γεύσεις της Δαμασκού»

Βιβή Λούλο, υπεύθυνη του προγράμματος «Supporting Children to Thrive»,  
We need books

19.30 – 19.45

19.15 – 19.30

Η Αναδοχή ως εργαλείο προστασίας για τα Χωρισμένα από την οικογένεια τους 
παιδιά στη χώρα μας  

Θεοδώρα Γιαταγάνα, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου FA.B!

Οι νέοι μεταναστευτικής καταγωγής και το αίτημα της πολιτικής ορατότητας

Άγγελος Διονύσιος Γιαχολλάρη, Μέλος Δ.Σ  του Δικτύου Νέων Μεταναστευτικής 
καταγωγής «Ορίζοντες»
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Σχετικά με τα προγράμματα “No Child Left Behind” και “RISING”

Η εκδήλωση διεξάγεται  στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων “No Child Left Behind” και 
“RISING: Mentoring to raise motivated migrant”, στα οποία συμμετέχει το ΚΜΟΠ.

Το πρόγραμμα “No Left Behind Children” έχει ως στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταναστών/προσφύγων γονέων και των παιδιών που έχουν μείνει πίσω στην πατρίδα τους. 
Μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το έργο θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των 
γονέων και των εκπαιδευτών ενηλίκων που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση μεταναστών, για την 
ανάπτυξη υγιούς και συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Το “No Left 
Behind Children” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ιταλία και Ρουμανία.

Το πρόγραμμα “RISING” επιδιώκει να αντιμετωπίσει την έλλειψη κινήτρων των μεταναστών και 
των προσφύγων να συνεχίσουν την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, μέσω ενός καινοτόμου 
μοντέλου συμβουλευτικής καθοδήγησης που αναζητά τρόπους αύξησης των κινήτρων των 
μαθητών προσφύγων και μεταναστών. To “RISING” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και υλοποιείται σε Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία και Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email no-child-left-
behind-project@kmop.org / rising-project@kmop.org ή στο τηλ. 2103637547.
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