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To 1o Newsletter του έργου IDEAL-M!

Τι είναι το IDEAL-M;

Το έργο IDEAL-M αποσκοπεί στη γενικότερη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που ενέχει η 
παράτυπη μετανάστευση και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τη μετάβαση 
στην Ευρώπη, καθώς επίσης στην ενημέρωση σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν 
όταν κάποιος εισέρχεται παράτυπα στις Ευρωπαϊκές χώρες-υποδοχής. 

Το έργο IDEAL-M επικεντρώνεται στη Σενεγάλη ως μία σημαντική χώρα προέλευσης μεταναστευτικών 
ροών στην Ευρώπη, αξιολογώντας τις ανάγκες των Σενεγαλέζων όταν εισέρχονται σε Ευρωπαϊκές 
χώρες, ειδικότερα στη Γερμανία όπου διαμένει σημαντικός αριθμός. 

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Ανάδειξη των θετικών σημείων νόμιμης  εισόδου 
στην Ευρώπη και την παροχή έγκριτης ενημέρωσης 
σε όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν, μέσω της 
κινητοποίησης της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη.

- Δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης σε έναν διευρυμένο 
αριθμό μέσων ενημέρωσης, ψηφιακών μέσων και τοπικών
 εφημερίδων στη Σενεγάλη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ 
      ΣΤΟΧΟΙ

- Υποστήριξη κοινοτήτων διασποράς ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μεταναστών και 
των τοπικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συμβολής 
στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών προέλευσής τους

- Δημιουργία δικτύων σχετικών δρώντων ως μέσα πληροφόρησης και εμπλοκής κοινοτήτων 
διασποράς για την αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών

- Προετοιμασία μεταναστευτικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση παράτυπων μεταναστευτικών 
ροών και για τη βέλτιστη εμπλοκή των κοινοτήτων διασποράς στη σχετική καμπάνια επικοινωνίας 
και ενημέρωσης

- Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στις χώρες προέλευσης των εταίρων με σκοπό την ενδυνάμωση 
και επικοινωνία καλών πρακτικών συνεργασίας και εμπλοκής κοινοτήτων διασποράς.

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Γνωρίστε τα πέντε Πακέτα Εργασίας του IDEAL-M

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

ΠΕ2: Καταγραφή Πλαισίου και Περιβάλλοντος Υλοποίησης Έργου

ΠΕ3: Αξιολόγηση Ομάδων-Στόχων και Καναλιών Επικοινωνίας

ΠΕ4: Διεξαγωγή Καμπάνιας Ενημέρωσης

ΠΕ5: Επικοινωνία Έργου

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ;

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020.

Οι εταίροι του έργου IDEAL-M, 
διάρκειας δύο ετών, συναντήθηκαν για την 
εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα,
στις 29 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
καθορίστηκαν οι ρόλοι, οι ευθύνες και 
αρμοδιότητες των εταίρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, οι εταίροι εστίασαν την προσοχή τους στο 
πρώτο πακέτο εργασίας, στη Διαχείριση και στοn Συντονισμό του Έργου.

Παράλληλα, εργάζονται στην ανάπτυξη μίας συγκεντρωτικής αναφοράς περιγραφής του πλαισίου 
και περιβάλλοντος υλοποίησης του έργου (Πακέτο Εργασίας 2).

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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