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Περιεχόμενο του Έργου
Βασικός στόχος του έργου MllCT (ICT enabled public services for
migration) είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανάπτυξη
συγκεκριμένων εργαλείων χρήσιμων για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ενσωμάτωσης των μεταναστών/προσφύγων στις
κοινωνικές και οικονομικές δομές των χωρών υποδοχής τους. Πιο
συγκεκριμένα, τόσο οι μετανάστες/πρόσφυγες όσο και οι εκπρόσωποι από
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, από ΜΚΟ (μη κυβερνητικές οργανώσεις)
αλλά και από άλλες ομάδες ενδιαφέροντος θα συνεργαστούν για να
προτείνουν και να δημιουργήσουν νέες βελτιωμένες υπηρεσίες
τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας. Το όλο έργο, έχοντας τον
τελικό χρήστη ως κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, θα αντιμετωπίσει την
ανάγκη βελτίωσης και προσαρμογής των διεπαφών που
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες,
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των μεταναστών και
των προσφύγων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ στην κοινωνική κατανόηση των παραγόντων που
επηρεάζουν τη δυνατότητα των μεταναστών και των
προσφύγων να έχουν πρόσβαση σε βασικές
δημόσιες υπηρεσίες

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ μιας επαναλαμβανόμενης και κοινώς αποδεκτής
ανοιχτής ενοποιημένης μεθοδολογίας για τον συν-σχεδιασμό
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT), για το
μετασχηματισμό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
ΣΥΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας
με απώτερο στόχο την ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων μέσω της παροχής πρόσβασής τους σε βασικές
δημόσιες υπηρεσίες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενος ευέλικτου πλαισίου ενσωμάτωσης
«τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας» για την ένταξη νέων
τεχνολογιών πληροφοριας και ενημέρωσης (ICT) στις
υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ των διαδικασιών διαχείρισης ενσωμάτωσης των
μεταναστών με τη χρήση ενός εργαλείου υποστήριξης
αποφάσεων που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ορθή
αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, επίδειξη και δοκιμή με αυστηρά κριτήρια ενός
αριθμού συν-σχεδιασμένων τεχνολογιών πληροφοριών και
επικοινωνίας (ICT) που εξομαλύνουν την πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες και διευκολύνουν την ενσωμάτωση των
προσφυγικών κοινοτήτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

