Projecte 2924
BENVINGUTS: CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS
ACOLLIDORS I SOLIDARIS AMB LES PERSONES REFUGIADES
RESUM:
El projecte pretén, d’una banda, donar resposta a les necessitats i
demandes formulades des del món local i la ciutadania davant
l’anomenada crisi de les persones refugiades. De l’altra, contribuir a la
campanya endegada pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per proveir d’eines i mecanismes els municipis
perquè puguin assolir els compromisos establerts en les mocions
signades de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània.
Els canvis que vol assolir aquest projecte són que la solidaritat
ciutadana i de les administracions públiques sigui a llarg termini i no
un moviment puntual. En segon lloc, sensibilitzar la ciutadania i els
professionals que treballin directament o indirectament amb les
persones refugiades sobre les causes del desplaçament forçat i la
institució de l’asil perquè, d’una banda, es continuï fent incidència
social i política sobre el dret d’asil i, de l’altra, per aconseguir accions
coordinades entre les entitats, les administracions i la ciutadania que
garanteixin una atenció i una acollida integral i especialitzada que
fomenti la capacitació i l’autonomia de les persones refugiades. I, en
tercer lloc, combatre els rumors i els estereotips sobre la població
refugiada per tal de contribuir a afavorir la inclusió de la població
refugiada a la nostra societat i, alhora, rebatre el discurs discriminatori
i xenòfob que està sorgint en alguns municipis.

Àmbit:
Formació tècnics/regidors que
treballin amb refugiats, maleta
pedagògica antirumors, microsite
informació
Abast territorial:
Tot el país
Durada:
12 mesos
Entitat que executa:
CCAR – Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat

Pressupost
Import total:
40.000,00 euros
Import sol·licitat: 25.000,00 euros
Import aprovat: 15.802,50 euros

Aquests canvis s’assoliran a través de formacions d’EpD adreçades
tant als professionals de les administracions locals i/o els grups clau
que els municipis identifiquen, també com als centres educatius i altres estructures del municipi.
Així mateix, s’elaborarà una maleta antirumors sobre les persones refugiades, que serà accessible per
tothom a través del microsite i que es difondrà igualment als centres educatius i a les administracions
locals a través dels tallers realitzats.
El microsite, que es crearà en el marc d’aquest projecte, servirà com a plataforma d’intercanvi,
col·laboració i interconnexió amb els municipis que conformin la xarxa, alhora que contribuirà a la difusió
de bones pràctiques, replicabilitat i sostenibilitat del projecte.
Tot això, tenint com a eix transversal l’EpD des d’un treball conjunt i coordinat amb el món local.

