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Ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει ως εταίρος
στο Δίκτυο πόλεων REACT του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

my maxpet shop

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην πρώτη
συνάντηση εργασίας του έργου με τίτλο REACT, που υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», και ειδικά στο Σκέλος 2:
Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά (μέσω δικτύωση
Δήμων). Η πρόταση για το έργο REACT εγκρίθηκε φέτος από την Γενική
Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Με γενικότερο στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις
δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε Ενωσιακό επίπεδο, δημιουργήθηκε
το συγκεκριμένο Δίκτυο πόλεων, όπου εκτός από τον Δήμο Κατερίνης
συμμετέχουν: το ANCI ABRUZZO (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας
ABRUZZO)που είναι και συντονιστής, ο Δήμος του Wattrelos (Γαλλία), οι
Δήμοι Gornja Rijeka και Breznicki Hum (Κροατία), ο Δήμος Δυρραχίου
(Αλβανία) καθώς και φορείς υποστήριξης (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα,
ΜΚΟ) από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και την Αλβανία.

Βιβλιοπωλείο "Μολύβι και χαρτί"

Όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Κατερίνης κος Σάββας Χιονίδης, η επιλογή και
συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα και δράσεις αποδεικνύουν,
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αφενός την αναγνώριση του τεράστιου έργου των τελευταίων χρόνων του
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Για μια ακόμη φορά, τόνισε ο Δήμαρχος, ανταποκριθήκαμε άμεσα και σοβαρά
στο μεταναστευτικό ζήτημα, αποσπώντας θετικά σχόλια σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο. Η συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο REACT, με τη συνέργεια του
συνόλου των πολιτών, έχει πολλά να δώσει στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής
σκέψης και πρακτικής.

e stos

Στην πρώτη συνάντηση εργασίας, στην έδρα του συντονιστή εταίρου στην
Πεσκάρα της Ιταλίας, τον Δήμο Κατερίνης εκπροσώπησαν ο Δημοτικός
Σύμβουλος κος Νίκος Κατανάς και η κα Κατερίνα Πόδα, ως υπεύθυνη για την
παρακολούθηση του έργου. Οι εκπρόσωποι του Δήμου αναφέρθηκαν στα
γενικά στοιχεία του Δήμου, ενώ παρουσίασαν εκτενώς την κατάσταση του
μεταναστευτικού και του προσφυγικού διαχρονικά σε επίπεδο χώρας και
Δήμου, το σχετικό νομικό πλαίσιο, αλλά και όλες τις δράσεις που επιτυχώς
υλοποίησε και υλοποιεί ο Δήμος Κατερίνης τα τελευταία χρόνια στην
αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών.
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Μ.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ε. Ο.Ε.

Το μέγεθος και η υλοποίηση του έργου του Δήμου στον τομέα αυτό
εντυπωσίασε όλους τους εταίρους του Δικτύου. Στα πλαίσια της συνάντησης
πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη σε δομές φιλοξενίας μεταναστών και
προσφύγων, όπου έγινε εποικοδομητικός διάλογος με ανταλλαγή απόψεων και
ερωτήσεων μεταξύ του κου Κατανά, της κας Πόδα και των εργαζομένων σε
αυτές.

Αναρτήθηκε από imerisiapierias στις 19:56

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Προτείνετέ το στο Google

Αναζήτηση
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Ετικέτες ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση
Δημιουργία Συνδέσμου
Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Εγκυρη ενημέρωση
Οι συντάκτες της "Ημερήσιας" σας ενημερώνουν έγκαιρα και
έγκυρα σχολιάζουν την επικαιρότητα

ΚΑΙΡΟΣ
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