
 

 

 

 

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ε.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (IMAF) 2014-2020 

O.S. 2 «Ένταξη / Νόμιμη Μετανάστευση» - Εθνικός Στόχος ΟΝ 3 – “Capacity 

Building” – «Προώθηση δράσεων κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 

Πολιτών από Τρίτες Χώρες που αναπτύσσονται στην Ιταλία και σε άλλα 

Κράτη Μέλη. 

Το θέμα της χρηματοοικονομικής ένταξης των μεταναστών αποτελεί 

σήμερα ένα απαραίτητο στοιχείο για να μπορούν οι μετανάστες να 

δράσουν και να είναι ενεργοί στο οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό σύστημα αναφοράς. Πράγματι, οι ανάγκες ένταξης 

καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο στο οποίο εντάσσεται και ο καταναλωτής 

με την προστασία της υγείας, ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων 

και των υπηρεσιών, κατάλληλη πληροφόρηση και ορθή διαφήμιση, 

εκπαίδευση όσον αφορά την κατανάλωση, ορθότητα στις 

συμβατικές σχέσεις, προώθηση συλλογικών σχημάτων μεταξύ 

καταναλωτών και χρηστών, παροχή κοινωφελών υπηρεσιών 

σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας.  

To InCOME είναι μια πειραματική δράση η οποία 

 Προωθεί ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα, 

 Προωθεί την οικονομική εθνική ταυτότητα των 

αλλοδαπών πολιτών, βελτιώνοντας το επίπεδο 

χρηματοοικονομικής κουλτούρας και τη σχέση μεταξύ 

οικονομικής γνώσης, ατομικής υπευθυνότητας και 

αυτονομίας επιλογών, 

 Ευνοεί την ανταλλαγή και τη σύγκριση καλών πρακτικών 

μεταξύ φορέων που ασχολούνται με την προώθηση 

καινοτόμων στρατηγικών ένταξης του μεταναστευτικού 

πληθυσμού, 

 Δημιουργεί ένα καινοτόμο μοντέλο παρέμβασης που 

επικεντρώνεται στη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και 

στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική και 

χρηματοοικονομική ένταξη των μεταναστών.  

 

InCOME είναι τα ιταλικά αρχικά για:  

Inclusione   = Ένταξη 

Cittadinanza economica e nuove = Οικονομική Εθνική         

                                                                          ταυτότητα και νέες 

Opportunità di integrazione dei = Ευκαιρίες ένταξης των  

Migranti tramite   = Μεταναστών μέσω 

L’Educazione finanziaria   = Χρηματοοικονομικής 

Εκπαίδευσης 

 

 

 

 



 

 

 

Το InCOME έχει παρουσία στο Τορίνο, στη Ρώμη και στη Νάπολη 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

• Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως στην 

εθνική επικράτεια 

• Διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, πολίτες 

μεταναστευτικής καταγωγής 

• Φορείς και υπεύθυνοι των συλλογικών οργανώσεων του 

Τρίτου Τομέα, ενώσεις καταναλωτών και δημόσιοι 

φορείς. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μια έρευνα αξιολόγησης που στοχεύει στην οικοδόμηση και στον 

έλεγχο της εν εξελίξει εφαρμογής των δραστηριοτήτων αλλά και 

στην διερεύνηση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων ανά 

περιοχή εντός των κοινοτήτων μεταναστών που αποτελούν το 

στόχο της δράσης. 

Ένας κύκλος κατάρτισης για κάθε πόλη με στόχο την προώθηση της 

χρηματοοικονομικής ένταξης των μεταναστών μέσα από την 

παροχή δράσεων πληροφόρησης και προστασίας σε 

χρηματοοικονομικό, ασφαλιστικό και προνοιακό πλαίσιο. 

Μια πειραματική και καινοτόμα Υπηρεσία σχετικά με την 

καθοδήγηση και την υποστήριξη της προώθησης της 

χρηματοοικονομικής ένταξης των μεταναστών σε κοινωφελείς 

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες που ήδη δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή. 

Επεξεργασία ενός καινοτόμου Μοντέλου παρέμβασης με 

δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλους τομείς για τη 

χρηματοοικονομική ένταξη των μεταναστών.  

 

 


