
Τι είναι οι καλές & υποσχόμενες πρακτικές  

 

Ο όρος «καλές πρακτικές» ή «βέλτιστες πρακτικές» ή «αποτελεσματικές πρακτικές» 

χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία δοκιμασμένη μέθοδο ή δράση που έχει αποδείξει 

στην πράξη ότι, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες, είναι περισσότερο 

αποτελεσματική από άλλες. Επίσης, η πρακτική αυτή έχει δυνατότητα επανάληψης και 

μεταφοράς. Η «καλή πρακτική» μπορεί να γίνει αντιληπτή είτε ως διαδικασία είτε ως 

παρέμβαση.  

Ειδικότερα στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, η έννοια της «καλής 

πρακτικής» μπορεί να συμπεριλάβει προσεγγίσεις, εμπειρίες ή πρωτοβουλίες που έχουν 

λειτουργήσει καλά και έχουν θέσει σε εφαρμογή τεχνικές και μεθόδους με θετικά 

αποτελέσματα ως προς την υποδοχή και ένταξη προσφύγων και ως εκ τούτου αξίζει να 

προταθούν σε άλλα οργανωτικά πλαίσια.1 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι καλές (αποτελεσματικές) πρακτικές 

χαρακτηρίζονται από τον καινοτόμο τους χαρακτήρα, την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, 

τον θετικό αντίκτυπό τους στην έμπρακτη εφαρμογή των συμβάσεων των δικαιωμάτων των 

μεταναστών, τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους, και είναι πρακτικές που – με την εμπλοκή 

των μεταναστών – έχουν βιώσιμη επίδραση.2 

Σύμφωνα με τον ορισμό σε πλατφόρμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

«μία καλή πρακτική είναι μια διαδικασία ή μεθοδολογία η οποία είναι ηθική, δίκαια, ικανή 

να αναπαραχθεί, πετυχαίνει τους σκοπούς της και ως εκ τούτου μπορεί να προταθεί ως 

πρότυπο». Επίσης, στην ίδια πηγή επισημαίνεται ότι «η σημασία του εντοπισμού και της 

διάδοσης καλών πρακτικών βρίσκεται στο ότι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και 

ενθαρρύνουμε την εφαρμογή της γνώσης και της εμπειρίας σε νέες συνθήκες».3 

 

 

 

 

 

 
1 PandPAS (2018), “Welcome!” Collection of good practices already existing for refugees’ welcoming and first 
inclusion [διαθέσιμο εδώ: http://www.pandpasproject.eu/welcomecollection-of-good-practices-already-
existing-for-refugeeswelcoming-and-first-inclusion/] 
2 Μετάφραση από το σχετικό λήμμα στο International Organization for Migration (2011), Glossary on 
Migration, Geneva, IOM.  
3 Η πληροφορία έχει αντληθεί από το Good Practices for Urban Refugees, μία πλατφόρμα που διαχειρίζεται 
ομάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Division of Programme Support Management 
and the Policy Development and Evaluation Service [διαθέσιμο εδώ: 
http://www.urbangoodpractices.org/pages/view/what-is-a-goodpractice/lang:eng] 

http://www.pandpasproject.eu/welcomecollection-of-good-practices-already-existing-for-refugeeswelcoming-and-first-inclusion/%5d
http://www.pandpasproject.eu/welcomecollection-of-good-practices-already-existing-for-refugeeswelcoming-and-first-inclusion/%5d
http://www.urbangoodpractices.org/pages/view/what-is-a-goodpractice/lang:eng


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά προσδιορίζουν ενδεικτικά μια «καλή ή υποσχόμενη» πρακτική* :  

1. Είναι τεχνικά εφικτή  

Η καλή πρακτική είναι εύκολο να μεταδοθεί και να υλοποιηθεί.  

2. Είναι αποδοτική και επιτυχής  

Η καλή πρακτική έχει αποδειχθεί ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει υλοποιηθεί με επιτυχία 

και έχει θετικό αντίκτυπο στους πρόσφυγες και στις τοπικές κοινότητες.  

3. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα  

Η καλή πρακτική αντικατοπτρίζει βασικές οικουμενικές αρχές του δικαίου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου και του προσφυγικού δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες, η πρακτική στοχεύει στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των προσφύγων και 

μεταναστών. Επίσης επιδιώκει να προστατέψει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων τους.  

4. Έχει δυνατότητες αναπαραγωγής και προσαρμογής  

Η καλή πρακτική πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπαραχθεί υπό τις ίδιες συνθήκες αλλά και να 

μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί υπό ποικίλες συνθήκες, πιθανά και σε διαφορετικά τοπικά ή εθνικά 

περιβάλλοντα.  

5. Είναι ευαίσθητη σε θέματα φύλου  

Η καλή πρακτική προωθεί την ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό πλαίσιο και 

εντάσσοντας τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πτυχές μιας πρακτικής.  

6. Εμπεριέχει τη συμμετοχικότητα  

Η καλή πρακτική βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών, θεσμών και πολιτών και 

ακολουθεί κατά την υλοποίησή της μια συμμετοχική προσέγγιση, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή 

της τοπικής και της προσφυγικής/μεταναστευτικής κοινότητας στην ανάληψη αποφάσεων και στην 

πραγματοποίηση δράσεων και ενισχύοντας τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

7. Είναι καινοτόμος  

Η καλή πρακτική περικλείει καινοτόμες προσπάθειες σχετικά με την υποδοχή και ένταξη των 

προσφύγων, που προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

συμμετεχόντων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.  

8. Προάγει τη δικτύωση και τον συντονισμό  

Η καλή πρακτική περιέχει προσεγγίσεις συνεργατικής διακυβέρνησης που προωθεί τη συμμετοχή της  

κοινότητας των εμπλεκόμενων παραγόντων όπως δημοτικές αρχές, ομάδες βάσης, τοπικά δίκτυα 

επαγγελματιών, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ανθρωπιστικές οργανώσεις και πολίτες.   

 

*PandPAS (2018) – ibid. 


