ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΕΘΕ 2017-2020

Τίτλος ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΝΟΗ

Κωδικός ΟΠΣ

5048455

Προγραμματική Περίοδος

2014-2020

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

1.007.800 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ

719/2

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

1/12/2019-31/11/2020

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΓΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Η Δράση αφορά στη λειτουργία μίας (1) νέας δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων
αγοριών ηλικίας 12-17 ετών στην περιοχή της Αθήνας, δυναμικότητας 40 θέσεων, η οποία
θα λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο καθόλη τη διάρκεια του έτους,
συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου, με απασχολούμενο έμπειρο προσωπικό,
από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση). Η
δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων θα λειτουργήσει προς όφελος των ασυνόδευτων
ανηλίκων, από την Ευρωπαϊκή Έκφραση η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία της δομής
παρέχοντας χώρους προστατευμένης στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους, σίτισης, αλλά

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

ταυτόχρονα και την παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, ψυχοεκπαιδευτικών
και υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Βασικός στόχος της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων «ΙΝΟΗ» θα είναι
η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην
ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων.
Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών με τρόπο
που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όπως προβλέπεται από Διεθνής
Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του παιδιού και σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός
και εκτός δομής.

Οι υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν:
•

Την παροχή στέγασης

•

Την παροχή σίτισης

•

Την παροχή ένδυσης

•

Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα

•

Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα

•

Συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός
κ.ά.)

•

Τίτλος ΕΡΓΟΥ

Ιατρική Υποστήριξη & Φαρμακευτική περίθαλψη

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Κωδικός ΟΠΣ

5032873

Προγραμματική Περίοδος

2014-2020

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

1.007.800 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

719/2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΑΔΑ:6ΗΙΖ465ΧΘΕ-ΣΓΜ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

1/11/2018-31/12/2020

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΓΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Η Δράση θα αφορά στη λειτουργία μίας (1) νέας δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων
αγοριών ηλικίας 12-17 ετών στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, δυναμικότητας 40
θέσεων, η οποία θα λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο καθόλη τη
διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου, με απασχολούμενο
έμπειρο προσωπικό, από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ
(Ευρωπαϊκή Έκφραση). Η δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων θα λειτουργήσει προς
όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων, από την Ευρωπαϊκή Έκφραση η οποία θα αναλάβει τη

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

λειτουργία της δομής παρέχοντας χώρους προστατευμένης στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους,
σίτισης, αλλά ταυτόχρονα και την παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών,
ψυχοεκπαιδευτικών και υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Βασικός στόχος της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη θα
είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση
στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων.
Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών με τρόπο
που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η
αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του

παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε
έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.
Οι υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν:
•

Την παροχή στέγασης

•

Την παροχή σίτισης

•

Την παροχή ένδυσης

•

Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα

•

Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα

•

Συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός
κ.ά.)

•

Ιατρική Υποστήριξη & Φαρμακευτική περίθαλψη

Τίτλος ΕΡΓΟΥ

IMPROVING THE GREEK RECEPTION SYSTEM THROUGH SITE MANAGEMENT
SUPPORT AND TARGETED INTERVENTIONS IN LONG TERM ACCOMODATION SITES

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

500.000€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

ΙΟΜ GRC/IMPL/AP0015/2019

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

PROJECT IMPLEMENTATION AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR MIGRATION & NGO EVROPAIKI KOINONIA POLITIKI EKFRASI
THESMOI-EKPETHE

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

01.01.2019-31.12.2019

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΣΣΙΔΑΣ

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία ‘’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ),αναλαμβάνει στη Δομή Φιλοξενίας προσφύγων
Ελαιώνα:
Α) Την υποστήριξη του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης και συγκεκριμένα:
1. Την υποδοχή φιλοξενούμενων και τη μέριμνα για την κατανομή νεοεισερχόμενων στους
θαλάμους
2. Την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα
3. Την ψυχοκοινωνική εκτίμηση των φιλοξενούμενων, τη λήψη κοινωνικού ιστορικού των
φιλοξενούμενων και την τήρηση και τακτική ενημέρωση του φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού
ιστορικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διατάξεις του Ν.2472/97, για την προστασία των δεδομένων
Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την λήξη διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης ο φάκελος κοινωνικού
και ψυχολογικού ιστορικού θα παραδοθεί στο αρμόδιο προσωπικού της Ανοικτής Δομής Προσωρινής
Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία στον Ελαιώνα Αττικής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την προστασία του σχετικού πληροφοριακού υλικού.
4. Τη διασύνδεση των φιλοξενούμενων με δημόσιες υπηρεσίες και δομές δευτεροβάθμιας
περίθαλψης στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο,
5. Την εκτίμηση, προσδιορισμό και διαχείριση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και προνοιακών
αναγκών των φιλοξενούμενων,
6. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή άλλων προγραμμάτων με
στόχο την προσωπική ανάπτυξη, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη διευκόλυνση προσαρμογής
των φιλοξενούμενων στον κοινωνικό ιστό.
Η παρουσία του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης θα καλύπτει δύο ημερήσιες βάρδιες (16 ώρες), 7

ημέρες την εβδομάδα.

Β).

Την υποστήριξη του κλιμακίου διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης και

συγκεκριμένα:
1. Την καταγραφή των νεοεισερχόμενων στη δομή, τήρηση βιβλίου εισόδου και εξόδου των
φιλοξενούμενων
2. Τη διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού της δομής
3.Τη μέριμνα για την έγκαιρη διανομή γευμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης στους
φιλοξενούμενους και την τήρηση του προγράμματος καθαριότητας
4. Τη μέριμνα για την καταγραφή και επιδιόρθωση βλαβών στους οικίσκους και στον προαύλιο
χώρο της δομής
5. Υπηρεσίες επιτήρησης
Η παρουσία του κλιμακίου διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης θα καλύπτει όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τίτλος Πράξης

URGENT CARE FOR UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN STRANDED IN
GREEECE

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

68.000€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

ΙΟΜ GRC/IMPL/IVO510/2018

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

PROJECT IMPLEMENTATION AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR MIGRATION & NGO EVROPAIKI KOINONIA POLITIKI EKFRASI
THESMOI-EKPETHE

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

01.11.2018-31.12.2018

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΣΣΙΔΑΣ
Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία ‘’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ

ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ

(ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ),αναλαμβάνει

στη

Δομή

Φιλοξενίας

Προσφύγων Ελαιώνα:
Α) Την υποστήριξη του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης και συγκεκριμένα:
1. Την υποδοχή φιλοξενούμενων και τη μέριμνα για την κατανομή νεοεισερχόμενων στους
θαλάμους
2. Την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα
3. Την ψυχοκοινωνική εκτίμηση των φιλοξενούμενων, τη λήψη κοινωνικού ιστορικού των
Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

φιλοξενούμενων και την τήρηση και τακτική ενημέρωση του φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού
ιστορικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διατάξεις του Ν.2472/97, για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την λήξη διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης ο φάκελος κοινωνικού
και ψυχολογικού ιστορικού θα παραδοθεί στο αρμόδιο προσωπικού της Ανοικτής Δομής Προσωρινής
Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία στον Ελαιώνα Αττικής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την προστασία του σχετικού πληροφοριακού υλικού.
4. Τη διασύνδεση των φιλοξενούμενων με δημόσιες υπηρεσίες και δομές δευτεροβάθμιας
περίθαλψης στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο,
5. Την εκτίμηση, προσδιορισμό και διαχείριση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και προνοιακών
αναγκών των φιλοξενούμενων,

6. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή άλλων προγραμμάτων με
στόχο την προσωπική ανάπτυξη, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη διευκόλυνση προσαρμογής
των φιλοξενούμενων στον κοινωνικό ιστό.
Η παρουσία του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης θα καλύπτει δύο ημερήσιες βάρδιες (16 ώρες), 7
ημέρες την εβδομάδα.

Β).

Την υποστήριξη του κλιμακίου διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης και

συγκεκριμένα:
1. Την καταγραφή των νεοεισερχόμενων στη δομή, τήρηση βιβλίου εισόδου και εξόδου των
φιλοξενούμενων
2. Τη διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού της δομής
3.Τη μέριμνα για την έγκαιρη διανομή γευμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης στους
φιλοξενούμενους και την τήρηση του προγράμματος καθαριότητας
4. Τη μέριμνα για την καταγραφή και επιδιόρθωση βλαβών στους οικίσκους και στον προαύλιο
χώρο της δομής
5. Υπηρεσίες επιτήρησης
Η παρουσία του κλιμακίου διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης θα καλύπτει όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τίτλος Πράξης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ & ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣ ΣΤΟΝ ΕΛΙΑΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

327.600€
MRF-09-G-GRC ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –ΑΔΑ:6Η1Ζ465ΧΘΕ-ΣΓΜ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

1/10/2017-31/10/2018

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΣΣΙΔΑΣ
Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία ‘’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ),αναλαμβάνει στη Δομή Φιλοξενίας
Προσφύγων Ελαιώνα:
Α) Την υποστήριξη του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης και συγκεκριμένα:
1. Την υποδοχή φιλοξενούμενων και τη μέριμνα για την κατανομή νεοεισερχόμενων στους
θαλάμους

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

2. Την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα
3. Την ψυχοκοινωνική εκτίμηση των φιλοξενούμενων, τη λήψη κοινωνικού ιστορικού των
φιλοξενούμενων και την τήρηση και τακτική ενημέρωση του φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού
ιστορικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διατάξεις του Ν.2472/97, για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την λήξη διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης ο φάκελος
κοινωνικού και ψυχολογικού ιστορικού θα παραδοθεί στο αρμόδιο προσωπικού της Ανοικτής Δομής

Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία στον Ελαιώνα Αττικής, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία του σχετικού πληροφοριακού υλικού.
4. Τη διασύνδεση των φιλοξενούμενων με δημόσιες υπηρεσίες και δομές δευτεροβάθμιας
περίθαλψης στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο,
5. Την εκτίμηση, προσδιορισμό και διαχείριση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και
προνοιακών αναγκών των φιλοξενούμενων,
6. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή άλλων προγραμμάτων
με στόχο την προσωπική ανάπτυξη, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη διευκόλυνση
προσαρμογής των φιλοξενούμενων στον κοινωνικό ιστό.
Η παρουσία του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης θα καλύπτει δύο ημερήσιες βάρδιες (16 ώρες), 7
ημέρες την εβδομάδα.

Β). Την υποστήριξη του κλιμακίου διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης και
συγκεκριμένα:
1. Την καταγραφή των νεοεισερχόμενων στη δομή, τήρηση βιβλίου εισόδου και εξόδου των
φιλοξενούμενων
2. Τη διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού της δομής
3.Τη μέριμνα για την έγκαιρη διανομή γευμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης στους
φιλοξενούμενους και την τήρηση του προγράμματος καθαριότητας
4. Τη μέριμνα για την καταγραφή και επιδιόρθωση βλαβών στους οικίσκους και στον
προαύλιο χώρο της δομής
5. Υπηρεσίες επιτήρησης
Η παρουσία του κλιμακίου διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης θα καλύπτει όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τίτλος Πράξης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ & ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣ ΣΤΟΝ ΕΛΙΑΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

58. 600€

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

MRF-09-G-GRC ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ

2017ΣΕ65520003

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΑΔΑ:64ΗΨ465ΧΘΕ-ΑΩ9

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

25/7/2017-30/9/2017

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΣΣΙΔΑΣ

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία ‘’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ),αναλαμβάνει:
Α) Την υποστήριξη του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης και συγκεκριμένα:
1. Την υποδοχή φιλοξενούμενων και τη μέριμνα για την κατανομή νεοεισερχόμενων στους
θαλάμους
2. Την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα
3. Την ψυχοκοινωνική εκτίμηση των φιλοξενούμενων, τη λήψη κοινωνικού ιστορικού των
φιλοξενούμενων και την τήρηση και τακτική ενημέρωση του φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού
ιστορικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διατάξεις του Ν.2472/97, για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την λήξη διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης ο φάκελος
κοινωνικού και ψυχολογικού ιστορικού θα παραδοθεί στο αρμόδιο προσωπικού της Ανοικτής Δομής
Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία στον Ελαιώνα Αττικής, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία του σχετικού πληροφοριακού υλικού.
4. Τη διασύνδεση των φιλοξενούμενων με δημόσιες υπηρεσίες και δομές δευτεροβάθμιας
περίθαλψης στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο,
5. Την εκτίμηση, προσδιορισμό και διαχείριση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και
προνοιακών αναγκών των φιλοξενούμενων,
6. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή άλλων προγραμμάτων
με στόχο την προσωπική ανάπτυξη, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη διευκόλυνση
προσαρμογής των φιλοξενούμενων στον κοινωνικό ιστό.
Η παρουσία του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής στήριξης θα καλύπτει δύο ημερήσιες βάρδιες (16 ώρες), 7
ημέρες την εβδομάδα.

Β). Την υποστήριξη του κλιμακίου διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης και
συγκεκριμένα:
1. Την καταγραφή των νεοεισερχόμενων στη δομή, τήρηση βιβλίου εισόδου και εξόδου των
φιλοξενούμενων
2. Τη διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού της δομής
3.Τη μέριμνα για την έγκαιρη διανομή γευμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης στους
φιλοξενούμενους και την τήρηση του προγράμματος καθαριότητας
4. Τη μέριμνα για την καταγραφή και επιδιόρθωση βλαβών στους οικίσκους και στον
προαύλιο χώρο της δομής
5. Υπηρεσίες επιτήρησης
Η παρουσία του κλιμακίου διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης θα καλύπτει όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τίτλος Πράξης

PROPAGER -EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE-EASO

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

40.000 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

PROPAGER

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

ΕΚΠΕΘΕ

Διάρκεια (σε μήνες)

ΑΠΟ 11/2016 ΕΩΣ 31/12/2020

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΑΝΔΡΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Το ΕΚΠΕΘΕ από τον Νοέμβριο του 2016 και σχεδόν σε μηνιαία βάση συνεργάζεται με την
EASO μέσω της ProPager +NEWS Travel, για την υλοποίηση των training που υλοποιεί η
EASO GREECE, είτε σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο είτε στα γραφεία της. Το ΕΚΠΕΘΕ
συνεργάζεται παρέχοντας στην EASO έναν event assistant ο οποίος είναι υπεύθυνος για
την ορθή υλοποίηση του σεμιναρίου, ελέγχοντας ότι όλη η λίστα υπηρεσιών που έχει
ζητήσει η EASO παρέχεται πλήρως. Συνεργάζεται με τις τους υπεύθυνους εκπαιδευτές,
τους συμμετέχοντες αλλά και τους υπευθύνους των ξενοδοχείων, τους τεχνικούς για την
παροχή τεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του σεμιναρίου κλπ. Το ΕΚΠΕΘΕ, έχει
εξυπηρετεί παρέχοντας event assistant σε Αθήνα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο

Τίτλος Πράξης

“ESCAPE ROOM - What would life be without EU?!” – REsc EU

Χρηματοδότηση

Europe for Citizens - Civil Society projects (Call 2019)

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

100.800€

Movimento Europeo – Italia
LEADER

Rome

ITALY

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE
PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO
MESTO

Novo Mesto

SLOVENIA

STIFTUNG ZUKUNFT BERLIN

Berlin

GERMANY

Associated Partner
Εταίροι

Περιγραφή

Ogolnopolskie Stowarzyszenie
Dwujezycznosci Bilinguis

Warszawa

POLAND

AGORA CE OPS

Praha

CZECH REPUBLIC

Civic Alliance Latvia

Riga

LATVIA

EVROPAIKI KOINONIA POLITIKI
EKFRASI THESMOI ASTIKI
ETAIREIA

Athina

GREECE

Jaan Tõnissoni Instituut

Tallin

ESTONIA

FOSTER EUROPE FOUNDATION
FOR STRONG EUROPEAN
REGIONS

Eisenstadt

AUSTRIA

SDRUZHENIE YUNI PARTNERS

Blagoevgrad

BULGARIA

FEDERALISTES D’ESQUERRES

Barcelona

SPAIN

REscEU consists in presenting to the citizens a dystopian scenario where EU got
dissolved. It is based on the belief that facilitating the emotional involvement of
citizens is a crucial aspect of encouraging activism.

In each of the countries involved, an immersive, interactive and playful experience
(Escape Room) is set up and citizens are invited to participate in it by playing the
roles assigned to them. Participants are faced with ordinary situations, dealing with
the unforeseen issues directly arising from EU dissolution (including reduction of
purchasing power, restrictions on free movement, etc.). The aim is to show them
the resulting deterioration in their quality of life. At the end of the game, remarks
are collected and information materials are distributed.
The detailed set up of the Escape Rooms is the result of a previous phase of research
on the consequences of EU dissolution. For the staging, the partners are expected
to rely on actors and properly trained local volunteers. These are the protagonists of
two international events: 1. a training workshop 2. a final event where they are
expected to finalize, approve and present to the audience and to EU institutions’
representatives their recommendations on the future of the EU.
Activities involve a large number of citizens who are expected to act as multipliers of
the impact on the territories. The wide dissemination of contents is also guaranteed
by: the use of social media; the salience of the issues covered; the use of the
growingly popular (especially among young people) "Escape Room" format. In the
final phase, a virtual reality game inspired by such experiences is developed and
widespread (via web/App).
Main events
•

Kick-off meeting (May 2020)

•

•

•

1st international event in Italy (November 2020) – training event addressed to
the volunteers selected by the partners (max. 5 each partner) – travel and
accommodation costs covered by the project;
“Escape Room” local events in all the countries involved in the partnership
(January – May 2021) - at least 50 local people-players in each country – a specific
budget will be provided to each partner;
2nd international event in Slovenia (July 2021 – during Slovenia's EU Council
Presidency semester) – project final event aiming at allowing the volunteers to
exchange ideas/opinions/comments on the local activities, to debate on the
future of EU and to develop recommendations addressed to the new EU
Commission – travel and accommodation costs covered by the project.

Διάρκεια (σε μήνες)

5/2020-11/2021

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

ΑΝΔΡΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

