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Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό
ή κομματικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989
και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τον Ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ ως πολιτική και κοινωνική οργάνωση:
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
προωθεί τις ιδέες του φεντεραλισμού και της κοινωνίας πολιτών, αποβλέποντας τελικά σε μια
μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης και ολοκλήρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου της
σταδιακής διαμόρφωσης από την κοινωνία πολιτών ενός ευρωπαϊκού δήμου και τη δημιουργία
μιας συνείδησης πολιτισμικής και πολιτικής κοινότητας στον ευρωπαϊκό χώρο
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
προσβλέπει σε μια ηθική οικουμενική διακυβέρνηση, την πολιτικοποίηση της
παγκοσμιοποίησης, τη διεθνοποίηση της δημοκρατίας, μια συνολική βιώσιμη ανάπτυξη, θέλει να
συμβάλλει στη σταδιακή δημιουργία μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας και προτείνει το
ομοσπονδιακό πρότυπο ως την καταλληλότερη μορφή πολιτικής οργάνωσης σε όλων των ειδών
τις πολιτικές κοινότητες
• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών (συμμετοχική δημοκρατία), την
εμβάθυνση και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών (αντιπροσωπευτική δημοκρατία), τη μη
επιλεκτική υπεράσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών
ελευθεριών, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, της κεντρικής, ανατολικής και
νοτιοανατολικής Ευρώπης
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
επιδιώκει την πρόκληση δημοσίου διαλόγου, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη
συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με έμφαση στους νέους,
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, στη δια-πολιτισμική κατανόηση,
εκπαίδευση και αλληλεγγύη, στην τροφοδότηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, την εποικοδομητική
προσέγγιση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων της νεολαίας, τις ανταλλαγές και την
κινητικότητα
• ΑΝΟΙΧΤΗ - ΑΝΕΚΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
συμβάλλει στην εξάπλωση και εδραίωση των αξιών της ανοιχτής και της ανεκτικής κοινωνίας,
του κοινωνικού πλουραλισμού, της συνταγματικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του
εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας και της αγοράς
• ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ
ΙΔΕΩΝ προβαίνει σε επιστημονική μελέτη και παρουσίαση, ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής
ενοποίησης και του φεντεραλισμού, της κοινωνίας πολιτών και της δημοκρατίας, της νεολαίας,
του περιβάλλοντος, της δια-πολιτισμικής εκπαίδευσης, των εθνικών πολιτισμών και της
ευρωπαϊκής ταυτότητας, της κοινωνικής Ευρώπης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (ΕΚΠΕΘΕ)
Διαχειριστής: Ανδρέας Γουγάς, a.gougas@ekfrasi.gr
Διεύθυνση γραφείου: Κατερίνα Ανδρωνά, 210 3643223-4, φαξ: 210 3646953 ekfrasi@ekfrasi.gr

Τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Έκφρασης παραμένουν στο κέντρο της
Αθήνας από το 1993, Ομήρου 54, 106 72 ( -στο ύψος της Σκουφά- στο Κολωνάκι), τηλ.:
(210) 3643224, φαξ: (210) 3646953, E-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr)

Εκδηλώσεις -Δράσεις
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση στο πλαίσιο του Money Show, πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα
«Περισσότερη, καλύτερη , λιγότερη ή καθόλου Ευρώπη;», την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου
2019, στο ξενοδοχείο Athens Hilton
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συνδιοργάνωσε την 16η Γιορτή Εθελοντισμού, την Τετάρτη 5
Ιουνίου 2019, στην πλατεία Συντάγματος. Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού στην οποία η
Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μέλος και οι 40 συμμετέχοντες οργανισμοί έδωσαν το παρόν
και τον δυνατό ρυθμό του εθελοντισμού μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια,
σύντομα σεμινάρια και ανιδιοτελή ενημέρωση προς όλους τους επισκέπτες.
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τους ICSD, ΔΕΠΑΝ, Equal Society,
συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση με θέμα «Democracy values for youth participation» την
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2019, στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο.
Δράσεις Ευρωπαϊκής Έκφρασης στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα

Στις 14 και 20 Μαρτίου στις συναντήσεις των Αραβόφωνων και Φαρσόφωνων γυναικών
που πραγματοποιήθηκαν, κατασκευάστηκαν βραχιόλια.
Στις 28 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Αραβόφωνων γυναικών, στην
οποία έγινε ενημέρωση για την περιποίηση των νυχιών. Οι γυναίκες που συμμετείχαν,
έμαθαν να περιποιούνται και να βάφουν τα νύχια τους.
Στις 21 Μαρτίου 2019 οργανώθηκε γιορτή για τη Πρωτοχρονιά των Φαρσόφωνων.
Υπήρχαν κεράσματα και χυμοί μοιράστηκαν στα μικρά παιδιά.
Στις 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε γιορτή καρναβαλιού στην οποία συμμετείχαν
πάνω από 100 παιδιά. Αποκριάτικες στολές και σερπαντίνες μοιράστηκαν στα παιδιά.
Με την καθοδήγηση εθελοντών και της facilitator, τα παιδιά κατασκεύασαν αποκριάτικες
μάσκες. Γλυκά και μπισκότα μοιράστηκαν στα παιδιά. Η facilitator μαζί με εθελοντές,
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ταχυδακτυλουργούς και κλόουν απασχόλησαν τα παιδιά με χορούς και διάφορα άλλα
μαγικά κόλπα και τεχνάσματα.
Στις 20 Μαρτίου 2019 μια μουσικο-χορευτική δράση έλαβε χώρα για πάνω από 60 παιδιά
της δομής του Ελαιώνα με θέμα την Άνοιξη. Τα παιδιά χόρεψαν, παίξανε
μουσικοχορευτικά παιχνίδια, συμμετείχαν σε δράση ζωγραφικής προσώπου από ειδικούς
και διασκέδασαν με ταχυδακτυλουργικά και μαγικά κόλπα.
Στις 3 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε ομάδα συγκέντρωσης γυναικών με θέμα την
περιποίηση των άκρων.
Στις 17 Απριλίου 2019 οι ομάδες συγκέντρωσης γυναικών κατασκεύασαν χειροποίητα
κοσμήματα για το πασχαλινό παζάρι/bazaar της ΜΚΟ «Χαμόγελο του παιδιού».
Στις 4, 10, 11, 24 Απριλίου 2019 έγινε προβολή Αραβόφωνων και Φαρσόφωνων ταινιών
για τις ομάδες συγκέντρωσης γυναικών του Ελαιώνα.
Στις 18 Απριλίου 2019, 40 περίπου γυναίκες και παιδιά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του
ΔΟΜ στο ΚΕΘΙ όπου παρακολούθησαν προβολή ταινίας σχετικά με την καταπολέμηση
της βίας.
Στις 15 Μαΐου 2019 οι ομάδες συγκέντρωσης γυναικών κατασκεύασαν χειροποίητα
κοσμήματα από ανακυκλωμένο χαρτί σε συνεργασία με τη «SCHEDIA ART».
Τον Ιούνιο 2019 η facilitator μας οργάνωσε παράσταση για τα παιδιά της δομής σε
συνεργασία με την ΑΜΚΕ LDS Charities. Στην παράσταση συμμετείχε ο διάσημος
ταχυδακτυλουργός, Mike Hamilton. Πάνω από 100 παιδιά παρακολούθησαν τα
ταχυδακτυλουργικά του κόλπα και διασκέδασαν.
Στις 14 Ιουνίου 2019, 6 ταλαντούχοι ωφελούμενοι του Ελαιώνα που παίζουν μουσικά
όργανα, συμμετείχαν σε κοινή δράση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ομονοίας
για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.
Στις 3 Ιουλίου 2019 περίπου 40 ωφελούμενοι της δομής, κυρίως Αφγανικής και
Κογκολέζικης καταγωγής γονείς με παιδιά, συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Ακρόπολη. Μετά ακολούθησε περιήγηση και ξενάγηση στην Αρχαία αγορά της Πλάκας.
Στις 19 Ιουλίου η facilitator οργάνωσε δραστηριότητα ψυχαγωγίας για τα παιδιά της
δομής του Ελαιώνα και στο τέλος της θα γινόταν διανομή παιδικών ρούχων σε γονείς σε
συνεργασία με την ΑΜΚΕ IASIS – FABRIC REPUBLIC SERVICE. Ειδικότερα υπήρχε
μουσική και εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω στο χώρο του
γηπέδου. Τα μικρότερα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά στο χώρο του
νηπιαγωγείου. Στο τέλος της εκδήλωσης, περίπου μισός τόνος παιδικών ρούχων
διανεμήθηκε στους γονείς. Επίσης η μουσική μπάντα «Μάρθα Μορολέων» έδωσε
συναυλία με παιδικά τραγούδια για όλα τα παιδιά. Περίπου 250 παιδιά και πλήθος
γονέων παρακολούθησαν τη γιορτή.
Στις 9 και 28 Αυγούστου 2019 έγινε ενημέρωση 50 συνολικά παιδιών για τις παιδικές
κατασκηνώσεις και στη συνέχεια τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά με ζωγραφική,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατασκευές και προβολή παιδικής ταινίας.
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Στις 20 Αυγούστου 2019 μια εκπαιδευτική δραστηριότητα διοργανώθηκε για τα παιδιά
της δομής σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη του δρόμου. 50 παιδιά άκουσαν παραμύθια
στην γλώσσα τους, ζωγράφισαν και έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 διοργανώθηκε αθλητική δραστηριότητα για πάνω από 150
παιδιά σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της αθλητικής ομάδας «Παναθηναϊκός». Οι
προπονητές του ομίλου οργάνωσαν ποδοσφαιρικούς αγώνες για να βρούν 20
ταλαντούχα παιδιά τα οποία θα εκπαιδευτούν δωρεάν στα γήπεδα 5*5 της Ακαδημίας
για ένα χρόνο.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, 70 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε επίσκεψη στο ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και ξεναγήθηκαν από τους υπεύθυνους.
Στις 19 Οκτωβρίου 2019, η facilitator διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδρομή στο Εθνικό
πάρκο τα Πάρνηθας. 48 ωφελούμενοι, κυρίως οικογένειες, συμμετείχαν στην εκδρομή
στην Πάρνηθα και ξεναγήθηκαν από το προσωπικό.
Στις 25 Οκτωβρίου 2019 η facilitator διοργάνωσε εκπαιδευτική ενημέρωση για την
καθαριότητα μέσα από προβολές. Στη συνέχεια η facilitator μαζί με τα παιδιά αφού τους
μοίρασε γάντια και σακούλες σκουπιδιών, περιπλανήθηκαν στο χώρο της δομής και
μάζεψαν σκουπίδια που υπήρχαν πεταμένα.
Στις 14 Νοεμβρίου 2019 η facilitator διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδρομή στον Εθνικό
Κήπο. 24 ωφελούμενοι (κυρίως γονείς με παιδιά) συμμετείχαν και ξεναγήθηκαν στον
Εθνικό κήπο. Ενημερώθηκαν για τα σπάνια φυτά και δένδρα που βρίσκονται εκεί, και
είδαν τα πουλιά και τα ζώα. Διασκέδασαν και παίξανε παιχνίδια όλοι μαζί. Στο τέλος
επισκέφθηκαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και
πληροφορήθηκαν την ιστορία τους.
Στις 21 Νοεμβρίου 2019, η facilitator διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο για την
καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με τον οργανισμό «Άλμα Ζωής».
32 γυναίκες συμμετείχαν και ενημερώθηκαν για τους λόγους για τους οποίους η
πρόληψη τους βοηθά, κατάλαβαν πώς μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους για τυχόν
συμπτώματα και συζήτησαν για όλα αυτά.
Στις 25 Νοέμβριου 2019 η facilitator διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδρομή στο Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο. 57 ωφελούμενοι (κυρίως γονείς με παιδιά) συμμετείχαν και
ξεναγήθηκαν στο πάρκο. Ενημερώθηκαν για τα ζώα που υπάρχουν στο πάρκο και
διασκέδασαν.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 επαναλήφθηκε η ίδια εκδρομή στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
για άλλους 41 ωφελούμενους.
Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 η facilitator διοργάνωσε δράση εκμάθησης του μανικιούρ. 35
γυναίκες συμμετείχαν και ενημερώθηκαν για τις τεχνικές του μανικιούρ και πώς
μπορούν να χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία. Στο τέλος η facilitator μοίρασε
δωρεάν μανό στις παρευρισκόμενες. Σε αυτή τη δράση ήταν παρών ως επισκέπτης ο
δήμαρχος Αθηναίων κος Μπακογιάννης και ο διευθυντής του ΔΟΜ κος Gianluca Rocco.
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Οι 40 ασυνόδευτοι ανήλικες που φιλοξενούνται στη Δομή της Κυψέλης καθόλη τη
διάρκεια του 2019 έχουν υλοποιήσει πλήθος ψυχαγωγικών, πολιτιστικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:
Επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης.
Καγιάκ στο Κανάλι του πάρκου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Περίπατος στο Ζάππειο και στις στήλες του Ολυμπίου Διός.
Περίπατος στην γύρω περιοχή της Κυψέλης.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου
(εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, καλλιτεχνικών, ζωγραφικής δημιουργία κοσμημάτων,
παζλ).
Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης
συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία
(Μετάδραση,
περιπάτους, CISV) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και 10ήμερη φιλοξενία ωφελούμενών στις
κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα.
Συμμετοχή στις δράσεις
προσανατολισμού, προώθησης στην απασχόληση και
«εργαστήρια» υποστήριξης της ένταξης (σχολείο, κατάρτιση, εργασία) ανάλογα με την
ηλικία.
Εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας Ειρήνης στο Σύνταγμα.
Βράβευση παιδιών από Μετάδραση για τη συμμετοχή τους στα θερινά τμήματα.
Ποδοσφαιρικός αγώνας με παιδιά από action aid.
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο.
Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης
συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (Περιπάτους, ΟΑΚΑ,
Πλανητάριο, Μέγαρο Μουσικής, Κινηματογράφος, Φάρος).
Επαφή με φορείς για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Μετάδραση,
Berllington, Il Sistema, Allou Fun Park, Ισλαμικό Μουσείο, Εφηβικό Δίκτυο, Φάρος,
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού).
Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής.
Επίσκεψη στο θέατρο Καρέζη, στο Τριαννόν Σινεμά, στο Αστορ Σινεμά, Αθηναίων
Σινεμά, Ίδρυμα Κακογιάννη).
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Παιχνίδι στο Allou Fun Park.
Στολισμός καραβιού στη δημοτικής αγορά της Κυψέλης
Επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
Ποδόσφαιρο με τη συμμετοχή άλλων δομών (Barca Foundation).
Συμμετοχή προσωπικού στο σεμινάριο Arts together HIGGS.
Συμμετοχή στο Color day fest.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΕΣΥΝ) - ΕΣΟΝΕ- ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μέλος του ΕΣΥΝ και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις
του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
υλοποίησε ως Site Management Support στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα
Αττικής το έργο «“Improving the Greek Reception System through Site Management
Support and Targeted Interventions in Long Term Accommodation Sites” .

2.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση
υλοποιεί τη Δράση «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη» της Δράσης «Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου
«Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ 503287 από
την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση)

3.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση
υλοποιεί τη Δράση «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ευρωπαϊκής Έκφρασης ΙΝΟΗ» της Δράσης με κωδικό ΟΠΣ
5048455 από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή
Έκφραση)

4.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, σε συνεργασία με την Propager, οργανώνει και υποστηρίζει τα
training της European Asylum Support Office-EASO στην Ελλάδα, από τον Ιούνιο του
2017.

ΜΗΤΡΩΑ
-Η Ευρωπαϊκή Έκφραση πραγματοποίησε εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής για τις ΜΚΟ

Επισκεφτείτε μας:www.ekfrasi.gr
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-Η Ευρωπαϊκή Έκφραση πραγματοποίησε εγγραφή στο Εθνικό μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων

-Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019
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Λειτουργία help desk καθημερινά από τις 08.00 έως 22.00 και Σάββατο 10.00-18.00
Συμμετοχή σε μηνιαία coordination meetings
Συμμετοχή σε μηνιαία Technical Meetings
Συμμετοχή σε Meeting on SMS tool
Συμμετοχή σε Financial and procurement training
Συμμετοχή σε Kick of meeting training”
Συμμετοχή σε Visibility meeting
Συμμετοχή σε Protection and SMS meetings
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Παροχή στέγασης
Παροχή σίτισης
Παροχή ένδυσης
Παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα
Παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα
Συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός
κ.ά.)
Ιατρική Υποστήριξη & Φαρμακευτική περίθαλψη
Ανάληψη και διαχείριση καθημερινών θεμάτων που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο
πληθυσμό.
Διατήρηση και ενημέρωση φυσικών και ηλεκτρονικών φακέλων των ωφελούμενων της
δομής.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση
περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης.
Παραπομπή των υποθέσεων που χρήζουν παροχή νομικής συνδρομής στον νομικό που
συνεργαζόμαστε.
Παραπομπή ωφελούμενων που χρήζουν εξιδεικευμένη παροχή ψυχολογικής- ψυχιατρικής
υποστήριξης
Συμμετοχή στο χώρο με παρατήρηση και παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής
και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας.
Διαμόρφωση του ατομικού πλάνου δράσης του ανήλικου.
Συνοδείες σε υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας
Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου, στο πλαίσιο της οποίας και σε
συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας α)ενημερώνουμε τον ανήλικο σχετικά με τη
λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εντός και εκτός αυτής, β)
διεξάγουμε ατομική συνέντευξη, γ) καταρτίζουμε ατομικό σχέδιο φροντίδας, λαμβάνοντας
υπόψη τη γνώμη του ασυνόδευτου ανήλικου.
Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του εισερχόμενου ασυνόδευτου ανήλικου
κατά τη διαδικασία υποδοχής του στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την κατάσταση στη χώρα
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καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του
στη δομή.
Παραπομπή του ωφελούμενου ανηλίκου στον ψυχολόγο της δομής από τον κοινωνικό
λειτουργό, εφόσον εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται ψυχική υποστήριξη.
Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή
οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής
τους σε αυτή.
Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων
ανηλίκων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την
ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου
(εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, καλλιτεχνικών, ζωγραφικής δημιουργία κοσμημάτων)
Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης
συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (γυμναστήριο,
Μετάδραση, συμμετοχή στην ημέρα προσφύγων) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Αιτήματα για χορηγίες που αφορούν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ( Colour day, Alloy
Fun Park, Μουσείο Ακρόπολης) και εργαστήρια (Φωτογραφίας Solidarity Now, Java
γυμναστήριο) αλλά και για την παροχή ειδών
Υποστήριξη μέσω συνεδριών της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανηλίκου με
στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή του και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα
με τις ανάγκες τους
Τήρηση αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδο τους σε αυτήν έως
την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων
και των ιατρικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και νομικών ατομικών φακέλων.
Συμμετοχή στις δράσεις
προσανατολισμού, προώθησης στην απασχόληση και
«εργαστήρια» υποστήριξης της ένταξης (σχολείο, κατάρτιση, εργασία) ανάλογα με την
ηλικία.
Follow-up
Ομάδες με ωφελούμενους.
Ομάδες με το προσωπικό.
Η εκτέλεση των προαναφερθέντων δράσεων και ενεργειών βασίζονται στις αρχές της
εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας, τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας της Δομής και του
προγράμματος.
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