H Arbeiter Samariter Bund
Εισαγωγή
Η Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. (ASB) είναι ένας φιλανθρωπικός και ανθρωπιστικός
μη κυβερνητικός οργανισμός. Σκοπός της ASB είναι η παροχή βοήθειας προς όλους τους
ανθρώπους - ανεξαρτήτως της πολιτικής, εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας.
Παρέχουμε άμεση βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη την στήριξη μας.
Από την ίδρυση της το 1888, η ASB - η γερμανική της ονομασία σημαίνει «Ομοσπονδία
Σαμαρειτών των Εργαζομένων» – παρέχει υπηρεσίες που εστιάζουν στις ανάγκες των
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας της τρίτης ηλικίας, των υπηρεσιών διάσωσης
και Πρώτων Βοηθειών, τη βοήθεια σε παιδιά και νέους, την υποστήριξη σε ανθρώπους με ειδικές
ανάγκες και ψυχικές παθήσεις, τη βοήθεια στο εξωτερικό, ενώ παρέχονται και εκπαιδευτικά
προγράμματα ενηλίκων και μετεκπαίδευση. Περισσότεροι από 31.200 εργαζόμενοι και περίπου
14.000 εθελοντές εξασφαλίζουν ποιοτική υποστήριξη σε τομείς όπως η πολιτική προστασία και
οι υπηρεσίες διάσωσης και κοινωνικής πρόνοιας.
Η ASB Ελλάδος ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, με
αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην
Ελλάδα. Η ASB σε συνεργασία με την ARSIS Greece και την WAHA International και σε πλήρη
συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (MoMP) παρείχε μια πολυτομεακή
δράση ως απάντηση στην επείγουσα ανάγκη για βοήθεια στους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Οι δραστηριότητες της ASB
H ASB το έτος 2018 ολοκλήρωσε τις ακόλουθες ενέργειες:
-

Παροχή υποστήριξης/συντονισμού (Site Management Support) σε 5 δομές φιλοξενίας
(Διαβατά, Κατσίκας, Φιλιππιάδα, Κόνιτσα και Δολιανά) και κατασκευή 146 επιπλέον
μονάδων κατοικιών στην Φιλιππιάδα (35 ) και Κατσικά (111).

Συγκεκριμένα, με γνώμονα τις αρχές της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας
και της προσαρμοστικότητας, οι δραστηριότητες SMS της ASB Ελλάδος αποτελούνται από τις
ακόλουθες υπηρεσίες:
-

-

Υποδοχή νέων αφίξεων και κατανομή οικίσκων σε συντονισμό με το Υπουργείο Υποδοχής
και Ταυτοποίησης
Παροχή δεμάτων ξηρών τροφίμων και ειδών υγιεινής (NFI)
Διαχείριση πληροφοριών - ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων, δημογραφικών
στοιχείων παροχή αποδείξεων ή διαμονής στις τοποθεσίες (Κατσικάς) χωρίς προσωπικό
RIS
Ενημέρωση του σχεδίου ασφάλειας
Παροχή σχετικών πληροφοριών, στους επωφελούμενους των δομών σχετικά με τις
υπηρεσίες εντός και εκτός της δομής και της παραπομπής τους στους κατάλληλους
παρόχους υπηρεσιών μέσω ενός μηχανισμού Help Desk
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-

-

-

Προώθηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από την δομή σε αστικά κέντρα για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των δικαιούχων σε νομικές / γραφειοκρατικές / δευτεροβάθμιες υπηρεσίες
υγείας
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σε ad-hoc βάση
Η WAHA International παρείχε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και διευκόλυνε τις
παραπομπές σε δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη στις ακόλουθες δομές: Διαβατά,
Λαγκαδίκια, Αλεξάνδρεια, Λουτρά Βόλβης
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, προστασία και ψυχαγωγικές και παιδαγωγικές
δραστηριότητες για παιδιά, νέους και ενήλικες σε 5 δομές φιλοξενίας στη Βόρεια
Ελλάδα, 1 στην Κεντρική Μακεδονία (Διαβατά) και 4 στην Ήπειρο (Κάτσικας, Φιλιππιάδα,
Κόνιτσα, Δολιανά)
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Η δράση της ASB αναλυτικά
Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της ASB το έτος 2018, η ASB παρείχε στέγαση σε 5,363
επωφελούμενους στην Βόρεια Ελλάδα εκ των οποίων 2,843 ήταν εγγεγραμμένοι και 2,520 ήταν
μη εγγεγραμμένοι.
Πιο συγκεκριμένα η ASB στα πλαίσια της υποστήριξης/συντονισμού της διεύθυνσης των πέντε
δομών φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας, Κόνιτσας και Δολιανών παρείχε γραφείο
εξυπηρέτησης και βοηθείας (Help Desk) καθώς και την εξασφάλιση ύδρευσης, υγιεινής,
προσωπικής υγιεινής και στέγασης σε όλες τις προαναφερθέντες δομές σε καθημερινή βάση.
Καθ’ όλη την διάρκεια του 2018 διανεμήθηκαν διατροφικά́ είδη στο 100% των αφίξεων στις
δομές. Στη Φιλιππιάδα και στον Κατσικά προστέθηκαν από την ASB 146 οικίσκοι.

Στέγαση σε 5,363 πρόσφυγες στην Β. Ελλάδα
Μη εγγεγραμμένοι
47%

Εγγεγραμμένοι
Μη εγγεγραμμένοι

Εγγεγραμμένοι
53%
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Η ASB παρείχε ιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη σε 2,007 επωφελούμενους με αποτέλεσμα 11,
800 συμβουλευτικές ενέργειες σε ευάλωτους πληθυσμούς και 2,225 γνωμοδοτήσεις για
περεταίρω ιατρική περίθαλψη στους αντίστοιχους φορείς.

Ιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη
σε 2,007 επωφελούμενους
Γνωματοδοτήσεις
16%

Συμβουλευτικές Ενέργειες
Γνωματοδοτήσεις

Συμβουλευτικές ενέργειες σε
ευάλωτους πληθυσμούς 84%

Σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (MoMP) η ASB εκπαίδευσε 42
υπαλλήλους του κρατικού φορέα PHILOS αλλά και 29 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής στο πλαίσιο της ανά δομής συνεργασίας.
Η παροχή προστασίας προς τους επωφελούμενους στις δομές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την παροχή ανθρωπιστικής προστασίας και βοήθειας. Η ΑSB το 2018 παρείχε νομική
υποστήριξη και υπηρεσίες ενημέρωσης για το Άσυλο σε 2,874 επωφελούμενους καθώς και
υποστήριξη σε επιζώντες έμφυλης ρατσιστικής βίας (115 περιστατικά) αλλά και ψυχολογική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη (PSS) (8.077 περιστατικά).
Από τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη που παρείχε η ASB
εξυπηρετήθηκαν 6,434 επωφελούμενοι εκ των οποίων 2,843 εγγεγραμμένοι, 2,520 μη
εγγεγραμμένοι και 1,072 που διέμειναν στον αστικό ιστό.
Στο πλαίσιο παροχής προστασίας, η ASB διαμόρφωσε έναν χώρο φιλικό προς τα παιδιά
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ασφαλές περιβάλλον σε 113 παιδιά μέσο όρο ανά εβδομάδα.
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Κοινωνικές υπηρεσίες/Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη σε 6,434 πρόσφυγες
Διαμένοντες στον
αστικό ιστό 17%

Εγγεγραμμένοι 44%
Εγγεγραμμένοι
Μη εγγεγραμμένοι
Διαμένοντες στον αστικό ιστό

Μη εγγεγραμμένοι
39%

Το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό βήμα προς την ένταξη των προσφύγων είναι η εκμάθηση την
Ελληνικής γλώσσας. Για την καλύτερη ένταξη των προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία η ASB
παρείχε μαθήματα Ελληνικής γλώσσας αλλά και της Αγγλικής γλώσσας σε 1,805 μαθητές
(ενήλικες και παιδιά).

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 2018
Η ASB στην Ελλάδα το 2018 υλοποιήσε δύο προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECHO) και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
-

-

-

Το πρόγραμμα GRC1802 «Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα μέσω
μιας ολοκληρωμένης πολυτομεακής ανταπόκρισης» συνολικού ποσού 6.426.547,06
ευρώ, μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECHO). Το παραπάνω
ποσό αναφέρεται αποκλειστικά στην δραστηριότητα της ASB και όχι στα ποσά των
συνεργαζομένων Μ.Κ.Ο. μέσα στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος.
Το πρόγραμμα GRC1702 · «Υποστήριξη για την ένταξη και ενδυνάμωση των ανηλίκων
προσφύγων και των οικογενειών τους στην Ελλάδα» συνολικού ποσού 12.550,49
ευρώ, μέσω χρηματοδότησης από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το
παραπάνω ποσό αναφέρεται αποκλειστικά στις εκταμιεύσεις μέσω ASB Eλλάδος μόνο
για το 2018.
Συμπληρωματικά κατά την διάρκεια του 2018 η ASB διέθεσε το ποσό των 71.251,28
ευρώ , από ίδια κεφάλαια, συμπληρωματικά του πρώτου αναφερομένου προγράμματος.

Το εγχείρημα DG ECHO (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) είχε ως στόχο να
παρέχει:
-

Στέγαση για 1000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα

-

Ιατρική περίθαλψη στους παραπάνω πληθυσμούς
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-

Κοινωνικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών
αποτέλεσε ένα περιφερειακό πρόγραμμα όπου η ASB πραγματοποίησε ενέργειες σε τρεις
χώρες: Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα.
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ εστιάζοντας στην
παροχή
-

Ανθρωπιστικής βοήθειας

-

Κοινωνικών υπηρεσιών

-

Ενεργειών με την προσφυγική νεολαία μέσω Κέντρων Νεότητας και φροντίδας
ασυνόδευτων ανηλίκων

Διευθυντής ASB Ελλάδος
Λιούμπισα Βρέντσεβ
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