
 

 

 



 
 

 2 

 

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. 

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από τη 
Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής 
κρίσης στην Ευρώπη. Η DG HOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την 
παροχή υπηρεσιών σε 33 δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.  

Μέσω αυτής της δράσης, και του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω 
της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες 
μακροχρόνιας διαμονής» ο ΔΟΜ και η ASB αποσκοπούν στην εξασφάλιση αξιοπρεπών και 
εναρμονισμένων προτύπων υποδοχής και προστασίας των μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων 
των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας) που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ελληνική Κυβέρνηση ως προς τη διοίκηση όλων 
των δομών που λειτουργούν στη χώρα. 

 

Οι δραστηριότητες της ASB 

Οι δραστηριότητες του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της 
υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες 
μακροχρόνιας διαμονής» που υλοποιούνται από τον ΔΟΜ και την ASB στις δομές φιλοξενίας 
Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών περιλαμβα ́νουν: 
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Υποστήριξη/Συντονισμό (Site Management Support SMS): 

- HelpDesk 
- Ύδρευση, Υγιεινή, Προσωπική υγιεινή 
- Στέγαση 
- Μη διατροφικα ́ είδη 

Προστασία: 

- Νομική υποστήριξη 
- Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (PSS) 
- Προστασία παιδιών (CP) 

Μη τυπική εκπαίδευση (NFE): 

- Χώρος φιλικός προς τα παιδιά (CFS) 
- Δεξιότητες επιβίωσης 
- Μαθήματα γλώσσας 

 

Η δράση της ASB αναλυτικά 

Μέσα από συνεχείς εκτιμήσεις των αναγκών στις δομές φιλοξενίας, η ASB υλοποίησε 
στοχευμένες παρεμβάσεις ως προς την στέγαση, την ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή, καθώς 
και την ασφάλεια και προστασία, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης για τους φιλοξενούμενους μετανάστες και πρόσφυγες.  

 

Στέγαση σε 6,190 
πρόσφυγες [72%]

Προστασία σε 1, 123 
πρόσφυγες [13%]

Μη τυπική εκπαίδευση 
σε 1, 339 πρόσφυγες 

[15%]

Η δράση της ASB στην Βόρεια Ελλάδα

Στέγαση 

Προστασία

Μη τυπική Εκπαίδευση
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Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της ASB το έτος 2019 η ASB παρείχε στέγαση σε 6,190 
επωφελούμενους στη Βόρεια Ελλάδα στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας,  
και Δολιανών. Η ASB υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές ως προς τον συντονισμό και τη διοίκηση 
των προαναφερθέντων δομών φιλοξενίας μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως: διαδικασίες 
υποδοχής, πληροφόρησης, φροντίδα και συντήρηση των εγκαταστάσεων, μηχανισμοί 
λογοδοσίας, Help Desk/γραφείο εξυπηρέτησης και βοηθείας. Επιπλέον η ASB παρείχε 1652 
πακέτα μη διατροφικών ειδών καθώς και 840 πακέτα διατροφικών ειδών. Για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών διεξήγαγε επίσης 35 συντονιστικές συνελεύσεις με 
τους υπόλοιπους λειτουργούς της δομής.  

 

 

 

Η παροχή προστασίας προς τους επωφελούμενους στις δομές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την παροχή ανθρωπιστικής προστασίας και βοήθειας.  

Η ΑSB το 2019 παρείχε προστασία σε ευάλωτες ομάδες μέσω παρακολούθησης των προτύπων 
προστασίας, παροχής άμεσης βοήθειας και διαχείρισης περιστατικών που απαιτούν 
εξειδικευμένη θεραπεία σε 1123 επωφελούμενους.  

Μέσα από την διαχείριση περιστατικών η ΑΣΒ παρείχε ψυχολογική υποστήριξη σε 285 
επωφελούμενους και 843 συνοδείες σε δημόσιες υπηρεσίες για διεκπεραίωση ενεργειών που 
αφορούν νοσοκομειακή, ψυχιατρική περίθαλψη καθώς και έκδοση ΑΜΚΑ , ΑΦΜ κτλ. Στο πλαίσιο 
παροχής προστασίας, η ASB διαμόρφωσε έναν χώρο φιλικό προς τα παιδιά παρέχοντας με αυτόν 
τον τρόπο ένα ασφαλές περιβάλλον σε  παιδιά σε όλες τις δομές. 

Πακέτα μη 
διατροφικών ειδών 

66%

Πακέτα διατροφικών 
ειδών 34%

Παροχή διατροφικών ειδών

Πακέτα μη διατροφικών ειδών 

Πακέτα διατροφικών ειδών
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Το 2019 η ASB εξασφάλισε την πρόσβαση του μεταναστευτικού πληθυσμού σε ποιοτική 
εκπαίδευση προσφέροντας ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε 1339 εγγεγραμμένους 
επωφελούμενους.  

Συγκεκριμένα η ASB παρείχε μαθήματα της Ελληνικής αλλά και της Αγγλικής γλώσσας σε 1339 
εγγεγραμμένους επωφελούμενους για την καλύτερη ένταξη τους στην Ελληνική κοινωνία. 
Επιπλέον υλοποίησε 45 εκπαιδευτικές εκδρομές σε μουσεία, θεματικά πάρκα και ποικίλου 
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος σημεία. 

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 2019 

Η ASB  στην Ελλάδα  το 2019  υλοποίησε το έργο GRC1902 «Βελτίωση του Eλληνικού 

συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων 

παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» με  χρηματοδότηση  από τη Γενική 

Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (DGHOME) 

σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).Το συνολικό ποσό ανήλθε σε 

6.338.555,79 ευρώ. 

Συμπληρωματικά κατά την διάρκεια του 2019 η ASB διέθεσε το ποσό των 105.713,87 ευρώ , 

από ίδια κεφάλαια, συμπληρωματικά του προαναφερόμενου προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά δεν είναι τα οριστικά και ενδέχεται να μεταβληθούν 

ελάχιστα. 

 

Διευθυντής ASB Ελλάδος  

Λιούμπισα Βρέντσεβ 

Ψυχολογική υποστήριξη 
25%

Συνοδείες σε δημόσιες 
υπηρεσίες 75%

Προστασία σε 1,123 επωφελούμενους

Ψυχολογική υποστήριξη 

Συνοδείες σε δημόσιες υπηρεσίες
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