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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 μέσω του 
τμήματος της για το εξωτερικό, ενώ παρέχονται και εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και 
μετεκπαίδευση.  

Περισσότεροι από 31.200 εργαζόμενοι και περίπου 14.000 εθελοντές εξασφαλίζουν 

ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης  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, έχοντας σαν 
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 του έργου «Υποστήριξη των Ελληνικών αρχών στη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής 
για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες (SMS)» το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 
2020 και συνεχίστηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο ΔΟΜ και η ASB αποσκοπούν στην εξασφάλιση 

αξιοπρεπών και εναρμονισμένων διαδικασιών 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. 
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Οι δραστηριότητες της ASB 
 

Οι δραστηριότητες του έργου «Υποστήριξη των Ελληνικών αρχών στη διαχείριση του Εθνικού 
Συστήματος Υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες (SMS)» » που 

υλοποιούνται από τον ΔΟΜ και την ASB στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας, 
Αγίας Ελένης και Δολιανών (έως τα μέσα του 2021) περιλαμβάνουν: 

Yποστήριξη Διαχείρισης Δομών (Site management Support SMS) 

• Helpdesk / Γραφείο εξυπηρέτησης και παροχής πληροφοριών 
• Διασφάλιση πρόσβασης σε ύδρευση και εξασφάλισης συνθηκών Γενικής και Προσωπικής 

Υγιεινής 
• Στέγαση & Συντήρηση  
• Παροχή μη εδώδιμων προϊόντων  

Προστασία 

• Νομική Υποστήριξη 
• Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (MHPSS) 
• Προστασία παιδιών (CP) 

Μη Τυπική Εκπαίδευση (NFE) 

• Διαχείριση χώρων φιλικών προς παιδιά (CFS) 
• Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 
• Μαθήματα Γλωσσομάθειας 
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Υποστήριξη Διαχείρισης Δομών (Site Management Support) 

Η ASB υποστηρίζει τις Ελληνικές αρχές ως προς τον συντονισμό και τη διοίκηση των δομών φιλοξενίας 

Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας, Αγίας Ελένης και Δολιανών μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως: 

διαδικασίες υποδοχής, φροντίδας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, Help Desk/γραφείο 

εξυπηρέτησης και παροχής πληροφοριών.  

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της ASB το έτος 2021 η ASB παρείχε στέγαση 

σε 1,733 επωφελούμενους στη Βόρεια Ελλάδα στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, 

Κατσικά, Φιλιππιάδας, Αγίας Ελένης και Δολιανών.  
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Παροχή Επισίτησης 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά που δημιουργήθηκαν στην παροχή οικονομικού βοηθήματος 

στους δικαιούχους, τα οποία προέκυψαν κυρίως από αλλαγές στα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας, 

τεχνικά ζητήματα σε τραπεζικές μεταφορές και άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις που αξιολογούνται ως 

μεμονωμένες (ad-hoc) περιπτώσεις, όπως αυτές που επηρεάζονται από περιορισμούς στην μετακίνηση 

λόγω του COVID-19, η ASB παρείχε σε όλους τους νεοαφιχθέντες και ευάλωτους επωφελούμενους τα 

παρακάτω: 

• Καλάθια τροφίμων ως προσωρινή υποστήριξη , με σεβασμό στις πολιτιστικές και διατροφικές αξίες των 

επωφελουμένων.  

Ειδικότερα: 

○ Μαγειρεμένα/παρασκευασμένα τρόφιμα δόθηκαν σε επωφελούμενους που πληρούσαν τα 

καθιερωμένα κριτήρια επιλογής και δεν είχαν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μαγειρικής. Ειδικά γεύματα 

μοιράστηκαν σε περιπτώσεις ανθρώπων με ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, οι οποίοι είτε δεν διέθεταν  

πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μαγειρέματος ή/και δεν διέθεταν άδεια εξόδου από τις δομές. 
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○ Φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε επωφελούμενους που συνέχιζαν να εξαρτώνται από τα πακέτα με 

είδη διατροφής για οποιαδήποτε περίοδο μεγαλύτερη 

των δύο εβδομάδων ή εντάσσονταν στα κριτήρια 

επιλεξιμότητας όπως αυτά που είχαν συμφωνηθεί 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των εταίρων 

συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου της χρονικής 

περιόδου που υπήρχαν αντίστοιχοι περιορισμοί για 

τον COVID-19 στις δομές φιλοξενίας. 

○ Το γάλα (είτε υψηλής παστερίωσης είτε συμπυκνωμένο γάλα χωρίς ζάχαρη) παρασχέθηκε σε παιδιά 

ηλικίας 12-24 μηνών σε περιόδους περιορισμών μετακίνησης που σχετίζονται με τον COVID-19. Επίσης, 

χορηγήθηκε γάλα σε παιδιά που κρίθηκαν ότι χρειάζονται πρόσθετη διατροφή σε συντονισμό με τα 

επιτελεία τους Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στις δομές, έπειτα από σχετική 

συνταγογράφηση ή οδηγία που είχε δοθεί. 

• Ειδικά πακέτα Καλωσορίσματος (Welcome Kits) που αποτελούνται από ένα σετ κουζίνας, ένα ατομικό 

σετ καλωσορίσματος (IWK), ένα σετ ατομικής υγιεινής, πάνες μιας χρήσης και άλλα είδη που διανέμονται 

ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων  (π.χ. σύνθεση οικογένειας).  

Με γνώμονα  την εμφάνιση της επιδημίας COVID-19, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και 

ελέγχου σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες  (π.χ. ΕΟΔΥ) για την 

αποτροπή της εξάπλωσης του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και την ευημερία των 

δικαιούχων, του προσωπικού και των τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα: 

○ Μέτρα προστασίας για το προσωπικό και τους άλλους εταίρους στο πεδίο (π.χ. γάντια μιας χρήσης, 

μάσκες προσώπου, αντισηπτικά τζελ, προστατευτικές στολές) που εργάζονται σε όλους τους τομείς του 

έργου. 

○ Υλικά καθαρισμού και προστατευτικά είδη στους επωφελούμενους έπειτα από αντίστοιχη συνεννόηση 

με τις ελληνικές αρχές  

4971 πακέτα μη διατροφικών ειδών 

14129  πακέτα διατροφικών ειδών 

1148 Ειδικά Πακέτα (welcome Kits) 
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Συντονισμός με τις αρχές διαχείρισης των δομών της και με άλλους φορείς 

Για να διασφαλιστεί ο ομαλός συντονισμός των δραστηριοτήτων της δομής και οι καθημερινές εργασίες, 

οι ομάδες Υποστήριξης διαχείρισης δομών SMS ήταν υπεύθυνες για τη σύνδεση και τη συνεργασία με 

πολλούς φορείς, κυρίως με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (RIS).  Για 

το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε επίπεδο πεδίου (Γενικές Συναντήσεις Συντονισμού) 

με τη συμμετοχή όλων των φορέων εντός της δομής φιλοξενίας (συμπεριλαμβανομένων της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη δομή, τοπικών αρχών όπως 

εκπροσώπων του δήμου και άλλων ενδιαφερομένων φορέων όταν χρειάζεται), για την διαβούλευση και 

τον εντοπισμό λύσεων για τις εκάστοτε προκλήσεις. Ανάλογα με τη δυναμική και τις ανάγκες σε κάθε 

δομή, οργανώθηκαν θεματικές συναντήσεις (π.χ. προστασία, Μη Τυπική Εκπαίδευση, στέγαση κ.λπ.). 

Τέτοιες συναντήσεις συντονισμού στην εκάστοτε  δομή επέτρεψαν στην ASB να διασφαλίσει ότι όλοι οι 

φορείς ενημερώνονται εξίσου και με διαφάνεια για τις εξελίξεις εντός των δομών, να γίνει ανταλλαγή 

σχολίων/προτάσεων και να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις για την αντιμετώπιση των οποιονδήποτε 

αναγκών και προκλήσεων.  
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Δημογραφικά Στοιχεία και Διαχείριση Πληροφοριών Πληθυσμού 

Η ASB προχώρησε με συστηματικό τρόπο στη επικαιροποιημένη συλλογή, ανάλυση και διάχυση 

πληροφοριών, των δημογραφικών στοιχείων των κατοίκων εντός των δομών μέσω των σχετικών 

καναλιών πληροφορίας. Τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν στους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της ΕΕ για σκοπούς αναφοράς/παρακολούθησης, 

καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ανάλογα με την ανάγκη και πάντα σύμφωνα με τις αρχές 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας των δομών και της 

παροχής των υπηρεσιών.  

Οι δραστηριότητες 

διαχείρισης πληροφοριών 

περιλάμβαναν, μεταξύ 

άλλων, καθημερινές 

ενημερώσεις σχετικά με την 

πληρότητα, τη 

χωρητικότητα και τη 

διαθεσιμότητα των δομών 

φιλοξενίας, εβδομαδιαία και 

μηνιαία κοινή χρήση του 

εργαλείου χαρτογράφησης 

πληθυσμού (απογραφή - 

census) και παραγωγή 

μηνιαίων αρχείων με όλα τα 

στοιχεία των δομών (site 

factsheets) .  

Επιπλέον, μηνιαίες  χαρτογραφήσεις πληθυσμού και συλλογή των στοιχείων επαλήθευσης, 

οργανώθηκαν από κοινού από τον ΔΟΜ και την ASB για να διασφαλιστεί η συγκέντρωση επακριβών 

δεδομένων και να υποστηριχθούν οι παραπομπές ή η λειτουργία και άλλων φορέων, ανάλογα με τις 

ανάγκες [π.χ. Ομάδες ΔΟΜ HELIOS, Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (REC) του Υπουργείου 

Παιδείας]. Σε κάθε άσκηση επαλήθευσης στοιχείων του πληθυσμού των δομών ο ΔΟΜ και η ASB 

υποστήριξαν τη συμμετοχή και τη συνεργασία με το προσωπικό προστασίας για τη διασφάλιση της 

χαρτογράφησης των ευάλωτων πληθυσμών, στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή επιλογή χώρου διαμονής 

εντός της δομής καθώς και για τον έγκαιρο εντοπισμό αντίστοιχων περιπτώσεων ευαλωτότητας . 

Αντίστοιχα, η ASB χρησιμοποίησε το κοινό εργαλείο συλλογής δεδομένων (απογραφή - census) καθώς 

και οποιαδήποτε άλλα εργαλεία συλλογής/καταχώρισης δεδομένων που διατίθενται από τον ΔΟΜ. 
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Πιστοποιητικά Παροχής Υπηρεσιών 

Με βάση την πρακτική που εφαρμόστηκε από το 2019, εκδόθηκαν Πιστοποιητικά Παροχής Υπηρεσιών 

για τους δικαιούχους – ν καθώς οι διοικήσεις των δομών δεν έχει την επάρκεια κατά την χρονική εκείνη 

περίοδο να αναλάβουν αυτή τη δραστηριότητα- ώστε να χρησιμοποιηθούν ως «αποδεικτικά» της 

διαμονής τους στις δομές καθώς  με τη χρήση τους  οι διαμένοντες μπορούσαν να επωφεληθούν των 

αντίστοιχων κοινωνικών παροχών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

 

Συντήρηση 

Για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, η ASB ανέλαβε τη συντήρηση ή/και 

την αναβάθμιση, όποτε χρειαζόταν, των καταλυμάτων  και των τεχνικών εργασιών στις δομές φιλοξενίας. 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάναν: 

o Προγραμματισμένες δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε τακτά διαστήματα, 

ανεξάρτητα από τα αιτήματα που προέρχονταν από επωφελούμενους ς ή άλλους φορείς (π.χ. 

απομάκρυνση όμβριων υδάτων και λοιπών λυμάτων, έλεγχος παρασίτων). 

o Μεμονωμένες (Ad hoc)  ή/και επείγουσες δραστηριότητες, ως ανταπόκριση σε αιτήματα 

προερχόμενα είτε από επωφελούμενους  είτε από άλλο φορέα, είτε μετά από επίβλεψη που 

διενεργήθηκε από το προσωπικό της ASB (π.χ. επιδιόρθωση ζημιών, αντικατάσταση υλικών και 

εξοπλισμού). 

Συνολικά, η φροντίδα και η συντήρηση εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν όπως και όπου χρειαζόταν, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη επείγουσες και καινούργιες ανάγκες καθώς και αιτήματα των αρμόδιων 

ελληνικών αρχών, καλύπτοντας μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες παρεμβάσεις: λογαριασμούς κοινής 

ωφέλειας, καθαρισμό, έλεγχο παρασίτων, γεννήτριες και καύσιμα, συλλογή στερεών απορριμμάτων, 

αφαίρεση λυμάτων και όμβριων, συντήρηση ή/και αντικατάσταση εξοπλισμού και πυρασφάλειας, 

προετοιμασία για χειμερινούς/καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργία χώρων απομόνωσης για θετικά 

κρούσματα Covid-19 και παροχή εξοπλισμού,  ηλεκτρικές/υδραυλικές συνδέσεις, δίκτυα κ.λπ. Η 

συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο αποτελούσε επίσης μέρος των δραστηριοτήτων συντήρησης στις 

τοποθεσίες Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών (ο ΔΟΜ παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης Wi-Fi/Ιnternet και 

συντήρησης, αναβάθμισης της υποδομής διαδικτύου –εκτός από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας– για 

Διαβατά). Επιπλέον, μέσω της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων σχετικών με ζητήματα 

προστασίας και μέσα από συζητήσεις ομάδων με τους επωφελούμενους, οι ομάδες της Υποστήριξης 

διαχείρισης δομών διασφάλισαν ότι όλες οι δραστηριότητες υλοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

αρχές ασφάλειας και προστασίας. 

Τεχνικό προσωπικό (π.χ. εμπειρογνώμονες δομών, φροντιστές χώρου) αναπτύχθηκε  επί δομές για να 

εντοπίζει έγκαιρα ζημιές, κενά και να παρέχει γρήγορες τεχνικές λύσεις για επισκευές ή/και 

αντικαταστάσεις, μικρές ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις του χώρου, σε συντονισμό με τις ελληνικές αρχές. 

 

 



 Απολογισμός Έργου 2021 | 11 

 

  
 

Ασφάλεια και προστασία    

Η ασφάλεια και η προστασία εντός των δομών φιλοξενίας είναι απαραίτητες για όλους τους φορείς της , 

τις εθνικές/τοπικές αρχές, το προσωπικό των φορέων υποστήριξης διαχείρισης δομών καθώς και για 

τους επωφελούμενους. Αν και η πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 

προστασίας των επωφελούμενων στους χώρους των δομών ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία και στο 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ASB εφάρμοσε ένα συνδυασμό πρακτικών μέτρων για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας εντός των δομών, μειώνοντας τις πιθανότητες για περιστατικά 

ασφαλείας που είχαν παρουσιάσει αύξηση στο πρόσφατο παρελθόν. 

Η ASB υποστήριξε ενεργά τη δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας με την Αστυνομία, τις 

Υπηρεσίες Φύλαξης (όπου υπήρχαν), άλλες αρχές και μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες έθεσε 

γραμμές ασφάλειας στις τακτικές δραστηριότητες του τμήματος υποστήριξης διαχείρισης δομών 

συντονισμού (SMS), όπως η συντήρηση των υποδομών (π.χ. φωτισμός, περίφραξη κ.λπ. ), 

δραστηριότητες πρόληψης  και αποφυγής εντάσεων (π.χ. μέσω της συμμετοχή των κοινοτήτων) καθώς 

και την δημιουργία και τακτική ενημέρωση των σχεδίων άμεσης εκκένωσης του προσωπικού. 
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Υπευθυνότητα και κοινοτική συμμετοχή 

Δεδομένου του θετικού αντίκτυπου της συμμετοχής των κοινοτήτων εντός δομών με στόχο την ευημερία 

και την ενδυνάμωση των επωφελούμενων, η ASB συνέχισε τις προσπάθειές της για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών βάσεων για τη συμμετοχή των κοινοτήτων, με απώτερο στόχο την προώθηση της 

αίσθησης συλλογικότητας, συμμετοχής και ευθύνης από πλευράς των επωφελούμενων. Οι 

δραστηριότητες με συμμετοχή των κοινοτήτων  στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση της αξιοπιστίας  της 

ASB έναντι των επωφελούμενων, καθώς και στην ανάδειξη του μεριδίου ευθύνης των ιδίων κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους. Οι δραστηριότητες εξασφάλιζαν την εκπροσώπηση όλων 

των εθνικοτήτων και την ένταξη όλων των μελών των κοινοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη 

διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής όλων των κατοίκων των δομών φιλοξενίας, 

συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και εκείνων με συγκεκριμένες/ειδικές ανάγκες. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB κατέγραψε και υλοποίησε 461 σημεία 

δράσεων που συγκεντρώθηκαν από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης 

πληροφοριών ( feedback mechanisms) που καθιερώθηκαν στις δομές φιλοξενίας 

Συγκεκριμένα, οι βασικοί πυλώνες των δραστηριοτήτων της Κοινοτικής Συμμετοχής (συμμετοχή των 

κοινοτήτων εντός δομών)  ήταν οι εξής: 

1. Παροχή πληροφοριών 

2. Συμμετοχή και συμπερίληψη των κοινοτήτων 

3. Συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Με τη σειρά τους, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθες κύριες δραστηριότητες: 

• Υποστήριξη των πληροφοριών από το γραφείο πληροφοριών και συγκέντρωσης αιτημάτων  ( 

Help Desk)  σε όλες της δομές φιλοξενίας ως δυνατότητα: 

     

o Παροχής πληροφοριών στους επωφελούμενους για υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός 

και εκτός της δομής φιλοξενίας και παραπομπή τους στην κατάλληλη υπηρεσία (π.χ. 

γενική παραπομπή σε υπηρεσίες πρόνοιας και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από 

εθνικές και τοπικές αρχές, όπως ΚΕΠ, εφορίες, γραφεία ανεργίας κ.λπ.) ; 

 

• Δημιουργία μηχανισμού παραπόνων, ανταπόκρισης και ανατροφοδότησης (π.χ.: χρήση ‘κουτιών’ 

προτάσεων/ιδεών), λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη δυναμική και τις ανάγκες κάθε δομής. 

Μέσω του επισημοποιημένου μηχανισμού ανατροφοδότησης πληροφοριών, η ASB μπόρεσε να 

προχωρήσει στη συλλογή, αναγνώριση, ανάλυση και απάντηση σε ζητήματα που έθεσαν τα μέλη 

των κοινοτήτων, λαμβάνοντας ανάλογα στοχευμένα μέτρα.  
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• Λήψη,  ιεράρχηση και παρακολούθηση των αιτημάτων για την συντήρηση των εγκαταστάσεων 

που διέμεναν  οι επωφελούμενοι.   

• Διάδοση πληροφοριών (π.χ.: πίνακες ανακοινώσεων, ενημέρωση επωφελούμενων στο πεδίο ). 

• Υποστήριξη ενημερωτικών εκστρατειών για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. 

 

 

Υπηρεσίες για την Κοινότητα & Επικοινωνία με τις  Κοινότητες (CWC), συμπεριλαμβανομένης 

της οργάνωσης για  : 

• Συναντήσεων, επιτροπές συμμετοχής της κοινότητας: Η ομάδα SMS στήριξε και ενίσχυσε τις 

υπάρχουσες συμμετοχικές δράσεις (π.χ.: επιτροπή, κοινοτική ομάδα)και υποστήριξε τη 

δημιουργία νέων, όπου εντοπίστηκε κενό κατά την αξιολόγηση των δράσεων . Στις διάφορες 

ομάδες  δόθηκε χώρος συνάντησης και τα απαραίτητα υλικά για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους. Οι κοινοτικές συναντήσεις οργανώνονται και προγραμματίζονται τακτικά (κατά προτίμηση 

ανά δύο εβδομάδες) και ολοκληρώνονται με συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να 

παρακολουθούνται όχι μόνο από τις ομάδες SMS ή/και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και 

από τους ίδιους τους επωφελούμενους, όταν ειδικά τα ζητήματα τους αφορούν άμεσα. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB οργάνωσε και ηγήθηκε 35 συναντήσεις κοινότητας 

στις δομές φιλοξενίας 

• Ομαδικές στοχευμένες συζητήσεις  (FGDs) και ενημερωτικές συνεδρίες που διευκόλυναν την 

ευαισθητοποίηση και την κατανόηση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που επηρεάζουν τη 

διαβίωση μέσα στη δομή φιλοξενίας συνολικά (π.χ. περιστατικά ασφαλείας, υπηρεσίες κ.λπ.) και 

αξιολόγηση των αναγκών των επωφελούμενων  

• Δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες των κοινοτήτων (π.χ.: αθλητισμός, ψυχαγωγία, τέχνες και 

χειροτεχνίες, προώθηση της υγιεινής, ημέρες καθαριότητας, μαθήματα πληροφορικής, συνεδρίες 

ψυχικής εκπαίδευσης, σεμινάρια, ομάδες συζήτησης, διάφορες ημερίδες,  οπτικοακουστικά βίντεο 

κ.λπ.): Οι φορείς που συμμετείχαν στις δραστηριότητες με τις κοινότητες  εντόπισαν ποιο είναι το 

ενδιαφέρον των κοινοτήτων και σχεδίασαν εξιδεικευμένες δραστηριότητες  στις δομές φιλοξενίας 

με βάση τις ανάγκες και διατηρώντας τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. 

• Δραστηριότητες με βάση την τοπική κοινότητα υποδοχής που σχεδιάστηκαν από κοινού με τους 

εμπλεκόμενους φορείς:  

o Σύνδεση με εκπαιδευτικούς φορείς από την τοπική κοινότητα υποδοχής, με στόχο να 

γνωρίζουν οι ενήλικες επωφελούμενοι τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και διαβίωσης που είναι 

διαθέσιμες στην τοπική κοινότητα υποδοχής.  

o Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη ευκαιριών μάθησης για ενήλικες εκτός των 

δομών φιλοξενίας, ιδίως μέσα από τη συνέργεια και τη συμμετοχή σε  προγράμματα δια 

βίου μάθησης των τοπικών δήμων, τοπικές ακαδημίες και πανεπιστήμια, σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας, εσπερινά γυμνάσια, εκπαιδευτικά προγράμματα από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 
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o Επιπλέον, η ομάδα στο πεδίο που δραστηριοποιείται με την ενδυνάμωση της 

συμμέτοχής των κοινοτήτων (Community Engagement team)  δημιούργησε ένα δίκτυο 

τοπικών εθελοντών και οργάνωσε επισκέψεις εξωτερικών εκπαιδευτών και 

επαγγελματιών στις δομές φιλοξενίας με ημερίδες επαγγελματικής κατάρτισης και 

εργαστήρια για ενήλικες ανάλογα με τις ειδικότητες τους, τις δεξιότητες καθώς και τα 

ενδιαφέροντά τους. 

• Εκδηλώσεις και εορτασμοί  (π.χ.: πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία, κ.λπ.), λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές ενσωμάτωσης και προστασίας και τα οφέλη που αποκόμισαν επωφελούμενοι 

και κοινότητα από την συμμετοχή τους. 

• Διάδοση πληροφοριών (π.χ.: πίνακες ανακοινώσεων, ενημέρωση επωφελούμενων στο πεδίο). 

• Ενημερωτικές Εκστρατείες. 

• Προσαρμοσμένα εργαλεία για την ανταπόκριση στην πανδημία του COVID-19 και τη διασφάλιση 

χωρίς περικοπή αμφίδρομης επικοινωνίας με τις κοινότητες (π.χ. απομακρυσμένες ομαδικές 

κλήσεις σε συνεργασία με το τμήμα προστασίας, ιατρικές και άλλες ομάδες της δομής, 

συμπερίληψη διαφορετικών μεθόδων ανατροφοδότησης πληροφοριών). 

 

 

Διαχείριση Κοινόχρηστων Χώρων και Χώρων Υπηρεσιών: 

Οι κοινόχρηστοι χώροι (π.χ.: χώροι πλυντηρίων, κοινόχρηστες κουζίνες όπου χρησιμοποιούνται, χώροι 

αναψυχής) έχουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ευκαιριών ώστε οι διαμένοντες να ς 

συναντηθούν/αλληλοεπιδράσουν  μεταξύ τους, να εξασκήσουν τα ενδιαφέροντά τους ,να 

προσδιορίσουν νέα, ενώ παράλληλα να ανακαλύψουν εκ νέου την ταυτότητά τους ως μέλη των 

κοινοτήτων. Όπου υπήρχε η δυνατότητα τη διαχείριση των χώρων αυτών ανέλαβε η ASB με τη 

συμμετοχή των κοινοτήτων των επωφελούμενων. 

Δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών με τοπικές κοινότητες υποδοχής μέσα από:  

• Επαφές με τοπικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς, εστιάζοντας στις ευκαιρίες 

μάθησης ενηλίκων εκτός των δομών φιλοξενίας. 

• Δράσεις που συμπεριλαμβάνουν φορείς που δραστηριοποιούνται με τις κοινότητες καθώς και 

τοπικές ομάδες/οργανώσεις γύρω από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ενδιαφέρον 

(αθλητισμός, όμιλος φιλάθλων, χορωδίες). 

• Συνεργασία με τις τοπικές αρχές (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία, Πολιτική 

Προστασία, Ομάδες Διάσωσης κ.λπ.) για τη διοργάνωση θεματικών εκπαιδευτικών συνεδριών για 

τους επωφελούμενους 

• Παροχή ειδικών εκπαιδευτικών ενημερώσεων σε επωφελούμενους που ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν σε ομάδα εθελοντών για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. Πυρασφάλειας, Πρώτων 

Βοηθειών, Ασφάλειας, ετοιμότητας για σεισμό, κ.λπ.). 
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Μεταφορές/Μετακινήσεις 

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε ό,τι αφορά στις δομές φιλοξενίας 

που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, η μεταφορά έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ.: ΚΕΠ, εφορία, γραφεία ανεργίας, 

νοσοκομεία, τοπικές αγορές, κ.λπ.). Καθώς οι υπηρεσίες μεταφοράς εμπίπτουν στην ευθύνη της 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και προβλέπεται ότι θα αναληφθούν πλήρως από την συγκεκριμένη 

υπηρεσία, η ASB συνέχισε να παρέχει την υποστήριξη της. Επομένως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

εντοπίστηκαν εναλλακτικές λύσεις, είτε από τις τοπικές αρχές (πχ μέσα μαζικής μεταφοράς) είτε από 

τοπικές ΜΚΟ, η ASB παρείχε την ελάχιστη παροχή μεταφοράς των επωφελούμενων υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες, και συγκεκριμένα: 

• Τακτική μεταφορά από τις δομές φιλοξενίας που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές σε 

δομές όπου έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη ανάγκη και έχει συμφωνηθεί με τον ΔΟΜ. 

• Μεταφορά έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Παροχή προστασίας και Παρακολούθηση Δεδομένων 

Για την προώθηση της ευημερίας των δικαιούχων, καθώς και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

ευαλωτότητας, η ASB παρείχε ολιστικές υπηρεσίες προστασίας. Εκτός από το ότι οι επωφελούμενοι 

αξιολογήθηκαν για την κατάσταση ευαλωτότητας τους , οι υπηρεσίες στόχευαν όλο τον πληθυσμό που 

χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών συνθηκών προστασίας σε 

επίπεδο δομών. 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB παρείχε υποστήριξη προστασίας σε 2422 άτομα 
που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας 

 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς προστασίας -κατά προτίμηση κοινωνικούς 

λειτουργούς- και διερμηνείς, προσωπικό της ASB. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε καθημερινή παρουσία 

στο πεδίο, γεγονός που επέτρεπε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των θεμάτων προστασίας και 

την ικανότητα να αναλαμβάνει γρήγορα δράση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό προστασίας στο πεδίο εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες 

παρεμβάσεις:   

• Διεξαγωγή αξιολογήσεων για περιπτώσεις ευαλωτότητας  (συμπεριλαμβανομένου του 

κοινωνικού ιστορικού) όλων των επωφελούμενων που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας, 

εστιάζοντας στον νεοαφιχθέντα πληθυσμό και στην επανεξέταση των παλαιότερων περιπτώσεων 

για την αξιολόγηση των αναγκών τους, τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων προστασίας και 

κινδύνων όπως και τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης (πχ. παραπομπή σε άλλο φορέα 

για εξειδικευμένη συμβουλευτική και θεραπεία). 

• Διασφάλιση πρωτοβάθμιας διαχείρισης υποθέσεων για επωφελούμενους που έχουν ανάγκη 

μέσω βασικής συμβουλευτικής και παραπομπής σε εξειδικευμένους φορείς υπηρεσιών για 

περαιτέρω αντιμετώπιση ή/και χειρισμό της υπόθεσης, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες 

εκτιμήσεις που διεξάγονται . Τέτοιες παραπομπές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε 

φορείς ψυχικής υγείας , ιατρικούς φορείς (π.χ. νοσοκομεία, ψυχιατρικές κλινικές κ.λπ.) και άλλους 

εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών (πχ. τοπικά συμβουλευτικά κέντρα). Το προσωπικό 

προστασίας παρακολούθησε στενά τις παραπομπές και ανέλαβε δράση σε επίπεδο διαχείρισης 

υποθέσεων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες ή/και γραφεία 

δημόσιας διοίκησης (π.χ. ΚΕΠ, εφορίες) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων στα 

δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας. Το προσωπικό προστασίας διασφάλισε ότι οι άξονες 

παραπομπών για άτομα με ειδικές ανάγκες (PwSN), περιστατικά έμφυλης βίας (SGBV) και 
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περιστατικά παιδικής προστασίας (CP) έχουν καθιερωθεί και κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς 

(προσωπικό που σχετίζεται με την προστασία και μη). 

• Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις υποθέσεις έμφυλης βίας (SGBV), όσον αφορά τη συχνότητα και 

τη σοβαρότητα αυτών των υποθέσεων, παράλληλα με την αδυναμία των κρατικών φορέων να 

χειριστούν αυτόν τον φόρτο υποθέσεων. Ομάδες προστασίας της ASB (κοινωνικοί λειτουργοί, 

νομικοί, ψυχολόγοι) συνέχισαν τη διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης με τους ιατρικούς φορείς των δομών φιλοξενίας (όπου 

υπάρχουν) και τις δομές δημόσιας υγείας σε σχέση με τις ιατρικές πτυχές της εκάστοτε υπόθεσης, 

καθώς και σε περαιτέρω εξειδικευμένες παραπομπές (π.χ. διαμονή, συμβουλευτικά κέντρα). 

• Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η ASB παρείχε μεμονωμένη στοχευμένη βοήθεια προστασίας (TPA) 

που επέτρεπε σε εξαιρετικά ευάλωτους επωφελούμενους (π.χ. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

(PwSN)) να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε αγαθά/υπηρεσίες (π.χ. καταλύματα έκτακτης ανάγκης 

για λόγους προστασίας, μετάφραση εγγράφων, νομικές αμοιβές για υποθέσεις που απαιτούν 

νομική κάλυψη, φάρμακα και παραϊατρικά είδη κατόπιν σχετικής συνταγής, ραντεβού με ιδιώτες 

γιατρούς εάν χρειάζεται, λογιστική υποστήριξη κλπ.). 

• Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης(RIS), η ομάδα υποστήριξης 

διαχείρισης δομών (SMS) στις δομές φιλοξενίας που δραστηριοποιούνταν - και όπου κρινόταν 

απαραίτητο - συμμετείχε στη διευκόλυνση παραπομπών επωφελούμενων που πληρούν τα 

κριτήρια για τη συμμετοχή τους σε άλλα προγράμματα στέγασης/ένταξης, συμπεριλαμβανομένου 

του προγράμματος ESTIA της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNCHR) και 

του προγράμματος HELIOS, που έτρεχαν παράλληλα. Επιπλέον συμμετείχε στην υποστήριξη για 

την εφαρμογή της όλης διαδικασίας εξόδου των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από τις δομές 

φιλοξενίας. 

• Διασφάλιση έγκαιρης και ποιοτικής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες ένταξης 

(συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που υλοποιούνται σε επίπεδο δήμων ) για την 

συνεχόμενη παροχή υποστήριξης από το αρχικό στάδιο εισαγωγής στην ένταξη των 

επωφελούμενων μέχρι το τελικό στάδιο της ένταξης τους . 

• Διοργάνωση ομαδικών εξειδικευμένων συζητήσεων (FGD) και ομαδικών συνεδριών (π.χ. 

συνεδριάσεις ευαισθητοποίησης) για θέματα προστασίας (π.χ. παραβίαση δικαιωμάτων, 

υποχρεώσεων και ευθυνών) για να βοηθηθούν οι επωφελούμενοι στην κατανόηση και τον 

εντοπισμό των προβλημάτων προστασίας που τους αφορούν. Μέσω των ομαδικών 

εξειδικευμένων συζητήσεων και άλλων συλλογικών δραστηριοτήτων, το προσωπικό προστασίας 

είχε την δυνατότητα να συνεργαστεί σε ομάδες και  με τις ευρύτερες κοινότητες για την ενίσχυση 

της ενεργής συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες σχετικές με την προστασία, με μακροπρόθεσμο 

στόχο την ενδυνάμωσή και τη εμπλοκή τους στην υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα στην 

κοινότητα.  

• Συνεχής συντονισμός με άλλους φορείς σχετικούς με την παροχή προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων, για την ανάπτυξη διασύνδεσης  με την τοπική 

κοινότητα και την ένταξη των επωφελούμενων στο τοπικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Για να 

εξασφαλιστεί ο σωστός συντονισμός, πραγματοποιήθηκαν επίσης τακτικές συναντήσεις στις 

δομές φιλοξενίας με άλλους φορείς σχετικούς με θέματα προστασίας   για συζήτηση  των  

προκλήσεων που εμφανίζονται και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με 

τον χειρισμό των υποθέσεων.  
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Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (MHPSS) 

Ο μεγάλος αριθμός ψυχολογικών και ψυχιατρικών υποθέσεων που εντοπίστηκαν στις δομές φιλοξενίας 

και η εξειδικευμένη διαχείριση των συγκεκριμένων υποθέσεων (που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και χρόνο 

από το αρμόδιο προσωπικό), παράλληλα με την περιορισμένη παρουσία των σχετικών τοπικών φορέων 

με ικανότητα χειρισμού αντίστοιχων υποθέσεων, δημιούργησαν την αναγκαιότητα μιας σταθερής 

παρουσίας του εξειδικευμένου προσωπικού για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στις 

δομές φιλοξενίας. Δεδομένου ότι η Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη   βρίσκεται στη δικαιοδοσία 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και  το προσωπικό του ΕΟΔΥ έχει αρχίσει σταδιακά 

να εδραιώνει  την παρουσία του στους χώρους, το προσωπικό της ASB στήριξε τα θέματα προστασίας 

που υπήρχαν, μέχρι την πλήρη παράδοση των υποθέσεων στον ΕΟΔΥ. 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB παρείχε 999 συνεδρίες ψυχικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις δομές φιλοξενίας. 

Για να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση MHPSS σε όλες τις δομές φιλοξενίας και μια 

αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των επωφελούμενων, εξειδικευμένοι επαγγελματίες 

(ψυχολόγοι) της ASB είχαν καθημερινή παρουσία στις δομές για να παρέχουν τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

• Ατομικές συνεδρίες για παροχή συμβουλευτικής και διαχείριση περιπτώσεων ευάλωτων 

επωφελούμενων που χρειάζονται υποστήριξη Ψυχικής Υγείας ή/και Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης: Το προσωπικό της ομάδας Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της 

ASB  πραγματοποίησε ατομικές συνεδρίες σε στοχευμένους  επωφελούμενους που χρειάζονται 

εξειδικευμένη στήριξη. Επίσης προχώρησε στη δημιουργία προσαρμοσμένων παρεμβάσεων για 

τα  θέματα προστασίας των επωφελούμενων, συμπεριλαμβανομένου της ανάπτυξης ατομικών 

σχεδίων δράσης, παραπομπών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και παρακολούθηση τους (για 

περαιτέρω ψυχολογική και ψυχιατρική στήριξης). 

• Ομαδικές δραστηριότητες και συνεδρίες (ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ψυχό-εκπαιδευτικές 

συνεδρίες, ομάδες αυτοβοήθειας, ομάδες συζητήσεων και ομαδικές συνεδρίες 

ευαισθητοποίησης): Έμφαση δόθηκε στη λεπτομερή διοργάνωση  στοχευμένων ομαδικών 

συνεδριών με κοινές ενότητες για θέματα σχετικά με την προστασία, με στόχο την προώθηση 

τόσο της προσωπικής ενδυνάμωσης όσο και της ενδυνάμωσης μέσα από την  κοινότητα  (π.χ. 

διαχείριση θυμού και άγχους, χρήση ναρκωτικών ουσιών, ρόλος ανδρών/γυναικών στην 

κοινότητα). Επίσης έμφαση δόθηκε στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας καθώς και 

στη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών σε θέματα προστασίας. Σύμφωνα με τα θέματα και τις 

ανάγκες ανά δομή φιλοξενίας δημιουργήθηκαν διαφορετικές στοχευμένες ομάδες 

επωφελούμενων (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μόνες γυναίκες, παιδιά σε κίνδυνο). 
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Αναφορικά με τους περιορισμούς για τον COVID-19, η υποστήριξη των επωφελούμενων από την 

ομάδας Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης  προσαρμόστηκε με τη διεξαγωγή  

απομακρυσμένων ομαδικών συνεδριών, με χρήση του διαδικτύου και εφαρμογών του ή  τη δημιουργία 

μικρότερων ομαδικών συνεδριών σε εξωτερικούς χώρους. 

 

Νομική υποστήριξη 

Η παροχή νομικής υποστήριξης στους επωφελούμενους είναι ζωτικής σημασίας στη διασφάλιση της 

άσκησης των βασικών δικαιωμάτων τους κατά τη διαδικασία ασύλου και στη δημιουργία ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος, ειδικά για τις ευάλωτες περιπτώσεις ( πχ. έμφυλης βίας- SGBV, Θύματα Βασανιστηρίων 

-VoTs, περιπτώσεις Εμπορίας Ανθρώπων-THB) για το λόγο αυτό κρίνεται ως απαραίτητο στοιχείο στην 

παροχή γενικής προστασίας. 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB παρείχε 7585 συνεδρίες νομικής υποστήριξης 

στις δομές φιλοξενίας 

Για το σκοπό αυτό, η ASB βοήθησε ενεργά τους επωφελούμενους μέσω νομικής συμβουλευτικής , 

μέχρι την ανάληψη της νομικής τους υποστήριξης από τις ελληνικές αρχές μέσω του Εθνικού 

Προγράμματος Ασύλου και Μετανάστευσης (AMIF). Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση των υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης, το εξειδικευμένο προσωπικό (δικηγόροι) με καθημερινή παρουσία 

του στις  δομές φιλοξενίας ήταν υπεύθυνο για τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες: 

• Παροχή πληροφοριών για νομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας (π.χ. 

διαδικασίες ασύλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις), αρχική αξιολόγηση των αναγκών και βασικές 

πληροφορίες για μεμονωμένες περιπτώσεις επωφελούμενων.  

• Ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες και υποστήριξη στις διαδικασίες ασύλου, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών για την καταχώριση του αιτήματος ασύλου και 

προετοιμασίας για συνεντεύξεις ασύλου,  υποθέσεων σχετικά με τη συνθήκη του Δουβλίνου 

καθώς και υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης. 

• Άλλες διοικητικές πράξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ασύλου, περιείχαν  σε τακτά χρονικά 

διαστήματα την κοινοποίηση παραπομπών για εγγραφή στην Υπηρεσία Ασύλου (για μη 

εγγεγραμμένους ευάλωτους επωφελούμενους ή κατόχους αστυνομικών εγγράφων), ρύθμιση 

ραντεβού ή/και νέος προγραμματισμός συνεντεύξεων (για επωφελούμενους που μεταφέρονται 

από δομές πρώτης υποδοχής - RIC), ιεράρχηση υποθέσεων με τα αντίστοιχα Γραφεία Ασύλου, 

υποστήριξη  μετακίνησης σε συντονισμό με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNCHR) και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (RIS). Όπου μπορούσε να εφαρμοστεί, οι σχετικοί 
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κατάλογοι κοινοποιήθηκαν  μέσω των εκπροσώπων της ΥΠΥΤ, σε μια προσπάθεια συντονισμού 

και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων.  

• Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη (π.χ. πιστοποίηση εγγράφων, συμπλήρωση επίσημων 

εντύπων) σχετικά με άλλα νομικά ζητήματα, όπως υποθέσεις που σχετίζονταν με την προσωπική 

κατάσταση (π.χ. εγγραφές γεννήσεων), υποθέσεων που σχετίζονταν με τα κοινωνικά δικαιώματα 

(δικαιώματα και διαδικασίες πρόσβασης στους αριθμούς φορολογουμένων , στέγαση, εργασία, 

ιατρικές υπηρεσίες, έκδοση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ), και άλλα προσωπικά έγγραφα (π.χ. ταξιδιωτικά 

έγγραφα) σε συνεργασία με άλλους ειδικούς προστασίας (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς). 

• Διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων (π.χ. FGDs, ενημερώσεις ευαισθητοποίησης) για θέματα 

προστασίας που συνδέονται με νομικά δικαιώματα, υποχρεώσεις και παραβιάσεις  (π.χ. εργατικό 

δίκαιο και συνθήκες εκμετάλλευσης, οικογενειακό δίκαιο κ.λπ.) ,τα παραπάνω σε συνεργασία με 

την ομάδα προστασίας. 

• Ως συμπληρωματική δραστηριότητα, η νομική υποστήριξη διαμεσολαβούσε για την επικοινωνία 

με τις δημόσιες αρχές (π.χ. εισαγγελείς, αστυνομία) , στη διαχείριση επιζώντων έμφυλης βίας 

(GBV), στην ακούσια νοσηλεία περιπτώσεων κ.λπ. 

 

Στοχευμένη στήριξη για ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες 

Παιδική Προστασία 

Δεδομένου του υψηλού αριθμού παιδιών που χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα, η ASB παρείχε 

στοχευμένες δραστηριότητες Παιδικής Προστασίας (CP) στις δομές φιλοξενίας, συλλέγοντας και 

αναλύοντας τις ανάγκες μέσω συμβουλευτικής με παιδιά και τις οικογένειές τους, με νομική βοήθεια, 

καθώς και μέσω της ψυχικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης (MHPSS). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρθηκαν 

από εξειδικευμένο προσωπικό παιδικής προστασίας, σε αντιστοιχία με την υποστήριξη που παρέχεται 

στο γενικό ενήλικο πληθυσμό, εφαρμόζοντας εξειδικευμένη ατομική προσέγγιση ανάλογα με ανάγκες των 

παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB παρείχε υπηρεσίες παιδικής προστασίας σε 

572 περιπτώσεις στις δομές φιλοξενίας 

Συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών που χρήζουν στήριξης 

και η σωστή παρακολούθηση των περιπτώσεων, το προσωπικό της παιδικής προστασίας 

πραγματοποιούσε αναζήτηση πληροφοριών στο πεδίο από την κοινότητα, μέσω καθημερινής 

επικοινωνίας και οργάνωσης δραστηριοτήτων με τα παιδιά και τις οικογένειες τους, καθώς και συνέργειες 

και συντονισμό με προσωπικό  από άλλους φορείς που επίσης ασχολούνται με παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε επίσης στην υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων (UMC) που εντοπίστηκαν στις δομές φιλοξενίας 

και που δεν διαμέναν σε δομές προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων (SafeZones). Το προσωπικό της 
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παιδικής προστασίας συνεργάστηκε στενά με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και τις αρχές για την επίτευξη 

του βέλτιστου συμφέροντος προς ένα ασυνόδευτο παιδί. Το προσωπικό προστασίας επίσης υποστήριξε 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες, δημόσιους φορείς ή την κάλυψη δαπανών που δεν μπορούσε να δοθεί 

από τα παιδιά και τους γονείς τους (π.χ. φαρμακευτική αγωγή, μεταφορά από και προς ιατρικές 

υπηρεσίες). Αναφορικά με το τελευταίο, η ASB προώθησε ιδιαίτερα μια προσέγγιση συμπερίληψης, κατά 

την οποία το προσωπικό της παιδικής προστασίας  συνεργάστηκε στενά με φορείς που 

δραστηριοποιούνταν στο τμήμα της μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από τη 

UNICEF και τους συνεργάτες της για τον εντοπισμό ευάλωτων περιπτώσεων καθώς και την ενσωμάτωση 

των ομάδων προστασίας στην διαδικασία ψυχοκοινωνικής μάθησης της μη τυπικής εκπαίδευσης . 

Λειτουργία Ασφαλών Χώρων Δραστηριοτήτων για Παιδιά και Γυναίκες (Safe Space) 

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των διαφορετικών ευάλωτων ομάδων (παιδιά, γυναίκες – 

αλλά και νέοι και άνδρες, ανάλογα με τις ανάγκες) σε ένα περιβάλλον που τους γενικής συμπερίληψης 

χωρίς αποκλεισμούς, η ASB λειτούργησε χώρους ασφαλείας σε όλες τις δομές φιλοξενίας, παρέχοντας 

στους επωφελούμενους: 

• Δομημένες υπηρεσίες προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης υποθέσεων για  

στοχευμένες περιπτώσεις παιδικής προστασίας. 

 

• Ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 

• Ομαδικές συνεδρίες με συγκεκριμένους θεματικούς τομείς που σχετίζονται με τα παιδιά και τους 

γονείς τους (π.χ. γονική παραμέληση και γονικές δεξιότητες, ενδυνάμωση μητέρων, γυναικών, 

δραστηριότητες πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας). 

 

• Προγράμματα αρχικής μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας για παιδιά 3 έως 6 ετών 

με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γονέων στην εκπαίδευση.  

 

 

• Δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες της κοινότητα και ενίσχυση της ευαισθητοποίηση σε 

διαφορετικά θέματα (π.χ. δραστηριότητες πρόληψης της έμφυλης βίας και έλεγχοι ασφάλειας, 

εκστρατείες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων). 

 

• Δομημένες ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες με στόχο τη μείωση του άγχους, την ενίσχυση και 

την προώθηση πρακτικών για  την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής.  

Για την διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, δημιουργήθηκαν στενοί δεσμοί συνεργασίας 

μεταξύ του τμήματος προστασίας και του τμήματος μη τυπικής εκπαίδευσης. 
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Υπηρεσίες Συνοδείας και Διερμηνείας 

Η ASB ανέπτυξε ομάδες διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών που μιλούν τόσο την ελληνική όσο και τις 

αντίστοιχες  γλώσσες των επωφελούμενων για να τους παρέχουν συνοδεία και διερμηνεία όποτε 

χρειάζεται προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτός της δομής, όπως ραντεβού με ειδικούς 

ιατρούς σε νοσοκομεία, απόκτηση βασικών εγγράφων (π.χ. φορολογική/ΑΜΚΑ αριθμοί κλπ.). 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB υποστήριξε 836 συνοδείες επωφελούμενων σε 

δημόσιες υπηρεσίες. 

Η διασύνδεση μεταξύ των επωφελούμενων και των ελληνικών υπηρεσιών εξασφάλισε ίση και ποιοτική 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ειδικά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες διευκολύνοντας την ήδη υψηλή 

ζήτηση για πρόσβαση σε αυτές. Επιπλέον έδωσε λύσεις στο ζήτημα της απομακρυσμένης τοποθεσίας 

πολλών δομών φιλοξενίας από τις υπηρεσίες είτε από την πλησιέστερη πόλη ή γενικά το αστικό 

περιβάλλον. 

 

 

 

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Με στόχο την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επωφελούμενων, τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους, η ASB παρείχε ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης σε όλες τις δομές για παιδιά 

σχολικής ηλικίας (6 έως 15 ετών), εφήβους και νέους (16-18) και ενήλικες καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB στις τάξεις της έκανε εγγραφή 1007 ατόμων και 

διοργάνωσε 17 εκπαιδευτικές εκδρομές. 

Οι δραστηριότητες της  Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (NFE)  απευθύνονταν αποκλειστικά σε παιδιά, με 

στόχο την άμεση προετοιμασία και προσαρμογή στις υπάρχουσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, τη 

διευκόλυνση συμμετοχής τους στην επίσημη εκπαίδευση και φοίτηση. Στόχος είναι να καλυφθούν οι 

ανάγκες των παιδιών για ολιστική μάθηση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με βάση το διδακτικό 

πρόγραμμα του 2020, οι δραστηριότητες ενισχύθηκαν επιπλέον μέσα από μια ψυχαγωγική προσέγγιση, 

ώστε να ενισχυθεί και να βελτιωθεί το κίνητρο των επωφελούμενων. Οι δραστηριότητες του τμήματος Μη 
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Τυπικής Εκπαίδευσης διεξήχθησαν σε δομές φιλοξενίας όπου εντοπίστηκαν κενά για τις τρεις 

προαναφερθείσες ηλικιακές ομάδες, σε συντονισμό με άλλους φορείς για την αποφυγή επικαλύψεων. Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν κατάλληλες για την ηλικία των εκάστοτε παιδιών και εφαρμόστηκαν  

από μια ομάδα υψηλής καταρτισμένων δασκάλων και με την υποστήριξη εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών  

διαμεσολαβητών. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης της ASB που εγκρίθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας.  

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μη Τυπικής Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε και οργανώθηκε σύμφωνα 

με τις ανάγκες που προσδιορίζονται σε κάθε δομή φιλοξενίας και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

Μαθήματα υποστήριξης για παιδιά σχολικής ηλικίας 

Ένας από τους κύριους στόχους των δραστηριοτήτων του τμήματος Μη τυπικής Εκπαίδευσης ήταν η 

προώθηση της ένταξης των παιδιών στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, παρέχοντας  τάξεις 

υποστήριξης και μαθημάτων  στα Ελληνικά, Αγγλικά και Μαθηματικά/Επιστήμες. Για το λόγο αυτό, 

δόθηκε έμφαση από την ASB κατά τη δημιουργία τμημάτων για παιδιά  σχολικής ηλικίας, ώστε η 

λειτουργία τους  να μην επικαλύπτεται με το ωράριο του δημόσιου σχολείου (ΔΥΕΠ- απογευματινά 

τμήματα υποδοχής ή ΖΕΠ- πρωινή υποδοχή). Επιπλέον, το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία 

με άλλους φορείς που προσέφεραν επίσης μη τυπική εκπαίδευση για παιδιά ή/και ενήλικες μέσα στις 

δομές φιλοξενίας. 

Με βασικό γνώμονα  την πανδημία COVID-19 και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους επηρέασε 

το δημόσιο σχολείο, οι δραστηριότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης υποστήριξαν επίσης την 

προσβασιμότητα σε διαδικτυακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 

(Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο), μέσω της στενής συνεργασίας με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς του τμήματα υποδοχής (τάξεις ΔΥΕΠ και ΖΕΠ). Οι 

εκπαιδευτικοί της ASB δημιούργησαν και διατήρησαν έναν σύνδεσμο με τους δασκάλους του 

Υπουργείου  Παιδείας για να διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών σε εκπαιδευτικό υλικό στις 

διάφορες δομές. Οι ομάδες της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης υποστήριξαν επίσης την παροχή πληροφοριών 

για τους μαθητές και τους γονείς τους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

διασφαλίζοντας ότι όλες οι τυπικές εκπαιδευτικές διαδικασίες ήταν σαφείς και προσβάσιμες καθώς και 

ότι όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ήταν κατανοητές. 

Παράλληλα τα μαθήματα, σε μια προσπάθεια ολιστικής προώθησης της γενικότερης προσωπικής 

εξέλιξης των παιδιών μέσα από την εκπαιδευτική και κοινωνική τους ανάπτυξη εκτός τάξης και 

συμμετοχής τους στην καθημερινή φοίτηση στα δημόσια σχολεία, περιλαμβάναν επίσης φυσικές 

επιστήμες, μαθηματικά, εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής (π.χ. ως μαθήματα ισότητας, σεβασμού, μη βίας) 

και ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου ήταν εφαρμόσιμο. Επιπλέον, οργανώθηκαν ομάδες συζητήσεων  

με γονείς σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης για τη μελλοντική ζωή των παιδιών τους και τους 

κινδύνους που συνεπάγεται το αντίθετο. 
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Μαθήματα Ελληνικών, Αγγλικών για ενήλικες 

Μαθήματα γλώσσας διοργανώθηκαν από την ASB για ενήλικες για την υποστήριξη της διαδικασίας 

ένταξης των δικαιούχων στην Ελλάδα έως και τις 31 Σεπτεμβρίου 2021. Αυτά τα μαθήματα οργανώθηκαν 

ακολουθώντας μια πρακτική προσέγγισης με πολιτισμικό προσανατολισμό, στηριζόμενη στις βασικές 

αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, επικεντρωμένα στην καθημερινή αλληλεπίδραση και υποστηρίζοντας 

τις αξίες κάθε ενεργού πολίτη μέσα από την αλληλεγγύη, με στόχο την επανένταξη τους στις τοπικές 

κοινωνίες και στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, τα μαθήματα γλώσσας βασίστηκαν σε ένα σύνολο 

σπονδυλωτών εκπαιδευτικών θεμάτων που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή και τους 

επαγγελματικούς στόχους/ευκαιρίες των επωφελούμενων.  Οργανώθηκαν ειδικές ενότητες για τη μάθηση 

συγκεκριμένης ορολογία για ομάδες ενηλίκων συμμετεχόντων στις δραστηριότητες Μη Τυπικής 

εκπαίδευσης. Οι ομάδες αυτές σχηματίστηκαν βασιζόμενες στο αντίστοιχο επαγγελματικό τους 

υπόβαθρο (όπου ήταν εφαρμόσιμο) για να υποστηρίξουν καλύτερα την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

 

Μαθήματα μητρικής γλώσσας για παιδιά σχολικής ηλικίας, νέους και ενήλικες 

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δασκάλων από την κοινότητες που μιλούν τόσο την ελληνική όσο και 

τη σχετική γλώσσα(ες) της εκάστοτε κοινότητας, παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι, νέοι και ενήλικες 

εγγράφηκαν μέσα στις δομές σε τάξεις για την εκμάθηση της μητρική τους γλώσσα τους που παρείχε η 

ASB. Λόγω του γεγονότος ότι τέτοιοι εκπαιδευτικοί είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστούν, έγιναν επίσης 

προσπάθειες για τη δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των φορέων υποστήριξης λειτουργίας των δομών 

φιλοξενίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που προσφέρουν μαθήματα μητρικής γλώσσας εκτός 

δομών. 

 

Παροχή διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού σε δικαιούχους και εκπαιδευτικούς 

Στην αρχή και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του τμήματος Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης, οι επωφελούμενοι που εγγράφηκαν και παρακολουθούσαν τα μαθήματα έλαβαν το 

απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. χαρτικά κ.λπ.) από την ASB.  

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οργανώθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις από την ASB, οι 

οποίες έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για μέρη/τοποθεσίες και 

θέματα που διδάσκονταν στις τάξεις τους, καθώς και την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούργια. Αυτές οι 

εκδηλώσεις σχεδιάστηκαν προσεκτικά και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες εκτός δομής 

φιλοξενίας, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Επιπλέον 

επικεντρώθηκαν στην προώθηση  της συμμετοχής ενηλίκων επωφελούμενων σε μαθήματα για την 

επαγγελματική τους κατάρτιση, μέσα από παραπομπές, με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους 

υπόβαθρο σε συνεργασία με εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων, όπως και με δήμους και άλλους 

τοπικούς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
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σχεδιάστηκαν προσεκτικά ώστε να περιλαμβάνουν μικρές ομάδες με λίγους συμμετέχοντες και 

ακολουθώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και πρωτόκολλα για τον COVID-19. 

 

 

 

UNICEF: Όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση 

 

Η ASB την 1η Οκτωβρίου 2021 έγινε εταίρος υλοποίησης του έργου Μη Τυπικής Εκπαίδευσης  «Όλα τα 

παιδιά στην εκπαίδευση» ACE που χρηματοδοτείται από τη UNICEF Ελλάδας και με τη συνεργασία του 

Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων (DRC). 

Σκοπός του προγράμματος ACE είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση και την υποστήριξη όλων των 

παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, σχολικής ηλικίας στην επίσημη ελληνική εκπαίδευση, την 

ομαλή ένταξή τους στη σχολική κοινότητα και να εκμηδενίσει το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.  

Τα Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων παρείχαν ολοκληρωμένη υποστήριξη στα παιδιά 

πρόσφυγες και μετανάστες και στις οικογένειές τους μέσω διεπιστημονικών ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, διερμηνέων, ψυχολόγων και κοινωνικών επιστημόνων. Η 

προετοιμασία των παιδιών που είναι εκτός σχολείου μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στο 

σχολείο όπως περιγράφεται στην ελληνική νομοθεσία. 

Το πρόγραμμα  βασίστηκε στους ακόλουθους πυλώνες: 

o Υποστήριξη γλωσσικού, επιστημονικού αλφαβητισμού και κατ' οίκον εργασιών, ώστε να 

αντιμετωπίζονται και να προλαμβάνονται τα κενά γνώσης. 

o Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και πιο συγκεκριμένα στη Δημοκρατική Ιθαγένεια, τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

o Δεξιότητες μάθησης και μελέτης σε συνδυασμό με γνώση περιεχομένου ή/και ταχεία μάθηση. 

Επιπλέον, προωθήθηκαν δραστηριότητες εκμάθησης στη γλώσσα προέλευσης, καθώς και άλλες 

δραστηριότητες για την υποστήριξη της ένταξης των παιδιών. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά προετοιμάζονται και υποστηρίζονται καλύτερα στο σχολείο, 

το βασικό στοιχείο των προγραμμάτων των Κέντρων ήταν η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και 

δραστηριοτήτων, καθώς και η υποστήριξη των εργασιών για το σπίτι και οι μεταβιβάσιμες μαθησιακές 

δεξιότητες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

Η ASB κατά τη διάρκεια του 2021 συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος GRC2002 «Υποστήριξη 
των Ελληνικών αρχών στη διαχείριση του Εθνικού συστήματος υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και 
τους ευάλωτους μετανάστες (SMS)»  που είχε ξεκινήσει από το 2020 με χρηματοδότηση από τη Γενική 

Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε οριστικά στις 31/12/2021. Το 

συνολικό ποσό του προγράμματος  ανήλθε σε περίπου 16,3 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων περίπου 

9,1 εκατ. Ευρώ καταβλήθηκαν μέσα στο 2021. 

Επιπλέον, από την 1η Οκτωβρίου 2021, η ASB Greece υλοποίησε το έργο GRC2103 «All Children in 

Education» (ACE) που χρηματοδοτήθηκε από τη UNICEF και σε συνεργασία με το Δανικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες (DRC). Το σύνολο για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ανήλθε σε 

περίπου 36 χιλ. Ευρώ.  

Συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια του 2021, η ASB διέθεσε από ιδίους πόρους της περίπου 114 χιλ. 

Ευρώ για την υλοποίηση του σκοπού της.   

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεν είναι τα τελικά ποσά και μπορεί να υπάρξει μικρή τροποποίηση. 

 

 Λιουμπησα Βρεντσεβ
Νόμιμος εκπρόσωπος
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