
   

Ακινα, 25/03/2021 

ΕΤΗ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 2019 -2020 

Θζμα: φντομοσ απολογιςμόσ ζργου του υλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων για τα 
ζτθ 2019 και 2020. αναφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου HOUSE2 (ΠΙΣΙ2) – Κδρυςθ και 
λειτουργία νζου ξενϊνα για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.  

Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι των δράςεων του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων 

για τθ χρονικι περίοδο 2019 – 2020. 

Ο ςφλλογοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία 2 δομϊν φιλοξενίασ αςυνόδευτων 

ανθλίκων.  Ο Στακμόσ Εφιβων φιλοξενεί αςυνόδευτουσ ανιλικουσ για περιςςότερα από 10 

χρόνια και ζχει χωρθτικότθτα 17 κζςεων ενϊ τον Ιοφνιο του 2020 ιδρφκθκε νζοσ ξενϊνασ με 

τθ χρθματοδότθςθ των EEA Grants  για τθ φιλοξενία αςυνόδευτων ανθλίκων θλικία 6-12 

χρονϊν και ανιλικων μθτζρων με τα μωρά τουσ , χωρθτικότθτασ 16 κζςεων.  

Συνεπϊσ περιγράφονται οι δράςεισ που αφοροφν ςτθ λειτουργία των δομϊν φιλοξενίασ 

κακϊσ και το πρόγραμμα Εργαςτιρι Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ. Τζλοσ γίνεται ςφντομθ 

αναφορά ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του HOUSE2 LAB που εγκρίκθκε τον 

Σεπτζμβριο του 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ΕΤΗ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 2019, 2020 

Πνομα δράςθσ: ΣΑΘΜΟ ΕΦΗΒΩΝ 

Ρροχπολογιςμόσ δράςθσ: 843.880 ευρϊ 

 Ρερίοδοσ υλοποίθςθσ: Ιανουάριοσ 2019 – Δεκζμβριοσ 2020 

Διάρκεια δράςθσ: 01/01/2018 – 31/12/2020 

φντομθ αναφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου ΣΑΘΜΟ ΕΦΗΒΩΝ: Ξενϊνασ 
αςυνόδευτων εφιβων (17 κζςεισ ) θλικίασ από 12- 18 ετϊν 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΨΤΧΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Περίοδοσ: Ιανουάριοσ 2019 ζωσ Δεκζμβριοσ 2019 

Δυναμολόγιο: 

Κατά το ζτοσ 2019 φιλοξενικθκαν ςτον ξενϊνα ανθλίκων του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων 

και Νζων 36 ανιλικοι εκ των οποίων: 

 Ζξι με καταγωγι από τθν υρία,  

  Ζνασ με καταγωγι από τθν Ερυκραία,  

 Ζνασ με καταγωγι από το Κουβζιτ, 

 Δεκαπζντε με καταγωγι από το Αφγανιςτάν, 

 Οχτϊ με καταγωγι από το Πακιςτάν, 

 Ζνασ με καταγωγι από το Ιράκ. 

 Δφο με καταγωγι από Αίγυπτο 

 Ζνασ με καταγωγι από τθ ομαλία 

 Ζνασ με καταγωγι από τθ ιζρα Λεόνε 

 Ζνασ με καταγωγι από τθν Αλγερία 

 

Από τουσ ανωτζρω: 

 Επτά είναι         18 ετϊν         

 Τζςςερα είναι    17 ετϊν 

 Δζκα  είναι         16 ετϊν 

 Ρζντε είναι  14 ετϊν 

 Επτά  είναι 15 ετϊν 

 Ζνασ  είναι         13 ετϊν 

 Δφο   είναι         12 ετϊν 

Για τουσ φιλοξενοφμενουσ που ζχουν ενθλικιωκεί κατά τθ τθν παραμονι τουσ ςτθν δομι 

ανθλίκων του Συλλόγου ζχουν μετακινθκεί ςε άλλθ δομι φιλοξενίασ μζςω του 

προγράμματοσ που υλοποιεί θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. 

Συγκεκριμζνα, ζνασεκ των φιλοξενουμζνων διαμζνειπια ςτθ δομι ενθλίκων του Συλλόγου 

ςτο Κζντρο Νζων για τουσ Ρρόςφυγεσ. Ρζντε φιλοξενοφμενοι διαμζνουν ςε διαμζριςμα 

ςτον νομό Αττικισ. 



   

 

 

Νομικι Υποςτιριξθ/Πρόγραμμα οικογενειακισ Επανζνωςθσ: 

Πλοι οι φιλοξενοφμενοι τθσ δομισ είναι αιτοφντεσ άςυλο ςτθν Ελλάδα  εκ των οποίων οι 

δϊδεκα  ζχουν εγγραφεί ςτο Ρρόγραμμα Οικογενειακισ Επανζνωςθσ με προοριςμό τισ 

χϊρεσ:  

 Ρζντε  για τθν Γερμανία,  

 Τρείσ  για τθν Σουθδία  

 Δφο  για τθν Αγγλία, 

 Ζνασ για τθν Ιταλία, 

 Ζνασ για Γαλλία. 

Από τα αιτιματα για οικογενειακι επανζνωςθ ολοκλθρϊκθκαν  τζςςερα το ζτοσ 2019. 

Ακόμθ, ζνασ εκ των φιλοξενουμζνων είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο πρόγραμμα DUBs για τθν 

Αγγλία όπου εγκρίκθκε και ολοκλθρϊκθκε κατά  ζτοσ 2019. 

Τρείσ  από τουσ φιλοξενοφμενουσ ζχουν αναγνωριςτεί με «προςφυγικό κακεςτϊσ» και δφο 

με «επικουρικό κακεςτϊσ». 

Δυςτυχϊσ, πζντε  φιλοξενοφμενοι αποχϊρθςαν οικειοκελϊσ από τθν δομι του Συλλόγου 

και ςτθ ςυνζχεια αποχϊρθςαν από τθν Ελλάδα με προοριςμό άλλθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ. 

Εκπαίδευςθ/Δραςτθριότθτεσ: 

Οι ανιλικοι που φιλοξενοφνται ςτον ςτακμό αςυνόδευτων ανθλίκων ζχουν εγγραφεί ςτθν 

τυπικι εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2019. 

Συγκεκριμζνα,  

Στο 2ο Ημεριςιο ΕΡΑΛ Ακθνϊν παρακολουκοφν δφο ανιλικοι, 

Στο 36ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν ζνασ ανιλικοσ, 

Στο 135οΔθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν ζνασ ανιλικοσ, 

Στο 5ο Γυμνάςιο Ακθνϊν ζνασ φιλοξενοφμενοσ, 

Στο Διαπολιτιςμικό Λφκειο Ελλθνικοφ δεκαεπτά  ανιλικοι, 

Στο Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ελλθνικοφ πζντε φιλοξενοφμενοι, 

Στο 1οΕπαλ Ακθνϊν δφο φιλοξενοφμενοι, 

Στο Σικιαρίδειο Κδρυμα ζνασ φιλοξενοφμενοσ και 

Στθ Σιβιτανίδειο ςχολι ζνασ φιλοξενοφμενοσ. 

Επίςθσ, για μια ακόμθ χρονιά πζντε εκ των φιλοξενουμζνων είχαν τθ δυνατότθτα να 

ςυμμετζχουν ςτθν καταςκινωςθ ομποτικισ ςτο THERANCH ςτθ Κόρινκο. Σε αυτι τθν 

καταςκινωςθ οι ανιλικοι είχαν τθ δυνατότθτα να ςυνδυάςουν τθ γνϊςθ με τθν ψυχαγωγία 

αφοφ παρακολοφκθςαν εργαςτιρια ρομποτικισ αλλά και ςυμμετείχαν ςτισ διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ καταςκινωςθσ (ποδόςφαιρο, ιππαςία, μπάςκετ κ.α.). 



   

Ακόμθ,  τζςςερισ ανιλικοι ςυμμετείχαν ςτθν καταςκινωςθ του Διμου Ακθναίων ςτον  Άγιο 

Ανδρζα Αττικισ. 

Συνεργαςία με άλλεσ Υπθρεςίεσ/Φορείσ : 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ο Σφλλογοσ ςυνεργάςτθκε με άλλεσ υπθρεςίεσ τόςο για τα 

νομικά ηθτιματα όςο και για τα ιατρικά των ανθλίκων.  

Για τα νομικά ηθτιματα ςυνεργάςτθκε με:  

Το Δίκτυο Επιτροπείασ τθσ οργάνωςθσ ΜΕΤΑΔΑΣΗ, 

Το Δίκτυο Για Τα Δικαιϊματα Του Ραιδιοφ, 

 Για τα ιατρικά ηθτιματα ςυνεργάςτθκε με: 

Δθμόςια Νοςοκομεία, 

Τα ΡΕΔΔΥ, 

Τα Δθμοτικά Ιατρεία του Διμου Ακθναίων, 

Τθν Οργάνωςθ ΒΑΒΕΛ, 

Το Ελλθνικό Κζντρο Ψυχικισ Υγιεινισ και Ερευνϊν, ςτο πλαίςιο ςυνεδριϊν με 

παιδοψυχίατρο, 

Με ιδιωτικά ιατρεία για πανοραμικι εξζταςθ  ενδοκρινολόγο.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΨΤΧΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Περίοδοσ: Ιανουάριοσ 2020 ζωσ Δεκζμβριοσ 2020 

Δυναμολόγιο: 

Κατά το ζτοσ 2020 φιλοξενικθκαν ςτον ξενϊνα ανθλίκων του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων 

και Νζων  26  ανιλικοι εκ των οποίων: 

 

Από τουσ ανωτζρω: 

 Δϊδεκα είναι από το Αφγανιςτάν 

 Ρζντε είναι από το Ρακιςτάν          

 Ζνασ είναι από το Κουβζιτ 

 Ζνασ είναι  από το Ιράκ        

 Δφο είναι από τθν Αίγυπτο       

 Ζνασ είναι από τθν Σομαλία      

 Ζνασ  είναι από  Σιζρα Λεόνε     

 Ζνασ είναι από το Μπανγκλαντζσ 

 Ζνασ από το Καμεροφν 

 Ζνασ από τθν Συρία    

      ΗΛΙΚΙΕ: 

 12 ετϊν: ζνασ φιλοξενοφμενοσ, 

 13 ετϊν: ζνασ φιλοξενοφμενοσ. 



   

 14 ετϊν: ζνασ φιλοξενοφμενοσ, 

 15 ετϊν : τρείσ φιλοξενοφμενοι, 

 16 ετϊν: ζξι φιλοξενοφμενοι, 

 17 ετϊν: ζντεκα φιλοξενοφμενοι, 

 18 ετϊν: τρείσ φιλοξενοφμενοι, 

Για τουσ φιλοξενοφμενουσ που ζχουν ενθλικιωκεί κατά τθ τθν παραμονι τουσ ςτθν δομι 

ανθλίκων ϋϋΣτακμόσ Εφιβωνϋϋ του Συλλόγου ζχουν μετακινθκεί ςε άλλθ δομι φιλοξενίασ 

μζςω του προγράμματοσ που υλοποιεί θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. 

Επίςθσ, ζνασ εκ των φιλοξενουμζνων φςτερα από τθν ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα Ημι-

αυτόνομθσ Διαβίωςθσ διλωςε τθν επικυμία του να γίνει θ παραπομπι του ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και ςε ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ ο ανιλικοσ μεταφζρκθκε ςε 

διαμζριςμα Ημιαυτόνομθσ Διαβίωςθσ. 

Νομικι Υποςτιριξθ/Πρόγραμμα οικογενειακισ Επανζνωςθσ: 

Πλοι οι φιλοξενοφμενοι τθσ δομισ είναι αιτοφντεσ άςυλο ςτθν Ελλάδα  εκ των οποίων οι 

τζςςερισ  ζχουν εγγραφεί ςτο Ρρόγραμμα Οικογενειακισ Επανζνωςθσ με προοριςμό τισ 

χϊρεσ:  

 Δφο  για τθν Σουθδία  

 Ζνασ   για τθν Αγγλία, 

 Ζνασ για τθν Ιταλία, 

Από τα αιτιματα για οικογενειακι επανζνωςθ ολοκλθρϊκθκε θ εξζταςθ ενόσ και είχε 

αρνθτικι απάντθςθ και τα υπόλοιπα εξετάηονται και δεν ζχουν ολοκλθρωκεί. 

Ακόμθ, δφο εκ των φιλοξενουμζνων είναι εγγεγραμμζνοι ςτο πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ 

(Relocation) όπου ολοκλθρϊκθκε το ζνα και ο ανιλικοσ μεταφζρκθκε ςτθν Ιρλανδία ενϊ το 

άλλο εκκρεμεί θ μετεγκατάςταςθ του ανιλικου ςτθν Γαλλία. 

Ζνασ   από τουσ φιλοξενοφμενουσ ζχει αναγνωριςτεί με ϋϋ Ρροςφυγικό Κακεςτϊσϋϋ και ζνασ  

με ϋϋΕπικουρικό κακεςτϊσϋϋ. 

Δυςτυχϊσ,  πζντε φιλοξενοφμενοι αποχϊρθςαν οικειοκελϊσ από τθν δομι του Συλλόγου . 

Σχολεία που παρακολοφκθςαν τα παιδιά: 

Οι ανιλικοι που φιλοξενοφνται ςτον ςτακμό αςυνόδευτων ανθλίκων ζχουν εγγραφεί ςτθν 

τυπικι εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2020. 

Συγκεκριμζνα,  

Στο 2ο Ημεριςιο Επαλ Ακθνϊν παρακολουκοφν δφο ανιλικοι, 

Στο 5ο Γυμνάςιο Ακθνϊν ζνασ φιλοξενοφμενοσ, 

Στο Διαπολιτιςμικό Λφκειο Ελλθνικοφ δεκαοχτϊ ανιλικοι, 

Στο Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ελλθνικοφ ζνασ φιλοξενοφμενοσ, 

Στο 36ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν ζνασ φιλοξενοφμενοσ. 

 

 



   

Συνεργαςία με άλλεσ Υπθρεςίεσ/Φορείσ : 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ο Σφλλογοσ ςυνεργάςτθκε με άλλεσ υπθρεςίεσ για τα νομικά 

ηθτιματα, για τα ιατρικά και άλλα ηθτιματα των ανθλίκων:  

Για τα νομικά ηθτιματα ςυνεργάςτθκε με:  

ΡΓΑ Αλίμου, Κατεχάκθσ, Ρειραιά,  

Τμιμα Αλλοδαπϊν, 

Α.Τ. Εξαρχείων και Ομονοίασ, 

Δϋ ΔΥΟ Ακθνϊν για ζκδοςθ ΑΦΜ, 

Equal Rights Beyon Borders, 

Εκελοντι δικθγόρο για το διάςτθμα που θ δομι δεν είχε ςτακερό νομικό ςυνεργάτθ, 

ΙΟΜ για τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ τθσ μετεγκατάςταςθσ παιδιοφ ςτθν Ιρλανδία. 

 

 Για τα ιατρικά ηθτιματα ςυνεργάςτθκε με: 

Δθμόςια Νοςοκομεία, 
Οφκαλμολογικό Ακθνϊν, 
Τα ΡΕΔΔΥ, 
Τα Δθμοτικά Ιατρεία του Διμου Ακθναίων, 
Γιατροί Του Κόςμου, 
Γιατροί Χωρίσ Σφνορα, 
Ερυκρόσ Σταυρόσ, 
ΕΟΔΥ, 
Θετικι Φωνι, 
Χαμόγελο Του Ραιδιοφ, 
Ιδιϊτθ ψυχίατρο και Ραιδοψυχίατρο, 
Ιδιϊτθ Οδοντίατρο 
Βιοιατρικι  
 
Για τα εκπαιδευτικά/κοινωνικά/ κ.α. ηθτιματα ςυνεργάςτθκε με: 

ΕΛΙΞ( για εκμάκθςθ ελλθνικϊν, αγγλικϊν και υπολογιςτϊν) 

Habibi Center (για εκμάκθςθ αγγλικισ γλϊςςασ) 

ΚΥΚΛΟΣ (Εκμάκθςθ ελλθνικϊν), 

Εκελοντζσ του ΣΜΑΝ(εκμάκθςθ ελλθνικϊν και αγγλικϊν εντόσ τθσ δομισ). 

Διαπολιτιςμικό Λφκειο και Γυμνάςιο Ελλθνικοφ, 

5ο Γυμνάςιο Ακθνϊν, 

2ο Επαλ Ακθνϊν, 

Κζντρο Ημζρασ ϋϋΡλόεσϋϋ ςυμμετείχαν τρία παιδιά ςε μακιματα ρομποτικισ και μουςικισ, 

Δίκτυο Για Τα Δικαιϊματα Του Ραιδιοφ-Εφθμερίδα ϋϋΑποδθμθτικά Ρουλιάϋϋ ςυμμετοχι δφο 

παιδιϊν, 

Ωδείο Εξαρχείων για μακιματα δφο παιδιϊν ςε πιάνο και βιολί, 

Οργάνωςθ ϋϋΓΗϋϋ ςυμμετοχι τεςςάρων παιδιϊν ςτο πρόγραμμα ϋϋFutbolnet 4 Youthϋϋ,  

Αntetokoubro s Akademy (ςυμμετοχι δφο παιδιϊν), 

Σχολι ΝO Rules ( εγγραφι ενόσ παιδιοφ ςτο άκλθμα ΒΟΧ), 

Ακαδθμία ποδοςφαίρου-Ρανακθναικόσ ( Ζνα παιδί), 

Σχολι White Mauy Thai Camp (Εγγραφι ενόσ παιδιοφ ςτο Mauy Thai). 

 

 



   

Δράςεισ Δομισ: 

 

 Το ζτοσ 2020 πραγματοποιικθκαν δράςεισ των παιδιϊν που φιλοξενικθκαν ςτθ δομι του 

Συλλόγου όπωσ: 

1) Συμμετοχι των παιδιϊν με ςυνοδεία των εργαηομζνων ςτο ALLOU FUN PARK. 

2) Επίςκεψθ ςτο μουςείο των ψευδαιςκιςεων, 

3) Ραρακολοφκθςθ τθσ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ με κζμα το AIDS-HIV ςτο Κδρυμα 

Γουλανδρι, 

4) Ρερίπατοι ςτον Εκνικό Κιπο και ςτο Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, 

5) Εκδρομι για μπάνιο ςτθ κάλαςςα ςτθν Βάρκιηα, 

6) Συμμετοχι ςε εκελοντικι Δράςθ. Συγκεκριμζνα, τα παιδιά ςυμμετείχαν ςτον 

κακαριςμό του πευκόδαςουσ ςτον Σχοινιά, 

7) Ροδόςφαιρο ςτο Φωκιανόσ ςπόρτ κλάμπ, 

8) Συμμετοχι ςε πρόγραμμα φωτογραφίασ που διοργάνωςε εκελόντρια του Συλλόγου 

9) Συνεργαςία με τθν κα Μαρία Ραπαγεωργίου ςε μουςικό πρότηεκτ όπου 

ςυμμετείχαν αγόρια που φιλοξενοφνται ςτον Στακμόσ Εφιβων αλλά και ανιλικεσ 

μθτζρεσ από τθν δομι HOUSE2 του Συλλόγου, 

10)  Εκελοντιςμόσ των μεγαλφτερων αγοριϊν τθσ δομισ ςτο νζο ςπίτι του Συλλόγου. 

Συγκεκριμζνα, οι μεγαλφτεροι φιλοξενοφμενοι ζγιναν εκελοντζσ ςτθ δομι του 

Συλλόγου που φιλοξενεί παιδιά και απαςχολικθκαν εκεί με τουσ φιλοξενοφμενουσ 

μζςω τθσ εκμάκθςθσ κάποιασ γλϊςςασ ςε αρχάριο επίπεδο, ηωγραφικισ και 

διερμθνείασ με τθν παρουςία φυςικά κάποιου εργαηόμενου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ΕΤΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 2020 -2021 

Πνομα δράςθσ: HOUSE2 – ΠΙΣΙ2 

Ρροχπολογιςμόσ δράςθσ: 1.074.903 ευρϊ 

 Ζναρξθ Δράςθσ:  Ιοφνιοσ 2020 

Διάρκεια δράςθσ: 38 μινεσ 

φντομθ αναφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου HOUSE2 (ΠΙΣΙ2) – Κδρυςθ και λειτουργία 
νζου ξενϊνα για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.  

Βαςικι περιγραφι του ζργου HOUSE2 

Το ζργο HOUSE2- ΣΡΙΤΙ2  ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου μακροχρόνιου καταλφματοσ, 

ξενϊνα 16 αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ. Ο ΣΜΑΝ πρότεινε τθ δθμιουργία 

ενόσ καινοτόμου ξενϊνα για αςυνόδευτα αγόρια θλικίασ από 6 ζωσ 12 ετϊν και 

αςυνόδευτεσ ανιλικεσ μθτζρεσ με τα παιδιά τουσ. Συνολικά 16 αςυνόδευτοι ανιλικοι, 4 

μθτζρεσ με τα παιδιά τουσ και 8 αγόρια. Εξ οριςμοφ, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι βρίςκονται ςε 

ιδιαίτερα ευπακι κατάςταςθ λόγω τθσ θλικίασ τουσ, του χωριςμοφ τουσ από τουσ γονείσ 

και το ςπίτι τουσ. Ζχουν εκτεκεί ςε κινδφνουσ και ςυχνά ζχουν δει ζντονθ βία και ζχουν 

πζςει κφματα εκμετάλλευςθσ. 

Ο απϊτεροσ ςτόχοσ του ΣΜΑΝ είναι να προςφζρει ζνα νζο ςπίτι – ζνα δεφτερο ςπίτι, το 

HOUSE2, για όλουσ τουσ νζουσ που κα χρειαςτοφν τθ μζριμνα του ΣΜΑΝ και να 

δθμιουργιςει ζνα μόνιμο δεςμό με τθν τοπικι κοινωνία. Οι υπθρεςίεσ και οι 

δραςτθριότθτεσ του ζργου ςτο HOUSE2 περιλαμβάνουν κοινωνικι υποςτιριξθ, παροχι 

τροφίμων, ροφχων και αναλωςίμων, πρωτοβάκμια ιατρικι υποςτιριξθ, διερμθνεία, 

νομικι βοικεια και μακιματα ελλθνικισ γλϊςςασ, διαπολιτιςμικζσ και ψυχαγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Ο ΣΜΑΝ προςφζρει πάντα υπθρεςίεσ ςε παιδιά και νζουσ όπωσ κα ζκανε μια οικογζνεια, θ 

φροντίδα οικογενειακοφ τφπου ζχει το αποτζλεςμα τα παιδιά να νιϊκουν τον ξενϊνα ςπίτι 

τουσ. 

Χρθματοδότθςθ 

Το HOUSE2 χρθματοδοτείται από τα EEA Grants μζςω του προγράμματοσ II «Άςυλο και 

μετανάςτευςθ (Αντιμετϊπιςθ επείγουςων αναγκϊν για τθν υποδοχι και τθν αξιολόγθςθ 

των αιτοφντων άςυλο και για τθ ςτζγαςθ ευάλωτων ομάδων)», χρθματοδότθςθ που 

διαχειρίηεται θ ΣΟΛ Crowe και θ Human Rights 360. 

Το ςυνολικό ζργο ζχει διάρκεια από τον Ιοφνιο του 2020 ζωσ τον Ιοφνιο του 2023 και 

ςυνολικό προχπολογιςμό 1.074.903 Ευρϊ. 

Ο διαχειριςτισ φορζασ παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του ζργου ενϊ κατατίκενται ςχετικζσ 

αναφορζσ τόςο ςχετικά με το οικονομικό όςο και με το φυςικό αντικείμενο κάκε 3 μινεσ. 

 

 



   

Νζα δομι – το κτιριο 

Για τθν δθμιουργία τθσ νζασ δομισ ζγινε ζρευνα για να βρεκεί κατάλλθλο κτιριο θ οποία 

είχε διάρκεια από τον Οκτϊβριο του 2019 οπότε ξεκίνθςε θ διαδικαςία ςυγγραφισ τθσ 

πρόταςθσ ζωσ τον Ιοφνιο του 2020. Μετά από ζρευνα και τελικά επιςκζψεισ ςε 

περιςςότερα από 10 κτιρια τα οποία αξιολογικθκαν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά τουσ ςε 

ςχζςθ με 1) το μζγεκοσ, 2) τθν προςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ 3) τθν περιοχι ςτθν οποία 

βρίςκονταν4) τα τεχνικά ζργα που απαιτοφνταν για να διαμορφωκεί ςε δομι φιλοξενίασ 16 

παιδιϊν, επιλζχκθκε ζνα τριϊροφο κτιριο ςτθν Νζα Ιωνία. Ρρόκειται για ζνα κτιριο που 

ςτο παρελκόν ςτζγαηε γραφεία, φροντιςτιρια και καταςτιματα και ιταν κλειςτό τα 

τελευταία 2 χρόνια. Ο ιδιοκτιτθσ ιταν πολφ ςυνεργάςιμοσ και πίςτεψε ςτο ζργο και ςτον 

ςκοπό για τον οποίο κελιςαμε να ενοικιάςουμε το κτιριο.  

Από τον Ιοφνιο του 2019 που ζκλειςε θ ςυμφωνία για τθν ενοικίαςθ, ακολοφκθςε ζνα 

διάςτθμα περίπου ενόσ μινα κατά τον οποίο ζγιναν οι αρχιτεκτονικζσ προτάςεισ και θ 

κοςτολόγθςθ του ζργου. Στισ αρχζσ Αυγοφςτου ξεκίνθςαν οι τεχνικζσ εργαςίεσ που 

ολοκλθρϊκθκαν ςτα μζςα Σεπτεμβρίου. 

Το κτιριο είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ 457 τμ και διακζτει ευρφχωρο αποκθκευτικό χϊρο ςτο 

υπόγειο, γραφεία του HOUSE2 και κοινόχρθςτο ςαλόνι ςτο ιςόγειο, 2 ορόφουσ με 

υπνοδωμάτια των παιδιϊν και 1 όροφο με κουηίνα, τραπεηαρία και ςαλόνι. 

Οι μθτζρεσ με τα μωρά τουσ ζχουν ξεχωριςτό υπνοδωμάτιο θ κάκε μία, ενϊ τα αγόρια 

μοιράηονται ςε δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια. Στο κλιμακοςτάςιο τοποκετικθκε ανελκυςτιρασ 

μετακίνθςθσ αμαξιδίου ΑΜΕΑ που φτάνει ζωσ το αςανςζρ για να υπάρχει πρόςβαςθ ςε 

όλουσ τουσ ορόφουσ, ενϊ υπάρχει ζνα δωμάτιο που δφναται να φιλοξενιςει παιδί ΑΜΕΑ. 

Σε κάκε όροφο υπάρχουν τουαλζτεσ και ςτουσ ορόφουσ με τα υπνοδωμάτια υπάρχουν 2 

μπάνια ανά όροφο. Οι όροφοι κλείνουν με πόρτεσ αςφαλείασ, ενϊ τοποκετικθκε εκ νζου 

ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ. 

Ενθμζρωςθ ΕΚΚΑ και ειδικισ Γραμματείασ για τα Αςυνόδευτα Ανιλικα 

Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, τον Ιοφλιο του 2020ο 

Σφλλογοσ ενθμζρωςε εγγράφωσ κακϊσ ιταν θ κρίςιμθ εποχι τθσ μετάβαςθσ, τόςο το ΕΚΚΑ 

όςο και θ Ειδικι Γραμματεία για τα αςυνόδευτα ανιλικα για τθν νζα δομι. Μάλιςτα ζγινε 

ςυνάντθςθ και με τουσ δφο προκειμζνου να υπάρχει άρτια ςυνεργαςία και με τθν νζα δομι 

του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων. 

Ενθμζρωςθ Διμου και Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 

Αμζςωσ μετά τθν ςφςταςθ τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ του HOUSE2, τον Σεπτζμβριο του 

2020, ενθμερϊκθκε ο Διμοσ τθσ Νζασ Ιωνίασ και οι Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου ϊςτε 

να ξεκινιςει μια ομαλι και καλι ςυνεργαςία. Ρραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με τθν 

Κοινωνικι Λειτουργό και τθν Συντονίςτρια του HOUSE2 με τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο και 

τθν Ρροϊςταμζνθ των Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Νζασ Ιωνίασ. 

φςταςθ Ομάδασ Προςωπικοφ 

Για τθν ςτελζχωςθ του HOUSE2 δθμοςιεφτθκε προκιρυξθ των κζςεων και 

πραγματοποιικθκαν περίπου 100 ςυνεντεφξεισ.  Η ομάδα προςωπικοφ αποτελείται από 1 

Κοινωνικό Λειτουργό, 1 Ψυχολόγο, 3 Ραιδαγωγοφσ, 3 Φροντιςτζσ, 1 Μαγείριςςα, 1 

Υπεφκυνθ Κακαριότθτασ, 1 Συντονιςτι. Ανάμεςα ςτο προςωπικό 4 άτομα ζχουν και ρόλο 



   

διερμθνζα – πολιτιςμικοφ διαμεςολαβθτι, ενϊ 2 άτομα ιταν ςτο παρελκόν αςυνόδευτοι 

ανιλικοι. 

Δυναμολόγιο: 

Κατά το ζτοσ 2020 φιλοξενικθκαν ςτον ξενϊνα ανθλίκων του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων 

και ΝζωνHOUSE2 16 ανιλικοι εκ των οποίων: 

 10με καταγωγι από τθν υρία,  

 2με καταγωγι από το Αφγανιςτάν, 

 Ζνασ με καταγωγι από το Μαρόκο 

 Ζνασ με καταγωγι από τθν Ραλαιςτίνθ 

 Ζνασ με καταγωγι από το Ιράν 

 Ζνασ με καταγωγι από το Ιράκ 

Από τουσ ανωτζρω: 

 4 είναι ανιλικεσ μθτζρεσ με τα βρζφθ τουσ από 0-4 ετϊν 

 8 είναι αγόρια θλικίασ 7 ζωσ 12 ετϊν 

3 από τουσ ωφελοφμενουσ ζγιναν 12 ι 18 ετϊν αντίςτοιχα ςτο τζλοσ του ζτουσ οπότε 

πραγματοποιικθκε θ μετακίνθςι τουσ ςε άλλεσ δομζσ, πιο ςυγκεκριμζνα το ζνα αγόρι που 

ζγινε 12 ετϊν μεταφζρκθκε ςτον Στακμό Εφιβων, θ μία μθτζρα που ζγινε 18 ετϊν με 

βρζφοσ μεταφζρκθκε ςτθν δομι των Γιατρϊν του Κόςμου και θ δεφτερθ μθτζρα που ζγινε 

18 ετϊν κα μεταφερκεί ςε διαμζριςμα. 

Νομικι Τποςτιριξθ/Πρόγραμμα οικογενειακισ Επανζνωςθσ και μετεγκατάςταςθσ: 

Πλοι οι ωφελοφμενοι τθσ δομισ ζχουν τθν νομικι υποςτιριξθ από Νομικό – Δικθγόρο που 

ςυνεργάηεται με τον Σφλλογο Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων και παρακολουκεί τισ 

υποκζςεισ των παιδιϊν. 

Πλοι οι φιλοξενοφμενοι τθσ δομισ είναι αιτοφντεσ άςυλο ςτθν Ελλάδα και οι περιςςότεροι 

εξ αυτϊν είναι ςτθν διαδικαςία οικογενειακισ επανζνωςθσ ι ςτθν διαδικαςία 

μετεγκατάςταςθσ. 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι ωφελοφμενοι χρειάηονται επιπλζον υποςτιριξθ, πχ για τθν 

αλλαγι του ονόματοσ, αλλαγι επιτρόπων των βρεφϊν. Δφο παιδιά που ιρκαν ςτθν δομι 

δεν είχαν καταγραφεί. 

Οι διαδικαςίεσ μετεγκατάςταςθσ και επανζνωςθσ είναι χρονοβόρεσ και με τισ ςυνεχείσ 

αλλαγζσ λόγω τθσ πανδθμίασ κακυςτεροφν να υπάρχουν νζα για τα παιδιά, όμωσ ηθτοφν να 

ζχουν ςυςτθματικά ςυνεδρίεσ μαηί με τον Δικθγόρο για να κακθςυχάηονται. 

Δφοαπό τουσ φιλοξενοφμενουσ ζχουν αναγνωριςτεί με «Ρροςφυγικό Κακεςτϊσ» και αυτοί 

δεν ζχουν οικογζνεια ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό οπότε προζκυψε θ ανάγκθ να βρεκεί 

μια εναλλακτικι πρόταςθ όπωσ αυτι τθσ αναδοχισ ι μεταφοράσ ςε δομι μακροχόρνιασ 

φιλοξενίασ παιδιϊν. 

 

 

 



   

Εκπαίδευςθ/Δραςτθριότθτεσ: 

Συπικι εκπαίδευςθ 

Τα ανιλικα αγόρια που φιλοξενοφνται ςτο HOUSE2 ζχουν εγγραφεί ςτθν τυπικι 

εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 ςτο 2ο δθμοτικό ςχολείο ςτθν Νζα Ιωνία. 

Από τισ ανιλικεσ μθτζρεσ ζχει εγγραφεί μία ςτο ΕΡΑΛ τθσ Νζασ Ιωνίασ και θ κόρθ τθσ φοιτεί 

ςτο 8ο Νθπιαγωγείο τθσ Νζασ Ιωνίασ, ενϊ οι υπόλοιπεσ ζχουν βρζφθ κάτω των 6 ετϊν 

οπότε δεν μποροφν να γραφτοφν οφτε τα παιδιά ςτον βρεφικό ςτακμό οφτε οι ίδιεσ ςτο 

ςχολείο. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ και όταν ζκλειςαν τα ςχολεία τα παιδιά χρειάςτθκε να 

προςαρμοςτοφν ςτθν τθλεκπαίδευςθ το οποίο αποτζλεςε ςθμαντικι πρόκλθςθ για το 

προςωπικό του ςπιτιοφ. Χρειάςτθκε αναπροςαρμογι ςτο πρόγραμμα του προςωπικοφ και 

ςτισ βάρδιεσ κακϊσ τα παιδιά χρειάηονται κακοδιγθςθ ςχεδόν ζνα προσ ζνα. 

Τα περιςςότερα παιδιά δεν είναι εξοικειωμζνα με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ωςτόςο 

παρατθρείται ότι πολφ γριγορα ανταποκρίνονται τόςο ςτθν γραφι όςο και ςτθν ανάγνωςθ. 

Ρολλά από αυτά μζςα ςε 2 μινεσ ξεκίνθςαν να χρθςιμοποιοφν τθν ελλθνικι γλϊςςα 

τουλάχιςτον για τθν επικοινωνία με το προςωπικό. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το δθμοτικό ςχολείο τθσ Νζασ Ιωνίασ είναι πολφ υποςτθρικτικό και 

παρά τισ δυςκολίεσ υπάρχει μια πολφ καλι ςυνεργαςία. 

Άτυπθ εκπαίδευςθ 

Λόγω των περιοριςμϊν τθσ πανδθμίασ οι ανιλικοι δεν ζχουν εγγραφεί ςε εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ που κα ωφελοφςαν τθν κοινωνικοποίθςι τουσ. Εναλλακτικά οργανϊκθκε 

ςειρά ςχετικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ τθσ δομισ με τθν κακοδιγθςθ είτε των παιδαγωγϊν, 

είτε εκελοντϊν: 

 Ομάδα εκμάκθςθσ αγγλικϊν 

 Ομάδα χειροτεχνίασ 

 Ομάδα κινθματογράφου με εβδομαδιαίεσ προβολζσ 

 Ραιχνίδια με τθν Γλϊςςα 

 Ομάδα άκλθςθσ 

υνεργαςία με άλλεσ Τπθρεςίεσ/Φορείσ : 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ τοHOUSE2 ςυνεργάςτθκε με άλλεσ υπθρεςίεσ κυρίωσ για τα 

ιατρικά των ανθλίκων.  

ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΕΑΣ - ΡΑΙΔΙΟΥ – ΕΦΗΒΟΥ 

Iδιωτικό ιατρείο παιδοψυχιάτρου για παρακολοφκθςθ ωφελοφμενου 

ΔΟΜ πρόγραμμα ενθμζρωςθσ COVID-19  

ΔΟΜ ενθμζρωςθ για υγιεινι και ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 

Υγειονομικόσ και Εκπαιδευτικόσ και ςτακμόσ Ερυκροφ Σταυροφ Καλλικζασ για ζλεγχο και 

ενθμζρωςθ ςτοματικισ υγιεινισ 

Λζςxθ φιλίασ Κάτω Ρατιςια και ΙΚΑ Αλεξάνδρασ για τεςτ covid-19 εργαηομζνων 



   

Δθμόςια Νοςοκομεία: 

Κωνςταντινουπόλειο Νοςοκομείο (γυναικολογικό τμιμα) 

Αττικό Νοςκομείο (παιδοπνευμονολόγοσ) 

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Λυκόβρυςθσ 

Ραίδων Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακοφ (ορκοπαιδικό και νευρολογικό τμιμα) 

ίτιςθ 

Στο πλαίςιο του λειτουργίασ του HOUSE2 για τισ υπθρεςίεσ ςίτιςθσ των παιδιϊν ζχει 

προςλθφκεί μαγείριςςα θ οποία ετοιμάηει κακθμερινά το φαγθτό των παιδιϊν. 

Λαμβάνονται υπόψθ οι διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν και υπάρχει και μενοφ 

χορτοφάγων. Το κακθμερινό πρόγραμμα αποτελείται από πρωινό, δεκατιανό, 

μεςθμεριανό, απογευματινό, βραδινό ενϊ υπάρχουν διακζςιμα πάντα φροφτα κακ’ όλθ 

τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ΕΤΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 2020 -2021 

Πνομα δράςθσ: ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΗ – AUTONOMOUS CITIZENS LAB 

Ρροχπολογιςμόσ δράςθσ: 78.372.53 

Ζναρξθ Δράςθσ: Μάρτιοσ 2020 

Διάρκεια δράςθσ: 18 μινεσ 

Αναφορά Δράςεων Εργαςτθρίου Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ   

Στθν παροφςα αναφορά, παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ Δράςθ του Συλλόγου Μερίμνθσ 
Ανθλίκων και Νζων ,   « Εργαςτιρι Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ» θ οποία υλοποιείται από τον 
Μάρτιο του 2020 ζωσ και ςιμερα  ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active citizens fund, με 
φορζα υλοποίθςθσ τον ΣΜΑΝ, Σφλλογο Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων. Σο πρόγραμμα 
Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και 
τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν 
ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν 
ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ 
τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για 
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το Solidarity Now. 

Κφριοσ ςκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ ςυςτθματικι υποςτιριξθ  νζων  ανδρϊν και 

γυναικϊν προςφφγων/αιτοφντων άςυλο και μεταναςτριϊν θλικίασ 18 -24 ετϊν οι οποίοι 

δεν διακζτουν κανζνα υποςτθρικτικό οικογενειακό δίκτυο ςτθν Ελλάδα και ανικουν ςτθν 

κατθγορία των πρϊθν αςυνόδευτων ανθλίκων, ενϊ επιπρόςκετα  ςτθν ομάδα ςτόχου 

εμπερικλείονται και αςυνόδευτοι ανιλικοι θλικίασ 16 ετϊν και άνω με ςτόχο τθν 

ςυμβουλευτικι ςε κζματα εκπαίδευςθσ. Τα βαςικά  πεδία τθσ εν λόγω δράςθσ αφοροφν 

τθν εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ των ςυμμετεχόντων με ςτόχο τθν κοινωνικι και 

επαγγελματικι τουσ ενδυνάμωςθ, τθν παροχι  υποτροφιϊν για  φοίτθςθ ςε ιδιωτικά 

επαγγελματικά εκπαιδευτιρια( ΙΕΚ) , τθ ςυμμετοχι ςε δράςεισ εκπαιδευτικισ κατάρτιςθσ, 

τθν  εργαςιακι ςυμβουλευτικι ςχετιηόμενθ με τισ κλίςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ επικυμίεσ 

του κάκε ενόσ ξεχωριςτά, κακϊσ και θ υποςτιριξθ ςτθν  εφρεςθ  και διατιρθςθ ιδιωτικισ 

κατοικίασ και εργαςίασ. Επιπλζον πεδία δράςθσ του εργαςτθρίου αποτελοφν  ο ςχεδιαςμόσ 

και θ  υλοποίθςθ «Σεμιναρίου Εκπαίδευςθσ Φροντιςτϊν για δομζσ φιλοξενίασ» , με ςκοπό 

τθν επαγγελματικι ενδυνάμωςθ,  θ « δθμιουργία Δικτφου Εταιρειϊν Συνεργατϊν» με 

ςκοπό τθν ςυνεργαςία για απορρόφθςθ εργατικοφ δυναμικοφ, το «Εργαςτιρι 

αδιοφωνίασ» που ςτοχεφει ςτθν κοινωνικι ενδυνάμωςθ μζςω του διαπολιτιςμικοφ 

διαλόγου , εκελοντικζσ δράςεισ από τουσ ωφελοφμενουσ για τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε 

κζματα που άπτονται τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, κακϊσ και θ ςφςταςθ «Αυτόνομου 

Οργάνου Εκπροςϊπθςθσ» από επωφελοφμενουσ του εργαςτθρίου με ςτόχο τθν κοινωνικι 

και επαγγελματικι δικτφωςθ και τθν αλλθλοχποςτιριξθ ςε κζματα που ςχετίηονται με τισ 

εκάςτοτε ανάγκεσ τουσ. 

Κατά τθν εναρκτιρια περίοδο του προγράμματοσ, θ ομάδα του Εργαςτθρίου Αυτόνομθσ 

Διαβίωςθσ ςχεδίαςε τθν οργάνωςθ τθσ Υπθρεςίασ Συμβουλευτικισ  ςχετικά με το 

πρωτόκολλο επικοινωνίασ των δυνθτικϊν επωφελοφμενων του προγράμματοσ με τθν 



   

ςφμβουλο, τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ εκάςτοτε ςυναντιςεισ, τον τφπο  των 

εγγράφων που κα περιζχονται ςτουσ φακζλουσ των επωφελοφμενων  κακϊσ και θ 

διαμόρφωςθ του χϊρου ςτον οποίο  κα διεξάγονται. Τθν ςφςταςθ τθσ υπθρεςίασ, 

ακολοφκθςε θ βιμα βιμα υλοποίθςθ των ςτόχων του εργαςτθρίου , μζςω ςυναντιςεων 

τθσ ςυμβοφλου με ωφελοφμενουσ αλλά και μζςω τθσ προςπάκειασ δθμιουργίασ του 

δικτφου εταιρειϊν ςυνεργατϊν. Δυςτυχϊσ θ ζναρξθ του προγράμματοσ ςυνζπεςε χρονικά 

με τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ του Covid -19 ςυγκυρία θ οποία ζκεςε φραγμοφσ ςτα πεδία 

δράςθσ και κυρίωσ ςτο ανωτζρω πεδίο λόγω αναςτολισ τθσ  λειτουργίασ υπθρεςιϊν αλλά 

και αδυναμίασ υλοποίθςθσ δράςεων εξωςτρζφειασ. Ωςτόςο, δεδομζνων των ςυνκθκϊν, θ 

ομάδα του εργαςτθρίου με όςα μζςα διζκετε προχϊρθςε ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ των 

ςτόχων τθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν περίοδο 23/03/2020 ζωσ ςιμερα πραγματοποιικθκαν 

ςυνολικά πάνω από 50  ςυναντιςεισ με 50 ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ  όπου,  2 εξ 

αυτϊν εγκαταςτάκθκαν ςε αυτόνομθ κατοικία τθν οποία και υποςτθρίηουν με δικό τουσ 

ειςόδθμα,  3 ωφελοφμενοι ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και 

προςλιφκθκαν οι πρϊτοι 2 ωσ διερμθνείσ και ο τρίτοσ ωσ βοθκόσ γραφείου με ςκοπό τθν 

εξάςκθςι του ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Η ςφμβουλοσ επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ ςυνζταξε βιογραφικά ςθμειϊματα από κοινοφ με τουσ ωφελοφμενουσ 

ενϊ κατά περίπτωςθ υποςτιριξε και διαδικαςίεσ που ςχετίηονταν με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ( 

ΔΟΥ , ΕΦΚΑ ) και τράπεηεσ , βιματα αναγκαία για τθν πρόςλθψθ όςων βρικαν εργαςία 

αλλά και όςων επικυμοφν να ςυλλζξουν τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν ειςχϊρθςθ ςτθν 

αγορά εργαςίασ. Αναφορικά με τθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, 1 ωφελοφμενοσ 

ενεγράφθ ςτο ΔΙΕΚ Ηλιοφπολθσ ςτο τμιμα μαγειρικισ τζχνθσ ενϊ άλλοσ 1 ακολοφκθςε τθν 

ίδια ειδικότθτα λαμβάνοντασ μια εκ των υποτροφιϊν του εργαςτθρίου και ενεγράφθ ςτο 

ιδιωτικό ΙΕΚ PRAXIS, θ πρόοδοσ των οποίων παρακολουκείται από τισ υπευκφνουσ του 

ζργου. Σε πάνω από 10 ωφελοφμενουσ παριχκθ ςυμβουλευτικι εκπαίδευςθσ – 

απαςχόλθςθσ με ςτόχο τθν εγγραφι τουσ ςε ΕΡΑΛ και ΕΡΑΣ διαφόρων 

ειδικοτιτων(μθχανικοί αυτοκινιτων, θλεκτρολόγοι, νοςθλευτζσ, ξυλουργοί)  κατεφκυνςθ θ 

οποία εδόκθ ςε όςουσ εξ αυτϊν κατζχουν ιδθ ι ζχουν κλίςθ ςε κάποια από αυτζσ τισ 

ειδικότθτεσ. Από τισ ςυναντιςεισ που πραγματοποιικθκαν αναδφκθκε ζνα μεγάλο κενό το 

οποίο βαςίηεται ςτθν απουςία γλϊςςασ επικοινωνίασ κενό που κλικθκε να αντιμετωπίςει θ 

υπθρεςία παραπζμποντασ πολλοφσ εκ των ωφελοφμενων ςε ςεμινάρια / μακιματα 

ελλθνικϊν και αγγλικϊν ςε  οργανϊςεισ – υπθρεςίεσ όπωσ θ « Ζλιξ» και το « Curing the 

limbo». Ραράλλθλα πραγματοποιικθκαν  3 εγγραφζσ ςε on line ςεμινάρια εκπαίδευςθσ 

διαπολιτιςμικϊν διαμεςολαβθτϊν αλλά και μακθμάτων ECDL. 

Το καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιικθκε  εκελοντικι δράςθ « Κακαριςμόσ τθσ παραλίασ 

του Σχοινιά» από 17 ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςι των 

ςε κζματα που αφοροφν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αλλά και τθν διατιρθςθ των 

δθμοςίων χϊρων κακαρϊν και  αξιοπρεπϊν. Τον Ιοφνιο τθσ ίδιασ χρονιάσ ,  ολοκλθρϊκθκε 

με επιτυχία το» Σεμινάριο Εκπαίδευςθσ Φροντιςτϊν για Δομζσ Φιλοξενίασ» με τθν 

ςυμμετοχι 12 ωφελοφμενων του προγράμματοσ ςτο οποίο μασ τίμθςαν με τθν παρουςία 

τουσ ωσ ειςθγθτζσ επαγγελματίεσ διαφόρων ειδικοτιτων ( ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, νομικοί ςφμβουλοι, νοςθλευτικό προςωπικό κ.α) και οι ςυμμετζχοντεσ είχαν 

τθν ευκαιρία να ενδυναμωκοφν επαγγελματικά μζςω τθσ  ανάπτυξθσ  δεξιοτιτων οι οποίεσ 

κα φανοφν χριςιμεσ ςτθν τόςο απαιτθτικι  και ανταγωνιςτικι αγορά εργαςίασ  όπου και  

επικυμοφν  να ενταχκοφν , ενϊ είχαν τθν ευκαιρία να καλλιεργιςουν τθν εμπειρία τουσ ωσ 

φιλοξενοφμενοι ςε δομζσ , μετατρζποντάσ τθν ςε γνωςτικό εργαλείο το οποίο  τουσ κακιςτά 



   

ικανοφσ να ανταπεξζλκουν ςτον ρόλο του φροντιςτι.  Η ανατροφοδότθςθ – αξιολόγθςθ του 

ςεμιναρίου από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν πολφ κετικι και  ενκαρρυντικι για 

τον ςχεδιαςμό ενόσ  επαναλθπτικοφ ςεμιναρίου.  

 

Το «Εργαςτιρι Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ» ςυνεχίηει τισ δράςεισ του , ενϊ παρακολουκεί τθν 

εξζλιξθ των ωφελοφμενων ακόμθ και μετά τθν κατάκτθςθ των ςτόχων τουσ ( εργαςία, 

αυτόνομθ κατοικία , ςπουδζσ) με ςκοπό τθσ εισ βάκοσ υποςτιριξθ και πλαιςίωςθ τουσ  για 

τθν διατιρθςθ των κεκτθμζνων τουσ αλλά και του τρόπου με τον οποίο κα ειςχωριςουν 

ομαλά ςτον κοινωνικό ιςτό. 

 

HOUSE2 LAB 

Στο HOUSE2 ζχει διαμορφωκεί ειδικόσ χϊροσ ςτο ιςόγειο για να γίνονται δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Συγκεκριμζνα ςτον χϊρο αυτόν το διάςτθμα Σεπτζμβριοσ 2020 

– Ιοφνιοσ 2021 κα υλοποιθκεί το ζργο με τθν ονομαςία HOUSE2 LAB, μεταξφ του Συλλόγου 

Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων και τθσ ActionAid που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ «FacesofMigration», με αρικμό ςυμβολαίου N° SDG/8/2020 το οποίο 

χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα DEAR – Development Education and Awareness Raising 

programme – που χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Commission (The 

ContractingAuthority). 

Το ζργο «HOUSE2 LAB» ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ 

αειφορίασ του ΟΗΕ, διοργανϊνοντασ καινοτόμα εργαςτιρια για αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ 

και νζουσ. Ο ςτόχοσ είναι να ςυνυπάρξουν αςυνόδευτοι ανιλικοι που διαμζνουν ςτισ δομζσ 

φιλοξενίασ του ΣΜΑΝ με αγόρια και κορίτςια από τθν τοπικι κοινότθτα. Οι νζεσ μικτζσ 

ομάδεσ κα παρακολουκιςουν εργαςτιρια από ζμπειρουσ διαμεςολαβθτζσ και κα 

ςυνεργαςτοφν. Η καινοτόμοσ πτυχι είναι ότι οι ςυμμετζχοντεσ από τθν τοπικι κοινότθτα κα 

βοθκθκοφν από τουσ ςυμβοφλουσ του ΣΜΑΝ και κα γίνουν πρεςβευτζσ ςτθν κοινότθτά 

τουσ, ενϊ ταυτόχρονα οι γονείσ τουσ κα μπορζςουν αναλάβουν δράςθ ςτθν ειςαγωγικι και 

τελικι ανοιχτι εκδιλωςθ. Τζλοσ, το HOUSE2 LABκα γίνει ζνασ νζοσ κοινόσ χϊροσ ανοιχτόσ 

ςε όλουσ ςτθ γειτονιά και κα φιλοξενιςει νζεσ δραςτθριότθτεσ που προωκοφν πραγματικά 

τουσ ςτόχουσ του SDG 4 - Ραροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ, SDG 10 - Μείωςθ ανιςότθτασ, 

SDG 11 - Κινθτοποίθςθ Βιϊςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ. 

Λόγω τθσ πανδθμίασ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν περιοριςτεί ςτο ελάχιςτο. 

 

Δθμοςιεφςεισ 

(29NOV20) In Vogue GR, December 2020 issue with topic HUMAN AFTER ALL, there was an 8 

pages  

https://www.capital.gr/epikairotita/3503564/episkepsi-tis-ptd-se-xenona-tou-sullogou-

merimnas-anilikon-kai-neon 

https://www.naftemporiki.gr/story/1671683/episkepsi-ptd-sto-deutero-spiti-tou-sullogou-

merimnis-anilikon-kai-neon-stin-athina 

https://www.capital.gr/epikairotita/3503564/episkepsi-tis-ptd-se-xenona-tou-sullogou-merimnas-anilikon-kai-neon
https://www.capital.gr/epikairotita/3503564/episkepsi-tis-ptd-se-xenona-tou-sullogou-merimnas-anilikon-kai-neon
https://www.naftemporiki.gr/story/1671683/episkepsi-ptd-sto-deutero-spiti-tou-sullogou-merimnis-anilikon-kai-neon-stin-athina
https://www.naftemporiki.gr/story/1671683/episkepsi-ptd-sto-deutero-spiti-tou-sullogou-merimnis-anilikon-kai-neon-stin-athina


   

https://www.news247.gr/politiki/sakellaropoyloy-ypochreosi-kathe-koinonias-i-prostasia-

katatregmenon-paidion.9085185.html 

Επίςκεψθ δθμοςιογράφου και αφιζρωμα ςε δφο ωφελοφμενουσ του Εργαςτθρίου 
Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ. Σχετικι ανάρτθςθ https://www.activecitizensfund.gr/ena-spiti-kai-
mia-ypotrofia-archi-gia-mia-nea-zoi/?fbclid=IwAR3UcqYsc_weYNWmeFCj-
3sXuplb2UcLXDm08Lfgt1TZVxNHRFqULTWfoM8 
 

Τπερςφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε δθμοςιεφματα ςε εφθμερίδεσ ι περιοδικά που να 
αφοροφν ι να αναφζρονται ςτισ δράςεισ του φορζα ςυνολικά. 
 
Σθμαντικότερεσ δθμοςιεφςεισ: 
 

 https://www.sman-athens.org/category/press/ 

Λοιπά δθμοςιεφματα: 

 https://www.sman-athens.org/category/news/ 

Video: 

 Είμαςτε όλοι Ρολίτεσ: 

https://www.facebook.com/smaathens.org/videos/1695756224032337/ 

 Xmas Bazaar 2017: 

https://www.facebook.com/smaathens.org/videos/1811810129093612/ 

 ΣυνταγζΣΜΑγειρικισ:  

https://www.facebook.com/smaathens.org/videos/1652669755007651/ 

 Detour Exhibition:  

https://www.facebook.com/smaathens.org/videos/1692104661064160/ 

 Εργαςτιρι Δικαιωμάτων: 

https://www.facebook.com/smaathens.org/videos/1644830809124879/ 

 

Με εκτίμθςθ  

 

Διμθτρα Αδαμαντίδου  

Διευκφντρια ΣΜΑΝ  
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