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κράτησαν κλειστά τα σύνορα σε 
διάφορες χώρες κατά μήκος της 
βαλκανικής οδού για ορισμένες 
εθνότητες για πρώτη φορά, και 
στη συνέχεια για όλους εκείνους 
που ήλπιζαν να φθάσουν στη 
βόρεια Ευρώπη.
Λίγο αργότερα, στις 20 Μαρτίου, 
ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη ευ-
ρωπαϊκό ημίμετρο για την άμβλυν-
ση της κρίσης: η ΕΕ κατέληξε 
σε συμφωνία με την Τουρκία για 
να σταματήσει τις προσφυγικές 
ροές. Το αποτέλεσμα ήταν 
πάνω από 50.000 πρόσφυγες 
να παραμείνουν εγκλωβισμέ-
νοι σε μια Ελλάδα εντελώς 
απροετοίμαστη. Από τότε, 
ελληνικοί φορείς, ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και άλλες ομάδες 
έδωσαν πραγματικό αγώνα για να 
ανταποκριθούν ώστε να εξασφα-
λίσουν έστω τα βασικά στους 
πρόσφυγες που στεγάζονταν σε 
προσφυγικούς καταυλισμούς, σε 
hotspots, σε ξενοδοχεία, σε κέ-
ντρα προσωρινής κράτησης κλπ.
Και τώρα, παρά τη σχετική 
σταθεροποίηση του αριθμού των 
προσφύγων, παρά την παρουσία 
των αναρίθμητων διεθνών αν-
θρωπιστικών οργανώσεων και τα 
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που 
διατίθενται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλους χρηματοδότες, 
οι συνθήκες στους καταυλισμούς 
παραμένουν σοκαριστικά δυσμε-
νείς. Κι ακόμα χειρότερα: τώρα 
που είναι πια ξεκάθαρο ότι 
χιλιάδες πρόσφυγες θα ανα-
γκαστούν να παρατείνουν την 
παραμονή τους στην Ελλάδα, 
όπως και σε άλλα μέρη στην 
Ευρώπη, η κατάσταση προκαλεί 
οξύτητα και εντός των τοπικών 
κοινοτήτων. Είναι, ως εκ τούτου, 
τίποτα λιγότερο από ένα ασταθές 
εκρηκτικό μείγμα που κινδυνεύει 
να πυροδοτηθεί με την προοπτική 
της επιστροφής στις χιλιάδες κα-
θημερινές αφίξεις σε περίπτωση 
που καταστεί αδύνατη η συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας.
Περισσότεροι από 800 πρό-

σφυγες έχουν επιστρέψει στην 
Τουρκία, στο πλαίσιο της συμφω-
νίας της με την ΕΕ ενώ περίπου 
23.000 νέες αφίξεις καταγράφη-
καν στην Ελλάδα από το Μάρτιο 
του 2016. Σχεδόν όλοι οι νεο-
αφιχθέντες ζήτησαν άσυλο στη 
χώρα μας. Περίπου 14.000 έχουν 
εγκλωβιστεί στα ελληνικά νησιά. 
Οι αιτούντες άσυλο που έφθασαν 
στα νησιά κατά τις πρώτες ημέ-
ρες εφαρμογής της συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας, έχουν παραμείνει 
εκεί για σχεδόν 10 μήνες. Χιόνι, 
βροχή και ισχυροί άνεμοι κατά 
τους χειμερινούς μήνες, επιδείνω-
σαν τις ήδη άσχημες συνθήκες...

Κατά συνέπεια, το βάρος αυτό θα 
κάμψει πολύ σύντομα τις αντοχές 
των νησιών. Γι’ αυτό και πρέπει οι 
πρόσφυγες να μεταφερθούν στην 
ενδοχώρα και στον αστικό ιστό. 
Η επανένταξη και η ειρηνική 
συνύπαρξη είναι σήμερα το 
μεγαλύτερο στοίχημά μας.

Αυτό που βιώνουμε είναι η 
αποτυχία της Ευρώπης να 
παρέχει καταφύγιο στους 
πρόσφυγες. Οι συγκλονιστικές 
εικόνες υπογράμμισαν τις απάν-
θρωπες πολιτικές της Ευρώπης 
απέναντι στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες. Κι αυτό που 
βλέπουμε στα νησιά είναι η 
εκδήλωση του τρόπου με τον 
οποίο η Ευρώπη αποτυγχάνει να 
προστατεύσει την αξιοπρέπεια σε 
ορισμένες από τις πιο ευάλωτες 
χώρες του κόσμου. Είναι επιτα-
κτική ανάγκη να απομακρυν-
θούν οι άνθρωποι αυτοί από 
τα ελληνικά νησιά.

Καθώς τα πρώτα σημάδια της 
προσφυγικής κρίσης έγιναν 
εμφανή το καλοκαίρι του 2015, 
το SolidarityNow γρήγορα και 
προσεκτικά προσάρμοσε το 
χαρτοφυλάκιο των δωρεών του. 
Το 2016, η οργάνωση παρείχε 
την απαραίτητη και καταλυτική 
υποστήριξη σε φορείς πρώτης 

γραμμής και σε διεθνείς ανθρω-
πιστικές οργανώσεις που δρα-
στηριοποιήθηκαν στα ελληνικά 
νησιά. Ωστόσο, καθώς η κρίση 
κλιμακώθηκε, το SolidarityNow 
συνειδητοποίησε ότι πρέπει 
να γίνουν πολλά περισσότερα 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
των προσφύγων που κατέφθαναν. 
Αντιμετωπίζοντας την πραγματι-
κότητα, η οργάνωση αναπτύχθηκε 
προγραμματικά και επιχειρησιακά 
έτσι ώστε να αναλάβει άμε-
σα δραστηριότητες παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και 
ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το SolidarityNow υποστηρίζει την 
πανευρωπαϊκή πολιτική ασύλου 
ως την απαραίτητη λύση για την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
πρόκλησης της μετανάστευσης. 
Ένας συγκεκριμένος αριθμός 
μεταναστών, για παράδειγμα 1 
εκατομμύριο ετησίως, θα πρέπει 
να γίνονται δεκτοί μέσω αίτησης 
στην Ευρώπη και στη συνέχεια να 
κατανέμονται ανάλογα με το ΑΕΠ 
της χώρας και του πληθυσμού 
της. Λαμβάνοντας υπόψη τέτοιες 
προκλήσεις, ενισχύουμε τις 
θεμελιώδεις αξίες στον πυρήνα 
του έργου του SolidarityNow, 
από το οποίο το προσωπικό και 
η οργάνωσή μας αντλούν δύναμη 
και κίνητρο, αντίστοιχα. Με απλά 
λόγια, το SolidarityNow είναι 
ένας οργανισμός με προσανα-
τολισμό τις αξίες, με εγγενές 
ενδιαφέρον για τη δημιουργία, 
την προώθηση και την προστα-
σία ανοιχτών, δίκαιων και οι-
κονομικά ισότιμων κοινωνιών.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλ-
λον, όπου ο λαϊκισμός υποστηρί-
ζει την ξενοφοβία, το ρατσισμό 
και τις πολιτικές κατά της μετα-
νάστευσης, το SolidarityNow 
αποτελεί καταλύτη για την 
προώθηση των αξιών της ανοι-
κτής κοινωνίας. 

“Είναι επιτακτική ανάγκη
οι άνθρωποι αυτοί

να μεταφερθούν
από τα ελληνικά νησιά”

Στέλιος Ζαββός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, SolidarityNow

σημείωμα
από τον
Πρόεδρο

Η προσφυγική κρίση που αναδύ-
εται στην Ευρώπη και κατέλαβε 
την προσοχή της διεθνούς κοινής 
γνώμης το 2015 και το 2016, 
ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. 
Η άφιξη σχεδόν ενός εκατομμυρί-
ου ανδρών, γυναικών και παιδιών 
στην Ευρώπη -οι περισσότεροι 
από τους οποίους έχοντας κάνει 
ένα επικίνδυνο ταξίδι από την 
Τουρκία στο Αιγαίο με προορισμό 
τα ακριτικά νησιά μας, μέσα σε 
πρόχειρες λέμβους, και μετά 
από μια επίπονη διαδρομή από τα 
Βαλκάνια στη βόρεια Ευρώπη- τα-
ρακούνησε την ήπειρο. Αυτές οι 
ροές αποτέλεσαν μια υπαρ-
ξιακή απειλή για τις βασικές 
ευρωπαϊκές αξίες της ανθρω-
πιάς και της αλληλεγγύης.

Πανευρωπαϊκά θεσμικά όργα-
να και επιμέρους κράτη-μέλη 
αγωνίστηκαν σθεναρά για να 
αντιμετωπίσουν την εισροή των 
προσφύγων και αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς. Όπως ανεπαρκή 
αποδείχθηκαν τα κάποτε υψη-
λά ιδανικά που συνδέονταν με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η 
προσφυγική κρίση ήταν πολιτικο-
ποιημένη από ακραία κόμματα 

και τους υποστηρικτές τους σε 
όλη την Ευρώπη -που δεν ήταν 
και λίγοι αφού τα κόμματα χειρα-
γώγησαν την κατάσταση- μέσω 
του φόβου και της ρητορικής του 
μίσους.
Η ρητορική κατά των μεταναστών 
εξαπλώθηκε στην Αυστρία, τη 
Γαλλία, την Ολλανδία, την Ουγ-
γαρία και τη Νορβηγία, μεταξύ 
άλλων, και εξέπληξε πολλούς. 
Και οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
στο Παρίσι και οι επιθέσεις της 
Πρωτοχρονιάς του 2016 που 
έγιναν από μετανάστες στη Γερ-
μανία, εφοδίασαν με περισσότερα 
επιχειρήματα τα ακραία κόμματα.
Η διεθνής κοινότητα ήταν εξίσου 
απροετοίμαστη και ακόμη λιγό-
τερο κατάλληλη για την αντιμε-
τώπιση της προσφυγικής κρίσης. 
Η κλίμακα και η φύση της κρίσης 
-δυναμική στο έπακρο με την ad 
hoc άφιξη των χιλιάδων προσφύ-
γων που ως μοναδική επιδίωξη 
είχαν την απελπισμένη ανάγκη 
να φτάσουν στους προορισμούς 
τους, έβαλαν σε δοκιμασία τις 
ανθρωπιστικές βέλτιστες πρακτι-
κές, και έφεραν τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών και τις διεθνείς 
ΜΚΟ αντιμέτωπους με τις δικές 

τους τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας. Πολλές από αυτές 
άργησαν να ανταποκριθούν, πιά-
στηκαν απροετοίμαστες...

Το βάρος αυτό έπεσε για πρώτη 
φορά σε μια σειρά από ελληνι-
κούς τοπικούς φορείς της κοινω-
νίας των πολιτών που κλήθηκαν 
να γεμίσουν το κενό που άφησαν 
όχι μόνο οι ελλείψεις του διε-
θνούς ανθρωπιστικού κινήματος, 
αλλά και ενός ελληνικού κράτους 
εν μέσω της οικονομικής κρίσης 
και της χρόνιας διάβρωσης που 
έχει υποστεί από σειρά μέτρων 
λιτότητας και κακοδιαχείρισης.
Καθώς οι εικόνες των προσφύγων  
αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέ-
μου στη Συρία, τον εξτρεμισμό 
και τη βία που προκλήθηκαν από 
το Ισλαμικό Κράτος, υπήρξε ακα-
ριαία η αντίδραση του διεθνούς 
εθελοντικού κινήματος για την 
υποστήριξη των προσφύγων. 

Και το 2016, ο αριθμός των προ-
σφύγων που κατέφθασε στη χώρα 
συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό. Η 
κρίση είχε γίνει αφόρητη για την 
ΕΕ και τα κράτη-μέλη της, ενώ με 
μια σειρά από δρακόντεια μέτρα 
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μπορούσε να έχει στην τοπική 
ανάπτυξη από την άποψη της 
οικονομίας και της ένταξης. Ένα 
άλλο σημαντικό έργο -παράλληλα 
με ενημερωτική εκστρατεία-  
πραγματοποιήθηκε το 2016 
με την ονομασία «Home For 
Hope», όπου ελληνικές οικο-
γένειες φιλοξένησαν περί τους 
800 αιτούντες άσυλο, θέλοντας 
έτσι να δώσουμε απτή διάσταση 
στην έννοια της αλληλεγγύης, 
αξιοποιώντας παράλληλα την 
περίφημη φιλοξενία που διακρίνει 
τους Έλληνες. Να σημειώσουμε 
ότι η ενημερωτική εκστρατεία για 
το Home For Hope απέσπασε 4 
σημαντικά βραβεία στο πλαίσιο 
του θεσμού των Ermis Awards.

Ξεκινώντας από το Δεκέμβριο 
του 2016 και στο πλαίσιο της 
συνέχισης των προσπαθειών μας 
για την προστασία των ευάλωτων 
προσφύγων και των μεταναστών, 
ειδικά κέντρα γνωστά ως 
«Blue Dots» έχουν εγκαταστα-
θεί σε 11 περιοχές σε όλη την 
Ελλάδα και παρέχουν σημαντικές 
υπηρεσίες σε περισσότερα από 
1.200 παιδιά και μητέρες, συνδυ-
άζοντας την παροχή συμβουλών 
και τον ασφαλή χώρο κάτω από 
μία «στέγη».  

Ένα ακόμη καινοτόμο έργο που 
υλοποιείται από το SolidarityNow, 
το οποίο ξεκίνησε στο τέλος του 
2016, είναι το «Safe Refugee» 
-ένα εξειδικευμένο πρόγραμ-
μα στέγασης και βοήθειας 
για τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο που 
διαμένουν στην Ελλάδα. Μια 
σημαντική ανάγκη που καλύπτει 
το πρόγραμμα αυτό είναι η διπλή 
ευαλωτότητα που αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι, στο πλαί-
σιο του προγράμματος παρέχεται 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς 
και συμβουλευτική για το χειρισμό 
και την επίλυση ζητημάτων, όπως 
το τραύμα, η βία, η κακοποίηση 
και ο αποκλεισμός.  

Εξίσου σημαντικές είναι και οι 
πρωτοβουλίες συνηγορίας και 
προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πρόκειται 
μάλιστα να εντατικοποιηθούν 
μέσα στο 2017. 
Έχοντας επανειλημμένα και δημό-
σια καταδικάσει την απάνθρωπη 
συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας, η οποία έχει ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση των θανάτων 
από εκείνους που προσπαθούν 
να φθάσουν στην Ευρώπη, 
αγωνιζόμαστε για το κλείσιμο των 
προσφυγικών καταυλισμών και τη 
μεταφορά των προσφύγων και 
των αιτούντων άσυλο σε αστικές 
δομές φιλοξενίας, παρέχοντας 
έτσι σ’ αυτούς τους ανθρώπους 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 
καθώς και ειρηνική ένταξή τους 
στον τοπικό κοινωνικό ιστό. Το 
SolidarityNow υπέβαλε αίτημα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το 
οποία ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια 
στη σχετική χρηματοδότηση. Η 
έλλειψη ενός σχεδίου σε συνδυα-
σμό με την κακή διαχείριση και τη 
διαφθορά έχουν ως αποτέλεσμα 
άδικους θανάτους σε καταυλι-
σμούς στην Ελλάδα. Και αναρω-
τιόμαστε: είναι κάτι τέτοιο σωστό 
να συμβαίνει στην επικράτεια μιας 
χώρας–μέλους της ΕΕ;
Αν και ιστορικά έχει αποδειχθεί 
ότι η δημοκρατία είναι ένας 
εξαιρετικά ανθεκτικός θεσμός, 
όλοι θα συμφωνήσουμε ότι στις 
μέρες μας έχει κλονιστεί σοβαρά. 
Η πολιτική και οι πολιτικοί έχουν 
αποτύχει να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες των πολιτών και 
αυτό έκανε τους ανθρώπους να 
αισθάνονται βαθιά απογοητευμέ-
νοι από τις επικρατούσες εκδο-
χές της δημοκρατίας. Γι’ αυτό και 
παγκοσμίως παρατηρείται άνοδος 
ακραίων μορφών λαϊκισμού. 

Και αυτό το φαινόμενο πρέπει 
να σταματήσει! 

Στο SolidarityNow αγωνιζόμαστε 
γι ‘αυτό μέσα από διάφορες 

δημόσιες εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες και ελπίζουμε ότι μέρα 
με τη μέρα θα έχουμε περισσό-
τερους υποστηρικτές στο πλευρό 
μας ώστε να καταβάλουμε κοινή 
προσπάθεια.

Το SolidarityNow μεγάλωσε 
πολύ και ταυτόχρονα ωρίμασε 
μέσα στο 2016. Για να διαχει-
ριστεί αποτελεσματικά τα προ-
γράμματά του και τη γενικότερη 
ανάπτυξή του, αύξησε το προσω-
πικό του στα 300 άτομα μέσα σε 
ένα χρόνο!  
Πολλή δουλειά μένει να γίνει για 
την αντιμετώπιση των κρίσιμων 
αναγκών πολλών συνανθρώπων 
μας - Έλληνες, πρόσφυγες και 
μετανάστες. Δυστυχώς, στις 
μέρες μας η ανάγκη ύπαρξης 
και δράσης οργανισμών όπως το 
SolidarityNow είναι πιο επιτακτική 
από ποτέ.

Και για να πετύχουμε τους 
στόχους μας, χρειαζόμαστε 
περισσότερους υποστηρικτές 
και συνοδοιπόρους με τους 
οποίους θα μοιραστούμε το 
ίδιο όραμα: να προχωρήσουμε 
από την κοινωνία των πολιτών 
σε μια ανοιχτή κοινωνία, όπου 
οι άνθρωποι απλώς αποδέχο-
νται τους ανθρώπους γι’ αυτό 
που είναι – χωρίς διακρίσεις 
φυλής, θρησκείας, φύλου. Σε 
μια κοινωνία όπου κάθε άνθρω-
πος όχι μόνο χωράει αλλά μπορεί 
και να διακριθεί.

Γιατί τότε, και μόνο τότε, μπο-
ρούμε να πούμε ότι το έργο 
μας και οι προσπάθειές μας 
άξιζαν τον κόπο. 
Και μόνο τότε θα έχουμε τη 
δύναμη και τη θέληση να υλο-
ποιήσουμε ακόμη περισσότε-
ρες νέες, καινοτόμες ιδέες. 

Πάντα προς όφελος όλων εκείνων 
που έχουν ανάγκη - και πάντα μέσα 
σε πνεύμα αλληλεγγύης. 

“Προχωρώντας από
την κοινωνία των πολιτών

στην ανοιχτή κοινωνία”

Το SolidarityNow, ως μια από τις 
κορυφαίες μη Κυβερνητικές οργα-
νώσεις στην Ελλάδα, ήταν μεταξύ 
των φορέων εκείνων που κατάφε-
ραν να εκτιμήσουν από την αρχή 
το μέγεθος της προσφυγικής 
κρίσης στη χώρα, στην Ευρώπη 
αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Προγραμματικά, το SolidarityNow 
επικεντρώθηκε αρχικά στις 
προσπάθειες για την αντιμετώπι-
ση των γενικών επιπτώσεων της 
κρίσης που ταλανίζει την ελληνική 
οικονομία. Στη συνέχεια όμως, και 
με δεδομένο ότι οι ανάγκες που 
προέκυψαν από το προσφυγικό 
ζήτημα αλλά και με την οικονομι-
κή κρίση ολοένα να εντείνεται, το 
SolidarityNow έπρεπε να ανταπο-
κριθεί ανάλογα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
τα δύο Κέντρα Αλληλεγγύης 
μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
που αποτελούν την καρδιά της 
δράσης της οργάνωσής μας. Τα 
Κέντρα έχουν δημιουργηθεί και 
λειτουργούν στην αρχή των «ανοι-
χτών θυρών για όλους», παρέχο-
ντας δωρεάν μια σειρά ζωτικών 
υπηρεσιών κάτω από την ίδια 
στέγη για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων.

Μόνο το 2016, προσφέρ-
θηκαν περισσότερες από 
150.000 υπηρεσίες από τα 
δύο Κέντρα Αλληλεγγύης.
Τη χρονιά που πέρασε, οι υπηρε-
σίες και στα δύο Κέντρα προ-
σαρμόστηκαν και επεκτάθηκαν 
ώστε να αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικότερα οι κλιμακούμενες 
κοινωνικές προκλήσεις όπως 
διαμορφώνονται από τις παράλ-
ληλες κρίσεις στην Ελλάδα. Έτσι, 
εκτός από τη συνεχή ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη που παρέχεται, 
τα Κέντρα άρχισαν να παρέχουν 
και υπηρεσίες για την απόκτηση 
ασύλου, υποστήριξη στους πρό-
σφυγες για την έκδοση άδειας 
εργασίας, εμβολιασμούς παιδιών 
ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να 
εγγραφούν στα ελληνικά σχολεία 
καθώς και ένα ευρύ φάσμα επι-
πλέον υπηρεσιών.

Σημαντική ήταν μέσα στο 2016 
η εξέλιξη του SolidarityNow 
ως επιχειρησιακός εταίρος 
διεθνών οργανώσεων, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 

η UNICEF, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στα Προγράμματα Στέγασης και 
Φιλοξενίας, στα προγράμματα για 
τη δημιουργία δομών στέγασης 
καθώς και την παροχή εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών στους προ-
σφυγικούς καταυλισμούς ανά την 
Ελλάδα, αντίστοιχα.
Το 2016, το SolidarityNow 
κατάφερε να ανανεώσει τη 
χρηματοδότηση από το Open 
Society Foundations (OSF/
OSIFE) για μια ακόμη τριετία.

Το SolidarityNow εξασφάλισε 
μέσα στο 2016 διαμονή σε 
3.717 ωφελούμενους, μέσα 
από ένα ευρύ φάσμα διαφο-
ρετικών μοντέλων στέγασης. 
Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης στο πλαί-
σιο μιας κοινότητας -επιλέγοντας 
αρχικά τη Σίνδο στη Θεσσαλονί-
κη- με τη μετατροπή μιας πρώην 
φοιτητικής εστίας σε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα όπου φιλοξενούνται 
133 αιτούντες άσυλο. Δοκιμάσα-
με επίσης τη λύση των παρεμβά-
σεων μικρής κλίμακας στις τοπι-
κές νησιωτικές κοινωνίες, όπως η 
Τήλος και οι Ροβιές στην Εύβοια, 
παρατηρώντας την επίδραση που 
μια νέα ομάδα πληθυσμού θα 

Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής

σημείωμα
από το
Γενικό Διευθυντή
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“Η ελπίδα είναι το μόνο καλό
που είναι κοινό
σ’ όλους τους ανθρώπους.
Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα,
την κατέχουν”.
Θαλής ο Μιλήσιος, φιλόσοφος
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2016

Πολλά έγιναν κατά 
τη διάρκεια του 
περασμένου έτους. 
Εδώ είναι μερικά από 
τα σημαντικότερα 
γεγονότα για το 
SolidarityNow το
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Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 
του   επισκέφθηκε ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν 
κατά την πρώτη μέρα άφιξής του στην 
Ελλάδα, για να βρεθεί στο πλευρό 
των προσφύγων και να δει από κοντά 
τις διαστάσεις που έχει λάβει η αν-
θρωπιστική κρίση στη χώρα.

Ο κος Κι-Μουν συναντήθηκε και συνο-
μίλησε με τον Πρόεδρο της οργάνω-
σης, κο Στέλιο Ζαββό, με μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνω-
σης, με εργαζόμενους και εθελοντές 
του προγράμματος για την παροχή 
βοήθειας στους πιο ευάλωτους πλη-
θυσμούς που ζουν στην Ελλάδα.

Επίσκεψη του Γ.Γ.
Ηνωμένων Εθνών

Ιούνιος

Το SolidarityNow πήρε μέρος στην 
1η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκε-
ψη του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη, 
από τις 22 έως τις 24 Mαΐου 2016. 
Στη Διάσκεψη συμμετείχαν οι μεγα-
λύτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις 
από όλο τον κόσμο, καθώς και 70 
κορυφαίοι ηγέτες που μετέχουν στον 
παγκόσμιο διάλογο για τα φλέγοντα 
ανθρωπιστικά ζητήματα του πλανήτη.

Το SolidarityNow συμμετείχε και στην 
Έκθεση της Διάσκεψης Κορυφής με 
ειδικό περίπτερο, μαζί με συνολικά 
300 οργανώσεις και παρουσίασε τα 
αποτελέσματα της δράσης του μέσα 
από προγράμματα που είτε στηρίζει 
είτε υλοποιεί.  

Συμμετοχή στην 1η
Παγκόσμια Ανθρωπιστική
Διάσκεψη του ΟΗΕ

Μάιος

2016

Μάιος Στις 16 Μαΐου το Μουσείο Μπενάκη 
άνοιξε τις πόρτες του για να υποδε-
χτεί τους επισκέπτες της έκθεσης 
φωτογραφίας με τίτλο «Το ταξίδι. 
Μετακινούμενοι πληθυσμοί», που 
συνδιοργάνωσε με το SolidarityNow. 
8 κορυφαίοι φωτογράφοι/φωτο-
ειδησεογράφοι από την Ελλάδα, απο-
τύπωσαν με το φακό τους το Ταξίδι, 
τη διαδρομή, δηλαδή, όλων αυτών των 
ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους.
Οι φωτογραφίες ιχνογραφούσαν τη 
διαδρομή τους από την Τουρκία στην 
Ελλάδα, με τελικό προορισμό τα 
σύνορα και με την ελπίδα να φτάσουν 
σε ένα ασφαλές καταφύγιο σε κάποια 
χώρα της Ευρώπης.

«Το ταξίδι» 
Έκθεση φωτογραφίας
στο Μουσείο Μπενάκη

γεγονότα - σταθμοί

Σεπτέμβριος - 
Δεκέμβριος

Με βασικό μήνυμα «Διώξε το 
φόβο. Δώσε στέγη» που είχε σα 
στόχο την ενημέρωση, την ευαι-
σθητοποίηση και την ενθάρρυνση 
των πολιτών να «ανοίξουν» το 
σπίτι τους και να φιλοξενήσουν 
για λίγο διάστημα πρόσφυγες 
που στερούνται στέγης, το 
SolidarityNow υλοποίησε πανελ-
λαδικής εμβέλειας ενημερωτική 
εκστρατεία με:

• ειδική ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος
www.homeforhope.gr
• τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό 
σποτ με τίτλο «Διώξε το Φόβο!» 
• καταχωρίσεις στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο 
• διαδικτυακή καμπάνια από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 
οργάνωσης 
• προβολή της εκστρατείας στο 
Μετρό και στον ΗΣΑΠ

Η ενημερωτική εκστρατεία 
υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς από 
την εταιρία επικοινωνίας Soho 
Square ενώ η ταινία «Διώξε το 
φόβο» από την εταιρία Foss 
Productions. Μάλιστα, για το 
πετυχημένο δημιουργικό της η 
εκστρατεία έλαβε 4 σημαντικά 
βραβεία Ερμής στο πλαίσιο του 
σχετικού φεστιβάλ διαφήμισης.

Ενημερωτική εκστρατεία
Home For Hope
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#SolidarityNow_Refugee_
Team: η πρώτη ομάδα 
προσφύγων στην 
ιστορία του Αυθεντικού 
Μαραθώνιου 

Νοέμβριος
Το SolidarityNow συμμετείχε στον 
αγώνα δρόμου των 5χλμ. του Αυθεντι-
κού Μαραθώνιου Αθηνών 2016, με την 
1η Ομάδα Προσφύγων στην ιστορία του 
θεσμού, την οποία αποτελούσαν 15 
πρόσφυγες ωφελούμενοι των προγραμ-
μάτων στέγασης της οργάνωσης. Το 
#SolidarityNow_Refugee_Team, μαζί 
με τους προπονητές του, μέσα από το 
Μαραθώνιο έστειλε το δικό του μήνυμα 
αλληλεγγύης, ενότητας και ειρηνικής 
συνύπαρξης.

γεγονότα - σταθμοί

Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που 
βασίζεται στην αξία της αμερόληπτης προ-
σφοράς, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουρ-
γία, ανάπτυξη και εδραίωση μιας ανοικτής 

και οικονομικά δίκαιης κοινωνίας.
Στις σελίδες που ακολουθούν, θα παρα-
κολουθήσετε πώς προσπαθούμε να το 
πετύχουμε.

2016 Επισκόπηση δραστηριοτήτων
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προβλήματα που αντιμετωπίσαμε / λύσεις που δώσαμε 
Ο καθένας έχει μια ιστορία να πει. Κάθε ιστορία 
αποκαλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες. Κάθε ανάγκη 
έχει πολλές πτυχές. Μόνο μια ευέλικτη προσέγγι-
ση μπορεί να είναι αποτελεσματική για την παροχή 

ουσιαστικής βοήθειας στους ανθρώπους που θέλουν 
να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να 
ανταπεξέλθουν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.  

Επισκόπηση δραστηριοτήτων Επισκόπηση δραστηριοτήτων

Περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι δέχθηκαν τις 
υπηρεσίες των τριών Κέντρων του SolidarityNow 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που παρέχουν 
στους ανθρώπους ολοκληρωμένες και εξατομικευ-
μένες λύσεις και έχουν στόχο να τους βοηθήσουν 
να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. 

Περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες και αιτού-
ντες άσυλο εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. Μέσα 
από ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών διαμονής, το 
SolidarityNow παρέχει στέγαση σε περίπου 4.000 
άτομα. Η ποικιλία των καταλυμάτων που παρέχονται 
– από τη φιλοξενία τους σε ελληνικές οικογένειες 
μέχρι τα προγράμματα ένταξης σε κοινότητες, βα-
σίζονται στην ενεργή έκφραση της προτίμησης των 
ωφελούμενων.  Το 42% εξ’ αυτών προτιμά να μένει 
σε αυτόνομα διαμερίσματα, το 46% σε συλλογικούς 
χώρους-οικισμούς (με τους νέους άντρες να προτι-
μούν να ζουν σε ξενοδοχεία ώστε να έχουν καλύ-

τερες υπηρεσίες, και τις γυναίκες σε συλλογικούς 
χώρους για λόγους προστασίας και ασφάλειας).

Οι ανάγκες που προκύπτουν από το προσφυγικό 
ζήτημα συμπίπτουν με τις προκλήσεις που αναδύ-
ονται λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα. Στο SolidarityNow πιστεύουμε ότι μέσω της 
συνεργασίας, οι Έλληνες και οι πρόσφυγες μπορούν 
να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της 
τοπικής αλλά και προσωπικής ανάπτυξης. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα αλληλεγγύης αλλά και παράγοντα της 
κοινωνικής προόδου και της βιωσιμότητας, με την 
ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών, αποτελεί το 
νησί της Τήλου.

Με δέσμευση να προστατεύουμε και να προωθούμε 
το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και τη χειραφέτηση, 
το SolidarityNow παρείχε βοήθεια με οικονομική 

υποστήριξη μέσω κουπονιών ή προπληρωμένων 
καρτών, σε περισσότερους από 2.400 ανθρώπους-
αιτούντες άσυλο και Έλληνες, με το σκεπτικό ότι τα 
μετρητά ενισχύουν επίσης και τις τοπικές κοινωνίες 
όπου οι άνθρωποι αυτοί διαβιούν.  

Η αναγκαστική φυγή μακριά από την πατρίδα τους, 
οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να διαμένουν σε 
προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλη τη χώρα. Το 
SolidarityNow θεσπίζει ασφαλείς χώρους για τα παι-
διά και τις οικογένειές τους που τους παρέχουν μια 
αίσθηση ομαλότητας. Περισσότερα από 1.200 παιδιά 
σε 11 διαφορετικούς καταυλισμούς είχαν την ευκαι-
ρία να ζήσουν και πάλι την παιδικότητα που έχασαν 
κατά μήκος της διαδρομής της μετανάστευσης.

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες. Το 
SolidarityNow υλοποιεί έργα που στοχεύουν σε 
διαφοροποιημένες ανάγκες ευάλωτων ομάδων-από 
τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες, σε όσους έχουν ανάγκη από 
στέγη και στα ΡΟΜΑ παιδιά που έχουν ανάγκη από 
υποστήριξη για να πάνε στο σχολείο. 

 
Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπα-
θειών μας. Το SolidarityNow επενδύει στην ενεργη-
τική συμμετοχή των ωφελούμενων στο σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση των προγραμμάτων μας. Το 56% 
ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ενισχυμένη αλληλεπίδραση 
με τη νομική ομάδα, ενώ το 87% θα αισθάνονταν 
ασφαλείς να αναφέρουν και να συζητήσουν ένα 
περιστατικό ρατσισμού και βίας στο προσωπικό της 
οργάνωσής μας. Το 97% των ωφελούμενων δήλωσε 
πως αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς σε δομές 
που λειτουργεί το SolidarityNow. Το 96% θα ήθελε 
να συμπεριληφθεί και πάλι σε πρόγραμμα της οργά-
νωσης ενώ το 92% αξιολογεί τις προσφερόμενες 
από εμάς υπηρεσίες ως «πολύ καλές». 

H πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, λόγω των δυ-
σκολιών του εκπαιδευτικού συστήματος, μαζί με την 
αδυναμία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα υπερτονί-
ζουν τον κίνδυνο μη αξιοποίησης του δυναμικού των 
νέων. Το SolidarityNow παρέχει ευκαιρίες εκπαιδευ-
τικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων 
τους μέσα από την καινοτομία έργων e-learning ή και 
παραδοσιακά μέσα στην τάξη, βοηθώντας τους αν-
θρώπους να επανασυνδεθούν με την αγορά εργασί-
ας ή τη σχολική κοινότητα. Περισσότερα από 2.000 
παιδιά και ενήλικες έχουν επωφεληθεί από υπηρεσί-
ες άτυπης εκπαίδευσης, ενώ 69 παιδιά πρόσφυγες 
ωφελούμενοι των προγραμμάτων μας, φοιτούν σε 
ημερήσια σχολεία μαζί με Έλληνες μαθητές.
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Η Γεωγραφία των προγραμμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016
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Κέντρα 
Αλληλεγγύης  

Από το 2014 που δημιουργήθηκαν τα 
δύο Κέντρα Αλληλεγγύης σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, τόσο προγραμματικά όσο και 
λειτουργικά, έχουν αναδειχθεί σε αιχμή 
των δραστηριοτήτων του SolidarityNow. 
Ενστερνίζονται τη φιλοσοφία των «ανοιχτών 
θυρών για όλους / χωρίς επιβάρυνση 
προσφοράς υπηρεσιών» και παρέχουν 
μια σειρά από βασικές υπηρεσίες για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των οικονομικά 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που 
διαβιούν στη χώρα μας.

Η πρώτη φάση λειτουργίας του Κέντρου Αλληλεγ-
γύης Αθήνας (ΚΑΑ) υλοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Δήμο Αθηναίων και μιας σειράς οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και Μαζί για το Παιδί, με τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(EEA Grants). 

Το 2016, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 
πέρασε στη δεύτερη φάση του, προσαρμόζοντας 
και επεκτείνοντας τις υπηρεσίες του ώστε να αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στις τρέχουσες κοινωνικές 
προκλήσεις και ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορ-
φωθεί από τη διττή κρίση στη χώρα μας.  
Στο ανανεωμένο Κέντρο Αλληλεγγύης προσφέ-

ρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στους 
πρόσφυγες/μετανάστες όσο και στους Έλληνες που 
βρίσκονται σε ανάγκη, όπως: 
• Νομική υποστήριξη: νομικές συμβουλές, διαμεσο-
λάβηση, προσφυγές και συνηγορία
• Κοινωνική εργασία: παροχή συμβουλών και καθο-
δήγηση σχετικά με τη διασύνδεση με υπηρεσίες, την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και τις παραπομπές
• Ψυχολογική υποστήριξη: αξιολόγηση των ψυχολογι-
κών αναγκών, παροχή συμβουλών και υποστήριξης
• Γραμμή Βοήθειας και Συμβουλευτικής για οικογέ-
νειες, παιδιά και εφήβους (με τη σύμπραξη του Μαζί 
για το Παιδί)
• Χώροι Φιλικοί για το Παιδί (μέσω του Δικτύου για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού)

Υποστηρικτές: EEA Grants, Νορβηγική Πρεσβεία, Open Society Foundations.

©
 S

te
ve

n 
Ta

gl
e



22
23

Κέντρα
Αλληλεγγύης  

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης λειτουρ-
γεί από τον Ιανουάριο του 2014 ως χώρος στον 
οποίο παρέχονται υπηρεσίες νομικής βοήθειας 
και κοινωνικής στήριξης σε μη προνομιούχες 
ομάδες του πληθυσμού που κατοικούν στη 
Θεσσαλονίκη. 

Κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας του Κέντρου 
στη Θεσσαλονίκη, από τον Απρίλιο του 2016, 
το έργο του έγινε πιο συγκεκριμένο. Μια ομάδα 
ειδικά καταρτισμένη παρέχει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Στόχος είναι 
μια συνολική προσέγγιση και προσφορά υπηρε-
σιών επικεντρωμένη στις ατομικές ανάγκες του 
κάθε ωφελούμενου, προκειμένου να υποστηρι-

χθούν στο μέγιστο βαθμό και να υπερκεράσουν 
το φάσμα των δυσκολιών και των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν.
Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης επικε-
ντρώνεται σε μέτρα επανένταξης (απασχολησι-
μότητα, εκπαίδευση κ.λπ.), που ενισχύουν την 
ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων υπηκόων, 
μεταναστών και προσφύγων. Οι υπηρεσίες που 
παρέχονται στο Κέντρο, καθώς και η λειτουργία 
του χώρου ως σημείο αναφοράς στην τοπική 
κοινωνία, θα συνδράμουν στις προσπάθειες του 
SolidarityNow να ανταποκριθεί στις πολύπλευ-
ρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω της οικονομι-
κής κρίσης.

Υποστηρικτές: UNHCR, Open Society Foundations.
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Μια ποικιλία υπηρεσιών που συνδέ-
ονται με την καθημερινή ζωή των 
ωφελούμενων (διοικητικά θέματα, 
επαφές με κοινωνικές υπηρεσίες, 
πληροφορίες για υποβολή αναφο-
ρών, καταγγελιών, κλπ.)

Βασικές νομικές συμβουλές και 
μετάφραση εγγράφων

Λειτουργία τηλεφωνικής γραμ-
μής άμεσης επικοινωνίας για την 
παροχή πρακτικών πληροφοριών 
σχετικά με τις ανάγκες των ωφε-
λούμενων, με τη συμμετοχή του 
προσωπικού και εθελοντών που 
προέρχονται από την ευρύτερη 
κοινότητα αυτών.

Τα Blue Dots είναι Κέντρα Παιδικής και Οικογενειακής Φροντίδας που 
απευθύνονται σε παιδιά, γυναίκες και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές 
ομάδες που διαβιούν σε κέντρα φιλοξενίας στη Στερεά Ελλάδα, την 
Ήπειρο καθώς και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία αλλά και 
στον αστικό ιστό των παραπάνω περιοχών -εκεί όπου καταγράφονται 
οι μεγαλύτερες ανάγκες αυτών των πληθυσμών.

Το Κέντρο Υποστήριξης έχει ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των προσφύγων αλλά και των κοινοτήτων υποδο-
χής προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο συζήτησης και συμμετοχής των ωφελούμενων στις αποφάσεις που 
επηρεάζουν τη ζωή τους.

Το Κέντρο είναι μέρος των προγραμμάτων του SolidarityNow στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα βρει κανείς ειδικά 
διαμορφωμένα σημεία για θηλασμό, οι «γωνιές θηλασμού», φροντίδα σε μητέρες και νεογνά (προγεννητική 
και μεταγεννητική συμβουλευτική), συμβουλευτική υποστήριξη, ενώ έχουν δημιουργηθεί χώροι φιλικοί προς τα 
παιδιά και χώροι που προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης στους ωφελούμενους σε συγκεκριμέ-
να ζητήματα (πχ. νομική, κοινωνική, ψυχολογική υποστήριξη, γυναικολογική συμβουλευτική).

Κέντρο 
Υποστήριξης
Προσφύγων

Κέντρα
“Blue Dots”

Δημιουργία χώρων 
φιλικών προς τα 
παιδιά όπου υλοποι-
ούνται ψυχοκοινω-
νικές, ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με 
σκοπό να επαναφέ-
ρουν την αίσθηση 
καθημερινότητας 
που έχουν απωλέ-
σει κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού και της 
εγκατάλειψης της 
πατρίδας τους.

Εντοπισμός και 
παραπομπή των 
ευάλωτων ατόμων 
σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων των 
ευάλωτων οικογε-
νειών, των ανύπα-
ντρων μητέρων, των 
παιδιών σε κίνδυνο- 
με ιδιαίτερη έμφαση 
στα ασυνόδευτα 
παιδιά -των ατόμων 
με αναπηρίες ή 
ασθένειες, των 
περιπτώσεων που 
υπάρχουν υπόνοιες 
παράνομης διακίνη-
σης, των θυμάτων 
σεξουαλικής και 
σεξιστικής βίας.

Δημιουργία χώρων 
θηλασμού και 
παροχή νεογνικής 
και μεταγεννητικής 
συμβουλευτικής.

Έγκυρη πληροφόρη-
ση στους πρόσφυ-
γες και μετανάστες 
σε σχέση με τα δι-
καιώματά τους (πριν 
και μετά την υποβο-
λή αίτησης διεθνούς 
προστασίας).

Παροχή γενικής 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και 
παραπομπές, όπου 
αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο.

Το έργο υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κέντρου προσφέρονται:

Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων εγκαινιάστηκε στη Θεσσα-
λονίκη το Νοέμβριο του 2016 ως χώρος υποδοχής, ανοιχτός σε 
ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών και με σκοπό την 
παροχή σε αυτούς ποικίλων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι 
μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία τους περιλαμβάνει:

To πρόγραμμα Blue Dots υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της UNICEF και τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας.
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Προγράμματα Στέγασης &
Φιλοξενίας  

Το SolidarityNow υλοποίησε το 2016 
καινοτόμα προγράμματα φιλοξενίας 
και στέγασης για τους πρόσφυγες και 
τους αιτούντες άσυλο.

Στέγαση και παροχή υπηρεσιών σε ξενοδοχεία

Το SolidarityNow παρείχε σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 
που πληρούσαν τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης μια σειρά 
από υπηρεσίες -ενημέρωση, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομι-
κή υποστήριξη, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων αυτών κατά 
την προσωρινή τους παραμονή στην Ελλάδα. Το 2016, 2.729 
άτομα επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα σε Αθήνα, Εύβοια 
(Ροβιές), Πελοπόννησο (Κρανίδι) και Ήπειρο.

Στέγαση και υποστήριξη σε ειδικά διαμορφωμένους 
ξενώνες και κτίρια

Στέγαση και μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες -ενημέρωση, 
διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες- παρασχέθηκαν σε πρόσφυ-
γες και αιτούντες άσυλο στη Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο, μέσω 
δύο ανεξάρτητων κτιρίων με διαμερίσματα και ενός ξενώνα για 
ευάλωτες περιπτώσεις. Το 2016, περισσότερα από 500 άτομα 
ωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα.

«Ασφαλής Πρόσφυγας» – εξειδικευμένο πρόγραμμα 
για ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και τους 
πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυ-
γες και αιτούντες άσυλο, το SolidarityNow ξεκίνησε το εξειδι-
κευμένο πρόγραμμα στέγασης και υποστήριξης «Safe Refugee 
/ Ασφαλής Πρόσφυγας», μέσω του οποίου παρέχεται στέγαση 
σε ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες σε ανεξάρτητα διαμερίσματα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν 
δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής 
συμβουλευτικής, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες και έγιναν μέλη ενός ευρύτερου δικτύου 
υποστήριξης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής 
τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα.

Τήλος - Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνύπαρξης

Η Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης του Δήμου 
Τήλου υλοποίησε ένα πρόγραμμα στέγασης προσφύγων. 
Το Κέντρο Φιλοξενίας που δημιουργήθηκε το 2015 από το 
SolidarityNow ξεχώρισε ως παράδειγμα ενός τοπικής εμβέλει-
ας έργου, μέσω του οποίου η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε τους 
πρόσφυγες υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξη όσων θα παρα-
μείνουν στο νησί.
Τα Προγράμματα Στέγασης και Φιλοξενίας υλοποιούνται 
με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φιλοξενία σε οικογένειες / 
“Home for Hope”

Το πρόγραμμα Home for Hope που 
υλοποιείται από το SolidarityNow από 
τον Απρίλιο του 2016 προσέφερε 
στέγη σε αιτούντες άσυλο και άτομα 
που πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
μετεγκατάστασης σε άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα, μέσω οικογενειών που ζουν στην 
Ελλάδα. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, 
το SolidarityNow δημιούργησε 720 

θέσεις προσωρινής φιλοξενίας για πρό-
σφυγες - 425 στην Αττική και 295 στη 
Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. 
Ο στόχος του προγράμματος, πέρα από 
την υπεράσπιση του βασικού ανθρώπι-
νου δικαιώματος για στέγαση, ήταν να 
δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης 
μεταξύ των κοινοτήτων υποδοχής και 
των προσφύγων, φέρνοντας κοντά τους 
ανθρώπους και αλλάζοντας τις αντιλή-
ψεις τους σχετικά με την ανεκτικότητα 
και την αποδοχή του διαφορετικού.
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Στο SolidarityNow πιστεύουμε ότι η ουσι-
αστική βοήθεια προς έναν ωφελούμενο 
δεν πρέπει να έχει τη μορφή φιλανθρωπί-
ας, αλλά να βρίσκουμε τρόπους παροχής 
βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη ώστε να 
ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους με 
αξιοπρέπεια και αυτονομία.

Για το σκοπό αυτό, το SolidarityNow ξε-
κίνησε την υλοποίηση του προγράμματος 
παροχής μετρητών Cash4Solidarity για 
τους ωφελούμενους των προγραμμάτων 
Στέγασης & Φιλοξενίας, με την υποστήριξη 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό, το SolidarityNow διένει-
με προπληρωμένες κάρτες με ποσό που 
αντιστοιχεί στο νοικοκυριό κάθε δικαιούχου. 
Επίσης, για να εκπαιδευτούν στη χρήση 
της κάρτας, το SolidarityNow ξεκίνησε μία 
εκστρατεία πληροφόρησης, ενημερωτικές 
συναντήσεις και προβολή βίντεο με «οδηγί-
ες χρήσης», πολύγλωσσα φυλλάδια, ειδική 
ιστοσελίδα καθώς και, υποστήριξη από εξει-
δικευμένες ομάδες της οργάνωσης για την 
παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης 
στους κατόχους προπληρωμένων καρτών.

To κλείσιμο των συνόρων και της Βαλκανικής οδού 
είχε ως αποτέλεσμα αρκετές χιλιάδες ανθρώπων 
να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και 
η πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα: τα ασυνόδευ-
τα, ανήλικα παιδιά καθώς και τα παιδιά που έχουν 
χωριστεί από τις οικογένειές τους. Συχνά, τα 
παιδιά αυτά, αν και τα πιο ευπαθή, δε λαμβάνουν 
την προστασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και 
διεθνή πρότυπα.
Το ανθρώπινο δικαίωμα στην ασφάλεια και σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ήρθε να εξασφα-
λίσει ο Φάρος σε συνεργασία με τέσσερις ακόμη 
οργανώσεις –το SolidarityNow, τη Μέριμνα, τη 
CivisPlus και τη Βαβέλ– μέσω του προγράμματος 
«Ακολουθώντας τα Βήματά τους | Following their 
Footsteps».
Το πρόγραμμα στόχευε στην ενίσχυση της συστη-
ματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνό-
δευτων ανηλίκων, των παιδιών που έχουν χωριστεί 
από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμε-
νείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς 
και την παροχή ολιστικής φροντίδας και φιλοξε-
νίας μέσω μίας εναλλακτικής της κράτησης ή της 
ζωής στο δρόμο. Μακροπρόθεσμα το πρόγραμμα 
φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την απο-
τελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού 
δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά 
στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής 
των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της 
συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής 
πολιτικής.
Το πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε
από το EPIM
(European Programme
for Integration
and Migration).

Cash4Solidarity Ακολουθώντας 
τα Βήματά τους

Δωρεές Συνεργαζόμαστε με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και στηρίζουμε οικονομικά τις 
δράσεις και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα διαβάσετε το 
είδος των δράσεων που υλοποιήθηκαν
μέσα από τις συνεργασίες αυτές το 2016.
 

Άλλα προγράμματα 
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Φροντίδα για 
τους πλέον ευά-
λωτους
• Υποστήριξη σχεδίου 
φιλοξενίας για ανύπα-
ντρες μητέρες, άτομα 
με ειδικές ανάγκες και 
ηλικιωμένους στη Λέσβο
• Δημιουργία ενός κόμ-
βου για γυναίκες πρόσφυ-
γες και μετανάστριες
• Λειτουργία τηλεφωνικής 
Γραμμής Βοήθειας για την 
ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη των ΛΟΑΤΙ αιτούντων 
άσυλο και προσφύγων
• Υποστήριξη της ψυχι-
κής υγείας σε υπηκόους 
τρίτων χωρών με μετά-
τραυματικές διαταραχές
• Εξασφάλιση ασφαλούς 
διάγνωσης του ιού HIV 
μέσω του Κέντρου Αλλη-
λεγγύης Αθήνας

Επενδύοντας 
στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων
• Υποστήριξη και εξα-
σφάλιση της αλλαγής 
πολιτικής που εισήγαγε 
το δικαίωμα στην εργασία 
για τους αιτούντες άσυλο
• Παροχή δωρεάν 
μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας με τη συνεργα-
σία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών
• Παροχή πιστοποιημένης 
κατάρτισης πάνω στα 
τεχνολογικά συστήματα 
πληροφοριών και στην 
αγγλική γλώσσα με στόχο 
την επιτάχυνση της προ-
ένταξης και της ένταξης 
στην αγορά εργασίας στις 
χώρες τελικού προορι-
σμού
• Ενίσχυση της ένταξης 
μέσω πιστοποιημένων 
μαθημάτων διερμηνείας

Φροντίδα…
εν κινήσει
• Υποστήριξη Κινητής 
Μονάδας για διερμηνεία 
στην Ειδομένη
• Υποστήριξη Κινητής Μο-
νάδας υγείας και παροχής 
νομικής συμβουλευτικής 
στο κέντρο προσωρινής 
κράτησης Κορίνθου και 
στους καταυλισμούς του 
Ελαιώνα και της Αμυγδα-
λέζας 
• Υποστήριξη ομάδων 
εργασίας στο δρόμο για 
παροχή πληροφοριών και 
προστασίας σε σημεία 
όπου συγκεντρώνονται οι 
μετακινούμενοι πληθυσμοί 
στην Αθήνα  
• Υποστήριξη Κινητής 
Μονάδας για την παροχή 
νομικών συμβουλών στη 
βόρεια Ελλάδα
• Υποστήριξη Κινητής Μο-
νάδας για την προστασία 
και τη στήριξη οικογενει-
ών στο λιμάνι του Πειραιά

Παροχή βοήθει-
ας με βάση τις 
ανάγκες, όχι την 
καταγωγή
• Παροχή υπηρεσιών 
υγείας στο νησί της 
Τήλου, τόσο για τους 
ντόπιους όσο και για τους 
μετακινούμενους πληθυ-
σμούς  
• Υλοποίηση προγραμμά-
των παροχής κουπονιών 
τροφίμων για 500 Έλ-
ληνες, μετανάστες και 
πρόσφυγες, με κριτήριο 
την ευπάθεια
• Εφαρμογή πολιτικής 
ανοικτών θυρών για την 
παροχή υπηρεσιών, χωρίς 
να απαιτούνται δικαιολο-
γητικά  
• Δημιουργία του πρώτου 
κοινού ξενώνα για μετα-
κινούμενους πληθυσμούς 
και  Έλληνες άστεγους

Διασφάλιση του 
δικαιώματος στην 
ανθρωπιστική 
βοήθεια
• Υποστηρίξαμε 32 
οργανώσεις με έργο για 
τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες
• Προσφέρθηκαν υπηρε-
σίες σε περισσότερους 
από 40.000 πρόσφυγες 
και μετανάστες
• Παρουσία σε 7 νησιά 
πρώτης γραμμής, προ-
σφέροντας υπηρεσίες 
υγείας και νομική υποστή-
ριξη
• Εποπτεία σε όλα τα κέ-
ντρα προσωρινής κράτη-
σης στη Βόρεια Ελλάδα

Εξασφάλιση της 
πρόσβασης στο 
άσυλο
• Υποστήριξη της πρό-
σβασης στο άσυλο με 
την υποστήριξη δημιουρ-
γίας τεσσάρων Γραφείων 
Υπηρεσίας Ασύλου  
• Φιλοξενία του Γραφείου 
Ασύλου για Ευάλωτες 
υποθέσεις ώστε να 
εξασφαλιστεί η άμεση και 
γρήγορη διαχείρισή τους  
• Eνίσχυση των Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών με την 
ενδυνάμωση της Υπηρε-
σίας Πρώτης Υποδοχής 
σε κρίσιμα σημεία (Κως, 
Λέρος)
• Υλοποίηση 7 προγραμ-
μάτων παροχής δωρεάν 
νομικής υποστήριξης 
και εκπροσώπησης στο 
δικαστήριο
• Ασφαλής πρόσβαση 
στο διαδίκτυο για τη 
διαδικασία ασύλου στην 
άτυπη διευθέτηση

Παροχή ασφα-
λούς καταφυγίου
• Δημιουργία 4 δομών φι-
λοξενίας για πρόσφυγες 
και μετανάστες
• Δημιουργία του πρώτου 
ξενώνα φιλοξενίας για 
ασυνόδευτα ανήλικα
• Χρηματοδότηση ενοικί-
ασης δωματίων ξενοδο-
χείου για 200 άτομα στη 
Θεσσαλονίκη

Ενδυνάμωση της 
τοπικής δραστη-
ριότητας
• Δημιουργία κοινών 
χώρων συνάντησης τοπι-
κών ΜΚΟ με στόχο την 
αλληλεπίδρασή τους και 
την ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειριών
• Δημιουργία συνθηκών 
συνάντησης τοπικών, 
διεθνών και θεσμικών 
φορέων
• Παροχή επιμόρφωσης  
για τους εργαζόμενους 
στον ανθρωπιστικό τομέα
• Υποστήριξη δημιουρ-
γίας 1.150 θέσεων 
εργασίας
• Χαρτογράφηση παρο-
χής δωρεάν υπηρεσιών 
για όλους, σε ένα online 
εργαλείο

Δωρεές Δωρεές
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Μια από τις κύριες προ-
τεραιότητές μας είναι να 
εξασφαλίσουμε ότι μέσα 
από τις πρωτοβουλίες μας 
για τη συνηγορία και την 
προστασία ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, ακούγεται η 
φωνή των πιο ευάλωτων 
συνανθρώπων μας.
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Δικαιώματα μεταναστών και 
προσφύγων

Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα μετά 
τη συνομολόγηση της Συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας το Μάρτιο του 2016, 
περίπου 40.000 άτομα διαβιούν 
σε επίσημες ή ανεπίσημες δομές 
στην ενδοχώρα, ενώ περίπου 
10.000 άτομα παραμένουν υπό 
κράτηση/γεωγραφικό περιορισμό 
στα ελληνικά νησιά. Οι χώροι 
στους οποίους διαμένουν δια-
φέρουν σημαντικά μεταξύ τους 
από άποψη καταλληλότητας 
και βαθμού ετοιμότητας για την 
παροχή ασφαλούς διαμονής και 
υπηρεσιών.
Το SolidarityNow παρακολουθεί 
εντατικά την κατάσταση στους 
καταυλισμούς, τόσο μέσω της 
υλοποίησης προγραμμάτων όσο 
και μέσω επιτόπιων επισκέψεων, 
και έχει υλοποιήσει μία σειρά 
δράσεων στρατηγικής διεκδίκη-
σης υπό το γενικότερο μήνυμα 
#closethecamps.

Κυριότερες δράσεις:
- Κοινή σύνοψη πολιτικής 12 
ΜΚΟ «Εγκλωβισμένοι πάνω από 
6 μήνες – Και τώρα;» (Οκτώβριος 
2016) 
- Κοινή δήλωση 25 ΜΚΟ «Χρει-
άζονται και άλλοι νεκροί για να 
δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας 
στους καταυλισμούς;» (Νοέμβριος 
2016) 

Καθεστώς δικαιωμάτων 
στην Τουρκία 

Συνδεόμενο με τη γενικότερη 
κριτική εναντίον της Συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας καθώς και της θέσης 

μας κατά της επιστροφής 
προσφύγων στην Τουρκία, το 
SolidarityNow έχει ταχθεί κατά 
της θέσης ότι η Τουρκία αποτελεί 
ασφαλή τρίτη χώρα. 
Σε ό,τι αφορά Τούρκους πολίτες, 
το SolidarityNow συντόνισε τη 
δράση διαφόρων οργανώσεων 
αναφορικά με το αίτημα έκδοσης 
οχτώ Τούρκων αξιωματικών που 
προσέφυγαν στην Ελλάδα μετά 
τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 
2016 στην Τουρκία. Από κοινού 
με άλλες οργανώσεις, φορείς και 
προσωπικότητες, συντονίσαμε 
ένα πλαίσιο διεκδίκησης που 
κατέληξε στην απόφαση του Αρεί-
ου Πάγου να μην εκδώσει τους 
Τούρκους αξιωματικούς, διότι 
υπήρχε βάσιμος κίνδυνος ότι θα 
υπόκειντο δίωξη και απάνθρωπη 
και εξευτελιστική μεταχείριση αν 
επιστρέφονταν στην Τουρκία.

Έμφαση στην ένταξη 
των μεταναστών και των 
προσφύγων

Παρόλο που η κατάσταση στο 
πεδίο φαίνεται να σταθεροποιεί

ται, οι άνθρωποι που έχουν 
εγκλωβιστεί στην Ελλάδα πα-
ραμένουν χωρίς κάποιο πλάνο 
ένταξης. Η ένταξη στην (ήδη 
προβληματική) αγορά εργασίας 
είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση εμπο-
δίζεται τόσο από την έλλειψη πό-
ρων όσο και από τις αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών. Η κατά-
σταση επιδεινώνεται περαιτέρω 
από το γεγονός ότι ο πληθυσμός 
που διαβιεί εντός του αστικού 
ιστού είναι κυρίως προς μετεγκα-
τάσταση, ενώ ο πληθυσμός των 
αιτούντων άσυλο που θα παρα-
μείνει στην Ελλάδα συνεχίζει 
δυστυχώς να διαβιεί σε απομονω-
μένους καταυλισμούς μακριά από 
τον αστικό ιστό – γεγονός που 
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο 
τις δυνατότητες ένταξης.
Το SolidarityNow έχει εντάξει 
στη στρατηγική του την πρόσλη-
ψη αιτούντων άσυλο (κυρίως ως 
διερμηνείς χρησιμοποιώντας ως 
στρατηγικό πλεονέκτημα τη γλώσ-
σα), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
προγράμματα βελτίωσης και πιστο-
ποίησης των δεξιοτήτων τους.
Το SolidarityNow έχει απευθυνθεί 
ποικιλοτρόπως στις Αρχές για 

ζητήματα ένταξης:
- Να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας για τους 
προκαταγεγραμμένους 
- Δυσκολίες στην εφαρμογή της νο-
μοθεσίας για την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας για τους αιτούντες 
άσυλο: α. ΑΜΚΑ β. Τραπεζικοί 
οργανισμοί 
- Ζητήματα ιθαγένειας 

Ρατσισμός και εγκλήματα 
μίσους

Η ύπαρξη ενός σημαντικού πλη-
θυσμού που θα παραμείνει στη 
χώρα μετά το κλείσιμο των βόρει-
ων συνόρων, σε συνδυασμό με 
την έλλειψη πολιτικών ένταξης 
και τις εντάσεις που δημιουργού-

νται μεταξύ των πληθυσμών των 
προσφύγων λόγω των πολιτικών 
που υλοποιούνται και δημιουργούν 
καθεστώς διάκρισης (μετεγκατά-
σταση, στέγαση κ.λπ.) με κριτήρια 
εθνικότητας, οδηγούν σταδιακά σε 
φαινόμενα ξενοφοβίας που δημι-
ουργούν με τη σειρά τους ρατσιστι-
κά αντανακλαστικά και αύξηση στα 
εγκλήματα μίσους. 
Το SolidarityNow είναι μέλος του 
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών 
Ρατσιστικής Βίας, μία συμμαχία 
37 οργανώσεων υπό το συντονι-
σμό της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου, με σκοπό να 
καταγράφει τα εγκλήματα μίσους, 
να ενισχύει τη δικαστική διεκδί-
κηση και να πιέζει για θεσμικές 
αλλαγές. Τα ζητήματα ξενοφοβίας 

και ρατσισμού είναι σε προτεραιό-
τητα στην ατζέντα διεκδίκησης του 
SolidarityNow.

Το SolidarityNow στον ΟΗΕ

Το SolidarityNow συμμετείχε στην 
1η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διά-
σκεψη στην Τουρκία (Μάιος 2016) 
και στη Διάσκεψη των ΗΕ στη 
Νέα Υόρκη (Σεπτέμβριος 2016). 
Βασικός σκοπός του SolidarityNow 
είναι η ενεργή συμμετοχή σε 
όλα τα διεθνή όργανα, και στον 
αντίστοιχο διάλογο (βλ. για πα-
ράδειγμα το κοινό κείμενο “Civil 
society response and scorecard 
for the UN High-level Summit New 
York Declaration for Refugees and 
Migrants”).
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ανθρώπινες
ιστορίες 

  Ανθρώπινες ιστορίες 
όλων αυτών

που εγκατέλειψαν
την πατρίδα τους

και ό,τι άλλο 
αγαπούν, για να 

αναζητήσουν μια 
καλύτερη ζωή

–μια ζωή
χωρίς διακρίσεις,
που θα διέπεται

από την αλληλεγγύη
και το σεβασμό

στο συνάνθρωπο. 

Η προσφυγική κρίση έχει πρόσωπο. 
Είναι ο Καρίμ, ο Αλάα, η Χάνα,

τα παιδιά τους
και οι ιστορίες τους
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Για τη Δήμητρα και την υπόλοιπη ομάδα, 
ο στόχος είναι ένας και είναι σαφής: «Να 
δημιουργήσουμε μια κοινωνία βασισμένη 
στις αρχές της ανεκτικότητας και της 
αποδοχής, ώστε να συνυπάρχουν σε 
αυτή διαφορετικές κουλτούρες και πολιτι-
σμικές συνήθειες». 
Μέσα από δραστηριότητες όπως η 
γυμναστική, τα ομαδικά αθλήματα, τη 
ζωγραφική, τα τραγούδια και το χορό, 
προσπαθούμε να επιστρέψουμε στους 
ανθρώπους αυτούς ένα μέρος μιας κανο-
νικής ζωής. «Θέλουμε να τους δούμε να 
ξαναπιάνουν το νήμα της ζωής τους από 
την αρχή. Εντάχθηκα στην ομάδα του 
SolidarityNow, η οποία προσπαθεί για τα 
αυτονόητα αγαθά για όλους τους ανθρώ-
πους: μία αξιοπρεπή στέγη, ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης, τροφή, ευκαιρίες 
για ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία, 
εκπαίδευση».

«Δεν υπάρχει καλύτερο 
συναίσθημα από το να 
ξέρεις ότι μία ακόμη 
μέρα έκανες έστω έναν 
άνθρωπο ευτυχισμένο»

Δήμητρα, Κοινωνιολόγος του 
SolidarityNow σε δομή φιλοξενίας 
προσφύγων

Ο Άλαα με την οικογένειά του εγκατέλειψαν το 
Ιράκ, όταν το ISIS «κατέστρεψε τη δουλειά και τη 
ζωή μου», όπως μαρτυρά ο ίδιος. Καθώς λειτουρ-
γούσε μία μικρή επιχείρηση με υπολογιστές, ο 
Άλαα συναλλασσόταν και είχε κρατικά συμβόλαια 
εργασίας. Αυτό θεωρήθηκε αρκετό για να διωχθεί 
και να απειληθεί η ζωή του και η ζωή της οικογέ-
νειάς του.
«Φύγαμε με 5.000 δολάρια και πιστεύαμε πως με 
αυτά θα φθάναμε κάπου με ασφάλεια. Γιατί αυτό 
είχε προτεραιότητα για εμένα. Να πάω κάπου 
την οικογένειά μου όπου θα νιώθαμε ασφαλείς. 
Τα παιδιά να συνεχίσουν το σχολείο τους κι εγώ 
μετά, θα έβρισκα τον τρόπο να ξεκινήσω μια 
δουλειά».
Κατά τη διάρκεια παραμονής της οικογένειας του 
Άλαα στην Ελλάδα φιλοξενήθηκαν σε σπίτι Ελλή-
νων. «Έχουμε ένα σπίτι που το νιώθουμε σαν το 
δικό μας σπίτι και νιώθουμε ευγνώμονες απέναντι 
σε αυτούς τους ανθρώπους που μας το πρόσφε-
ραν, μολονότι γνωρίζουμε ότι δε θα μείνουμε για 
πάντα στην Ελλάδα. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή 
την αίσθηση αλληλεγγύης που νιώσαμε εδώ».

Σήμερα, ο Άλαα, η Νάντια και οι δυο τους κόρες, 
η 8χρονη Ράνια και η 6χρονη Λάνυα, έχουν ήδη 
μετεγκατασταθεί στην Ιρλανδία και έχουν ξεκινή-
σει τη νέα τους ζωή.

«Δε θα ξεχάσουμε ποτέ την 
αίσθηση αλληλεγγύης που 
νιώσαμε εδώ» 

Άλαα, Ιρακινός, πατέρας δύο παιδιών, 
φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Home for Hope”

Η Ναρίν με το σύζυγό της και τα 
τρία τους παιδιά έφυγαν από την 
εμπόλεμη Συρία για το μεγάλο 
ταξίδι προς την Ευρώπη. Περ-
πάτησαν πολλές ώρες, άλλες 
τόσες ταξίδεψαν με λεωφορείο 
και κατέληξαν στην Αττάλεια της 
Τουρκίας. Από εκεί δεν μπόρεσαν 
να φύγουν όλοι μαζί για την Ελλά-
δα. Τα χρήματα της οικογένειας 
έφταναν για να φύγουν η Ναρίν 
και τα παιδιά, όπως και έγινε. Ο 
πατέρας έμεινε στην Τουρκία να 

δουλέψει, ώστε να αποκτήσει τα 
χρήματα που θα του επιτρέψουν 
να ακολουθήσει τη Ναρίν και τα 
παιδιά του στην Ευρώπη.
Με μια βάρκα προορισμένη για 20 
επιβάτες, η Ναρίν, τα παιδιά της 
κι άλλοι 60 πρόσφυγες έφτασαν 
μια νύχτα στη Λέσβο. Επόμενοι 
σταθμοί τους, η Θεσσαλονίκη και 
η Ειδομένη. Εκεί η Ναρίν βρήκε 
τα σύνορα κλειστά. Ο Χαμάντ 
δεν ξέχασε ποτέ ότι κι εκείνος 
είχε βρεθεί στη θέση της Ναρίν, 

αλλά και όλων όσοι φεύγουν για 
να αναζητήσουν ένα καλύτερο 
μέλλον. Ο Χαμάντ, χωρίς δεύτερη 
σκέψη «έσωσε» τη Ναρίν και τα 
παιδιά της, όπως περιγράφει η 
ίδια και άνοιξε το σπίτι του για να 
τους φιλοξενήσει. Κι όπως λέει 
ο ίδιος «ένα πιάτο φαΐ φθάνει 
για δύο, αλλά φθάνει και για 
πέντε…» κάνοντας πράξη την 
αλληλεγγύη.

«Ένα πιάτο φαΐ φθάνει για δύο, 
αλλά φθάνει και για πέντε…»

Χαμάντ, Σύρος μετανάστης, 
φιλοξένησε τη Ναρίν και τα τρία της παιδιά στο σπίτι 
του στο πλαίσιο του προγράμματος “Home for Hope” 

ανθρώπινες ιστορίες
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«Η Αθήνα είναι σήμερα 
το σπίτι μου»
Γουασίμ, Σύρος, αθλητής, φιλοξενείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Home for Hope”

Ο 55χρονος πατέρας του Γουασίμ είχε ήδη φύγει το 
2015 από τη Συρία, αναζητώντας στο Βερολίνο όχι 
μόνο μία λύση στο πρόβλημα υγείας του, αλλά και μία 
δουλειά για να θρέψει τον ίδιο και την υπόλοιπη οικογέ-
νειά του στο Κουρδιστάν. 
Την ίδια ακριβώς πορεία ακολούθησε και ο νεαρός 
Γουασίμ που εγκατέλειψε την εμπόλεμη Συρία με την 
προσδοκία μιας καλύτερης ζωής την οποία αναζήτησε 
αρχικά στο Ιράκ. Έφυγε όμως από εκεί, πιστεύοντας ότι 
στην Ευρώπη θα μπορέσει να ζήσει με ασφάλεια κοντά 
στον πατέρα του. Η γλαφυρή περιγραφή του ταξιδιού 
του προς την Ελλάδα, περιλαμβάνει, όπως πολλές 
ακόμα, μια μικρή βάρκα με υπεράριθμους επιβάτες, 
γυναίκες και φοβισμένα παιδιά, άσχημες καιρικές συν-
θήκες, πολύ φόβο. 
Από το Σεπτέμβριο του 2016, μένει προσωρινά σε μία 
δομή στέγασης και φιλοξενίας του SolidarityNow στην 
Αθήνα. Η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε να 
λάβει μέρος στον αγώνα των 5χλμ. του Μαραθωνίου 
της Αθήνας, ως μέλος της 1ης Ομάδας Προσφύγων που 
συμμετείχε ποτέ στο συγκεκριμένο Μαραθώνιο.
Πολύ συχνά, πηγαίνει βόλτες στο Σκαραμαγκά και 
στα Εξάρχεια για να δει τους νέους φίλους που έχει 
αποκτήσει στη διάρκεια των οκτώ μηνών που ζει στην 
Ελλάδα. «Κάθε μέρα πηγαίνω βόλτα στα Εξάρχεια για 
να δω τους Γερμανούς, Ιταλούς, Αιγύπτιους, Σύρους, 
Αλβανούς, Γάλλους και Έλληνες φίλους μου! »
Έχει πολλούς λόγους να αγαπά πια και την Αθήνα. Στην 
πόλη που αποτελεί σήμερα το σπίτι του, γνώρισε και 
αγάπησε την Άνα, την «Άνα μου», όπως του αρέσει να 
την αποκαλεί.

«Είναι παιδιά και 
έχουν ανάγκη 
μια αγκαλιά»
Ελευθερία, συνταξιούχος, 
φιλοξένησε στο σπίτι της 
την οικογένεια της Άβιν στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
“Home for Hope”

Ένα συνηθισμένο πρωϊνό στο 
σπίτι της κυρίας Ελευθερίας στο 
Πρόχωμα της Θεσσαλονίκης ξεκι-
νά με αυτόν το σύντομο διάλογο:
- Καλημέρα μαμά.
- Καλημέρα μωρό μου.
Στη συνέχεια ανταλλάσσουν τα 
πρώτα φιλιά και τις αγκαλιές της 
ημέρας και κάθονται όλοι μαζί 
στο τραπέζι για το πρωινό. Αυτό 
συμβαίνει κάθε μέρα, από τον 
πρώτο μήνα της συγκατοίκησής 
τους.
Όμορφες οικογενειακές στιγμές, 
ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν 
συνδέονται εξ αίματος, αλλά 
που έγιναν οικογένεια χάρη στην 
προσφορά της Ελευθερίας και 
του Γιώργου, οι οποίοι άνοιξαν το 
σπίτι τους και ακόμη πιο διά-
πλατα την αγκαλιά τους, για την 
Άβιν, τον Κάου και τη μικρή τους 
κόρη από τη Συρία.

«Την ίδια θάλασσα 
που περάσατε 
εσείς, πέρασαν 
κάποτε και οι 
γονείς μου» 
Δημήτρης, συνταξιούχος, 
φιλοξένησε στο σπίτι του μία 
οικογένεια από τη Συρία στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
“Home for Hope”

Ο κύριος Δημήτρης είναι συνταξιούχος 
με μεγάλα παιδιά πια. Πρόσφερε το σπίτι 
του για να φιλοξενήσει πρόσφυγες. Δεν 
τον εμπόδισαν η προχωρημένη ηλικία του, 
ούτε τα προβλήματα υγείας που αντιμε-
τώπιζε. Τον οδήγησαν σχεδόν αυθόρμητα 
σε αυτή την απόφαση οι εικόνες ανθρώ-
πων άστεγων και εξαντλημένων.
Η έγκυος μητέρα της οικογένειας είναι 
καθισμένη στον καναπέ του νέου της 
σπιτιού και μοιράζεται μαζί μας τη χαρά 
της, που θα μπορέσει επιτέλους να έχει 
ένα σπίτι για να φέρει στον κόσμο το 
μωρό που περιμένουν. Είναι το τρίτο της 
παιδί, και θα το γεννήσει έτσι όπως αξίζει 
σε κάθε μητέρα και σε κάθε νεογέννητο. 
Παράλληλα, ο πατέρας, μιλά μέσα από 
φωτογραφίες για το γκρεμισμένο σπίτι 
τους στη Συρία, για την ευθύνη και την 
αγωνία του να κρατήσει την οικογένειά 
του ζωντανή και ασφαλή.
Μέχρι να φύγουν για τη νέα χώρα όπου 
θα μετεγκατασταθούν, θα ζήσουν προ-
στατευμένοι και με αξιοπρέπεια σε αυτό 
το σπίτι. Θα θυμούνται πάντα την καλοσύ-
νη του κυρίου Δημήτρη που τους άνοιξε 
το σπίτι του αλλά και ότι εδώ, στην πρώτη 
χώρα που τους υποδέχτηκε με αγάπη, 
απέκτησαν το καινούριο μέλος της οικο-
γένειάς τους.

ανθρώπινες ιστορίες
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Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας 
και τις δωρεάν υπηρεσίες που 
προσφέρουμε τόσο στους Έλληνες 
όσο και στους μετανάστες, τους 
αιτούντες άσυλο και τους πρό-
σφυγες, επιδιώκουμε να αποκατα-
στήσουμε το όραμα μιας ισχυρής 
Ευρώπης που βασίζεται στην αξία 
της αλληλεγγύης. 

Το SolidarityNow αποτελείται από 
ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώ-
σεων με κύριο στόχο της δράσης 
μας την παροχή βοήθειας και 
υποστήριξης σε όσους πλήττονται 
περισσότερο από την οικονομική 
ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση.  
Μέσω της άμεσης υλοποίησης 
και της διαχείρισης πόρων αλλά 
και της στρατηγικής προάσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
το SolidarityNow αναλαμβάνει ή 

υποστηρίζει στοχοθετημένες και 
ιεραρχημένες δράσεις -σε συνερ-
γασία με τους ωφελούμενους και 
τις κοινότητες που εντάσσονται 
- με καινοτόμες προσεγγίσεις με 
βάση τις βέλτιστες πρακτικές για 
την άμβλυνση των επιπτώσεων που 
συνδέονται με τις κοινωνικοοικο-
νομικές, πολιτικές και ψυχολογι-
κές επιπτώσεις των υφιστάμενων 
κρίσεων.

SolidarityNow
Σχετικά με το Το SolidarityNow είναι

μη κυβερνητική οργάνωση
που ιδρύθηκε το 2013
με την υποστήριξη του
Open Society Foundations
(OSF/OSIFE).
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Άξονες δράσης

Δ
ω

ρε
ές

Το όραμά μας γίνεται 
πράξη μέσα από τρεις 
βασικούς άξονες δράσης:

Μέσα από τις δωρεές που πραγματοποιούμε, έχου-
με τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε από κοινού με άλ-
λες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προγράμματα που 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες 
και το σημαντικότερο, που δίνουν τη δυνατότητα 
στους αποδέκτες να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέ-
πεια τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους.

Το SolidarityNow δημιούργησε και λειτουργεί δύο 
Κέντρα Αλληλεγγύης, στη Θεσσαλονίκη και στην 
Αθήνα.
 
Βασίζονται στην ιδέα ενός κόμβου προσφοράς και 
βοήθειας με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 
της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να καλύψει 
την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυ-
σμών της κάθε πόλης σε ολοκληρωμένες υπηρεσί-
ες υγείας και πρόνοιας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν στα 
Κέντρα Αλληλεγγύης σε όλους όσοι έχουν ανάγκη 
από υποστήριξη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική 
αγωγή, νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, στή-
ριξη της απασχολησιμότητας και διασύνδεση με την 
αγορά εργασίας, προγράμματα στήριξης γονέων, 
παιδιών και εφήβων κ.ά.

Το SolidarityNow σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμμα-
τα με κύριο στόχο δράσης την παροχή βοήθειας και 
υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από 
την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση.
Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με διεθνείς αν-
θρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς (UNHCR, 
UNICEF, CARE International κτλ) για την κάλυψη 
περισσότερων αναγκών, την προσέγγιση ευάλωτων 
πληθυσμών και την προσφορά εξειδικευμένων 
υπηρεσιών.
Τέτοια προγράμματα αφορούν:
• στην αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής 
κρίσης
• στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με 
την πρόσβαση όλων σε βασικές υπηρεσίες υγείας 
αλλά και με επισιτιστική βοήθεια
• στην υπεράσπιση των βασικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών
• στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μειονοτή-
των και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
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Οικονομικός έλεγχος
Με πρωτοβουλία του SolidarityNow διεξάγεται 

ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος από την 
εταιρεία Ernst & Young Hellas

και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται
στο www.solidaritynow.org.

Παράλληλα, το SolidarityNow ελέγχεται ξεχωρι-
στά από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές για 

κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνει.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 Σημείωση 2016 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3 53 4
Ασώματα πάγια στοιχεία  14.334
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  51.951
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  66.338 4
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4 113.450 4.714
Χρηματικά  διαθέσιμα και ισοδύναμα 5 1.438.872 18.816
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  1.552.323 23.530
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.618.661 23.534

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κέρδη εις νέον  -22.886 -22. 886
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -22.886 -22.886

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  40.519
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  40.519
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6 1.601.028 46.420
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  1.601.028 46.420
 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.618.661 23.534

Κατάσταση Aποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
 Σημείωση 1/1-31/1/2016 20/10-31/12/2015
Έσοδα 7 7.285.497 108.672
Μισθοδοσία  -3.350.530 -110.861
Αποσβέσεις 3 -433.598 -587
Λοιπά  έξοδα 8 -3.482.229 -20.039
Λειτουργικό αποτέλεσμα  19.140 -22.815
Χρηματοοικονομικά  έσοδα  97 0
Χρηματοοικονομικά  έξοδα  -19.237 -71
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  -19.140 -71
(Ζημιές)/Κέρδη  προ φόρων  0 -22.886
Φόρος εισοδήματος  0 0
(Ζημιές)/Κέρδη  μετά από  φόρους  0 -22.886
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση  0 -22.886

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

         Kέρδη εις νέο
Υπόλοιπο, 20 Οκτωβρίου 2015    -
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα    -22.886
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου  2015   -22.886
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα    -
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου  2016   -22.886

Κατάσταση Ταμειακών ροών

  1/1-31/12/2016 20/10-31/12/2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα Προ Φόρων Κέρδος /( Ζημία)  0 -22.886
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις  433.598 587
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  40.519
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  19.237 71
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  -160.687 -4.714
Προμηθευτές και λοιπές  υποχρεώσεις  1.554.608 46.420
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -19.237 -71
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  1.868.038 19.407
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  -447.981 -591
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  -447.981 -591
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   -  -  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως 1.420.056 18.816
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  18.816 -  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου  1.438.872 18.816

Έκθεση Ανεξάρτη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τα Μέλη του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»

Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW», οι οποίες αποτε-
λούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 
και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκεί-
νες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενερ-
γήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/
Β΄/2848/23.10.2012).  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζου-
με και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οοικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστο-
ποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσω-
τερικών δικλίδων του Σωματείου.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 
και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής 
μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 61391

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΘΗΝΑ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107
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Στέλιος Ζαββός
Πρόεδρος
Ευθύμιος Βιδάλης
Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματίας
Χρήστος Ροζάκης
Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης
Νίκος Αλιβιζάτος
Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανε-
πιστήμιο Αθηνών
Νικηφόρος Διαμαντούρος
Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρίστος Δοξιάδης
Εταίρος, OpenFund

Τζένη Καβουνίδη
Ερευνήτρια, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικο-
νομικών Ερευνών. Επισκέπτρια Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντιγόνη Λυμπεράκη
Καθηγήτρια Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
τέως Μέλος ΔΣ της ActionAid
Μάνος Ματσαγγάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλυψώ Νομικού
Πρόεδρος της A. M. Nomikos Transworld Maritime 
Agencies S.A.
Άννα Τριανταφυλλίδου
Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτού-
το, Φλωρεντία, Ιταλία

To Διοικητικό
Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του SolidarityNow αποτελείται από τους:

Θέλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε την προσφορά στο Δ.Σ. της οργάνωσης του εκλιπόντος
Δημήτρη Τριχόπουλου, Καθηγητή Πρόληψης Καρκίνου και Επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Harvard και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Τμήμα Προγραμμάτων
Μαριλύν Πολένα, Επικεφαλής

Tμήμα Νομικών Διαδικασιών
& Εσωτερικής Διακυβέρνησης
Έφη Σύρμου, Επικεφαλής

Τμήμα Παρακολούθησης,
Αξιολόγησης, Λογοδοσίας, Μάθησης
Iωακείμ Βράβας, Επικεφαλής

Τμήμα Έρευνας, Σχεδιασμού Πολιτικής & 
Προάσπισης Δικαιωμάτων
Ελένη Τάκου, Υπεύθυνη Προάσπισης
& Διεκδίκησης Δικαιωμάτων
Aya Burweila, Υπεύθυνη Σχεδιασμού
Πολιτικής & Έρευνας

Οικονομικό Τμήμα
Ράνια Παπαδοπούλου, Επικεφαλής

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Αντώνης Ματζουράνης
Ηρένε Δημήτογλου

Τμήμα Λειτουργιών
Ντόρα Κομνηνού, Επικεφαλής

Τμήμα Επικοινωνίας
Σοφία Ιωάννου, Επικεφαλής

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Γιώργος Καραγιάννης, Επικεφαλής
Βάλια Ανδρακάκου, Αναπλ. Διευθύντρια

Προγράμματα Βορείου Ελλάδας
Ιωάννα Φουρκιώτου, Συντονίστρια 
Προγραμμάτων Βορ. Ελλάδας
Cecile Abi Tayeh, Συντονίστρια Κέντρου 
Υποστήριξης Προσφύγων

Η Ομάδα μας Για να επιτύχει τους στόχους του, 
το SolidarityNow απασχολεί πάνω 
από 300 έμπειρους επαγγελματίες 
διαφόρων ειδικοτήτων.

Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής

Για περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα του SolidarityNow,
επισκεφθείτε το www.solidaritynow.org
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Το International Detention 
Coalition είναι ένα μοναδικό 
παγκόσμιο δίκτυο, με μέλη πάνω 
από 300 οργανώσεις και άτομα 
της κοινωνίας των πολιτών σε 
περισσότερες από 70 χώρες, 
που δραστηριοποιούνται υπέρ 
των προσφύγων, των αιτούντων 
άσυλο και των μεταναστών που 
πλήττονται από τις συνθήκες 
κράτησης των μεταναστών.
www.idcoalition.org

To Δίκτυο Καταγραφής Πε-
ριστατικών Ρατσιστικής Βίας 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία 
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 
και του Γραφείου της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), 
και με συμμετοχή μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων και φορέων. 
Σήμερα συμμετέχουν 35 μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που 
παρέχουν νομικές, ιατρικές, 
κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες και έρχονται σε 
επαφή με θύματα ρατσιστικής 
βίας καθώς και δύο φορείς ως 
παρατηρητές.
www.rvrn.org

Transparency Register
 
Το SolidarityNow είναι μέλος 
του Μητρώου Διαφάνειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο 
συστήθηκε ώστε οι πολιτικές 
της ΕΕ να αντανακλούν τις 
πραγματικές ανάγκες των 
πολιτών και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων πρέπει να είναι δια-
φανής, ώστε να είναι δυνατός ο 
ενδεδειγμένος έλεγχος και να 
διασφαλίζεται η λογοδοσία των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 
Το Μητρώο Διαφάνειας δημι-
ουργήθηκε για να απαντά σε 
βασικά ερωτήματα, όπως ποια 
συμφέροντα επιδιώκονται, από 
ποιον και με τί προϋπολογισμό. 
Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του 
συστήματος είναι από κοινού το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
http://ec.europa.eu/
transparencyregister/

Το SolidarityNow είναι μέλος 
του Accountable Now, μιας 
παγκόσμιας πλατφόρμας που 
υποστηρίζει τις Οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) 
να δρουν με διαφάνεια, να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των κοινών-στόχων τους και να 
παράγουν έργο με αντίκτυπο 
στην κοινωνία. Ιδρύθηκε το 
2008 από 10 κορυφαίες ΟΚΠ 
με αντικείμενο την ανάπτυξη, 
την ανθρωπιστική βοήθεια, το 
περιβάλλον και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Μητρώα

Το SolidarityNow είναι εγγε-
γραμμένο στο Εθνικό Μητρώο 
Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 
κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής 
Φροντίδας και στο Ειδικό Μη-
τρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Τα εγγεγραμμένα 
μέλη στα παραπάνω μητρώα 
αναγνωρίζονται ως πιστοποιημέ-
νοι φορείς του Εθνικού Συστή-
ματος Κοινωνικής Φροντίδας.

To SolidarityNow είναι μέλος 
του International Human Rights 
Funders Group, που αποτελεί 
ένα παγκόσμιο δίκτυο δωρητών 
που έχουν δεσμευτεί για την 
προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο 
μέσω της αποτελεσματικής 
φιλανθρωπίας.
www.ihrfg.org

Το SolidarityNow είναι μέλος 
του ECRE που αποτελεί μια πα-
νευρωπαϊκή συμμαχία 90 ΜΚΟ 
προστασίας και προώθησης των 
δικαιωμάτων των προσφύγων, 
των αιτούντων άσυλο και των 
εκτοπισμένων. Σα στόχο έχει 
τη δημιουργία μιας δίκαιης και 
ανθρώπινης πολιτικής ασύλου 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
www.ecre.org

OSEN

To SolidarityNow είναι μέλος του OSEN (Open 
Society European Network).
To OSEN είναι ένα δίκτυο μέλη του οποίου είναι οι 
οργανώσεις που συνδέονται με το Open Society 
Foundations και εδρεύουν στη Βουλγαρία, Κροατία, 
Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,

Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και την Ελλάδα. 
Στόχος του είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας, 
της ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης μεταξύ 
των οργανώσεων της ανοιχτής κοινωνίας, ώστε όλες 
μαζί να συμβάλουν στους στόχους του Open Society 
Foundations στην Ευρώπη.

Συνέργειες Το SolidarityNow ενώνει 
τις δυνάμεις του με 
διεθνείς και τοπικούς 
οργανισμούς, δίκτυα και 
θεσμούς της κοινωνίας των 

πολιτών και συνεργάζεται 
για να ενισχύσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και 
να στηρίξει ευάλωτους 
πληθυσμούς.
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www.ingoaccountabilitycharter.org
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OPEN SOCIETY 
FOUNDATIONS/OSIFE

To Open Society Foundations 
χρηματοδοτεί τη λειτουργία των 
Κέντρων Αλληλεγγύης Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
στηρίζει το σύνολο των δράσεων 
του SolidarityNow καθώς και 
τις δωρεές της οργάνωσης σε 
τρίτους.
www.opensocietyfoundations.org

UNHCR

H Ύπατη Αρμοστεία για τους 
Πρόσφυγες στηρίζει τις υπηρε-
σίες του Κέντρου Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης που απευθύνονται 
σε πρόσφυγες (από 1/9/2016), 
το Community Center Θεσσαλο-
νίκης, το Πρόγραμμα Στέγασης & 
Φιλοξενίας Προσφύγων σε σπίτια 
και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλά-
δα, άλλα πιλοτικά προγράμματα 
στέγασης και φιλοξενίας, τον 
Ξενώνα Φιλοξενίας Ευάλωτων 
Πληθυσμών καθώς και το πρό-
γραμμα αναφοράς και ενημέρω-
σης των ΛΟΑΤI προσφύγων και 
αιτούντων ασύλο.
www.unhcr.gr

UNICEF

Η UNICEF συγχρηματοδοτεί το 
πρόγραμμα Κινητών Μονάδων 
(Blue Dots).
www.unicef.gr

EPIM

To European Program for 
Integration and Migration χρη-
ματοδοτεί το πρόγραμμα «Ακο-
λουθώντας τα Βήματά τους – 
Following their Footsteps».
www.epim.info

CARE

H Care International χρηματοδό-
τησε ένα πρόγραμμα πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο για άτομα πρό-
σφυγες που είχαν αποκλειστεί 
στην περιοχή του Πολυκάστρου 
Θεσσαλονίκης. Επίσης, χρημα-
τοδότησε  πρόγραμμα για την 
παροχή ειδών διατροφής σε ευά-
λωτους πληθυσμούς -πρόσφυγες, 
μετανάστες, άνεργους, Έλληνες 
σε οικονομική δυσπραγία, άτομα 
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή 
άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο. 
Τέλος, η Care χρηματοδότησε τη 
λειτουργία των κινητών μονάδων 
στον καταυλισμό των Βασιλικών.
www.care-international.org

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ

To Ίδρυμα Νιάρχος χρηματοδοτη-
σε την έρευνα για το πρόγραμμα 
SNUPS (Solidarity in the Neigh-
borhood Upgrated Participatory 
Services).
www.snf.org

ΕΕΑ GRANTS

To European Economic Area 
Grants και η Νορβηγική Πρεσβεία 
χρηματοδότησαν τη λειτουργία 
του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθή-
νας (μέχρι τις 30/4/2016).
www.eeagrants.org

EASI

To Employment Enhancement 
and Social Services Integration 
in Athens Municipality - EASI 
υποστηρίζει μέρος των υπηρεσι-
ών που παρέχονται στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας.  

MICROSOFT

Η Microsoft, στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
και των ενεργειών που πραγμα-
τοποιεί για τις ΜΚΟ, μας στηρίζει 
με αναγκαία για μας προϊόντα σε 
προνομιακές τιμές.
www.microsoft.com

ERNST & YOUNG

Το EY4Solidarity χρηματοδοτή-
θηκε από την EY (Ernst & Young 
Global Limited) και είχε ως 
άξονα τα Κέντρα Αλληλεγγύης 
του SolidarityNow. Στόχος των 
δραστηριοτήτων ήταν η ανακούφι-
ση των ευάλωτων και περιθωριο-
ποιημένων ομάδων, καθώς και η 
ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγ-
γύης στην ίδια την εταιρεία.
www.ey.com

GIVMED

To GIVMED είναι το πρώτο δίκτυο 
αξιοποίησης περισσευούμενων 
φαρμάκων προς όφελος κοινωνι-
κά ευπαθών ομάδων. Μέσω της 
εφαρμογής GIVMED, ο χρήστης 
δηλώνει τα φάρμακα που θέλει να 
δωρίσει, ενημερώνεται για τον κοι-
νωφελή φορέα που τα χρειάζεται 
και συντονίζει τη δωρεά μαζί του. 
Το SolidarityNow προμηθεύεται 
δωρεάν τα απαιτούμενα για τα 
προγράμματά του φάρμακα από 
το GIVMED.
www.givmed.com 

WESTERN UNION

H Western Union υποστηρίξε 
εκπαιδευτικές δράσεις για πρόσφυ-
γες που διαμένουν στην ευρύτερη 
περιοχή του Σκαραμαγκά.  
www.westernunion.com 

GUERRILLA FOUNDATION

To Guerrilla Foundation στηρίζει 
την πραγματοποίηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος ‘‘Future 
Interpreters” που απευθύνεται 
σε κοινοτικούς διερμηνείς στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
www.guerrillafoundation.org

GOOGLE

Οι εργαζόμενοι της Google στή-
ριξαν με δωρεές τις δράσεις του 
SolidarityNow.
https://causes.benevity.org/

Υποστηρικτές
Το όραμα του SolidarityNow υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη οργανώσεων, 
ιδρυμάτων και εταιρειών που μοιράζονται κοινές αξίες με μας και 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των ευάλωτων πληθυσμών.

Aνάμεσα στους υποστηρικτές του SolidarityNow είναι:  
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Το SolidarityNow
σας χρειάζεται

ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΩ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  

Κάντε κλικ στο “Κάντε μια δωρεά” 
στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, www.
solidaritynow.org για να μας στείλετε 
ηλεκτρονικά το ποσό που επιθυμείτε.

ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από 
τα καταστήματα της Eurobank και να 
καταθέσετε τη δωρεά σας στον παρακάτω 
λογαριασμό:

Αριθμός λογαριασμού EUROBANK: 
0026.0012.36.0201017438

Αριθμός λογαριασμού  IBAN: 
GR7702600120000360201017438

Λογαριασμός Δικαιούχου: 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-SOLIDARITYNOW

Εταιρικές δωρεές

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (CSR) γίνεται πράξη από πολλές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα. Οι συνεργασίες που επιδιώκουμε 
μαζί τους είναι ποικίλες: οικονομική βο-
ήθεια, δωρεές σε είδος, ενημέρωση και 
συνειδητοποίηση της έννοιας του εθελο-
ντισμού από τους εργαζόμενους  κλπ.
Όταν υπάρχει η βούληση για συνεισφο-
ρά, υπάρχει πάντα ένας τρόπος να την 
κάνουμε πράξη!

Αφιέρωσε χρόνο!

Το SolidarityNow αναζητά συνεχώς εθε-
λοντές για να προσφέρουν το χρόνο και 
τη βοήθειά τους στον οργανισμό.
Εάν ενδιαφέρεστε, συμπληρώστε την 
ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας και σύντομα θα επικοινω-
νήσουμε μαζί σας για να διερευνήσουμε 
από κοινού τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορείτε να συμβάλετε στις προσπά-
θειές μας.

Ακόμη και ένα μικρό ποσό
μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ενισχύει προγράμματα που έχουν στόχο 
να βελτιώσουν τη ζωή των πιο ευάλωτων 
συνανθρώπων μας.

Μπορείτε να μας βοηθήσετε
με τους παρακάτω τρόπους:  
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