
©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



3

πε
ρι

εχ
όμ

εν
α Σημείωμα από τον Πρόεδρο  4 

Σημείωμα από τη Γενική Διευθύντρια 6
Γεγονότα - Σταθμοί του 2017 8
Στόχοι & Προτεραιότητες
για το 2018 12
Επισκόπηση δραστηριοτήτων 16
  Δραστηριότητες & Ωφελούμενοι 2017 18
  Η Γεωγραφία των Προγραμμάτων 20
  Το δικαίωμα στη Στέγη 22
  Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση 24
  Το δικαίωμα στη Δικαιοσύνη 26
  Το δικαίωμα στην Παιδική Προστασία 28
  Το δικαίωμα στην Απασχολησιμότητα 30
  Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 32
  Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσ/νίκης
  & Κέντρο Προστασίας Προσφύγων 34
  Στήριξη στην Κοινωνία των Πολιτών 36
Να ακούσουμε τις Ιστορίες τους 38
  Πρωτοβουλίες Συνηγορίας 40
  Ανθρώπινες Ιστορίες 42
Σχετικά με το SolidarityNow 52
Το SolidarityNow σε Αριθμούς 54
Ισολογισμός 2017 56
Το Διοικητικό Συμβούλιο 58
Η Ομάδα μας 59
Υποστηρικτές 60
Συνέργειες 62
Μπορούμε να κάνουμε τη Διαφορά! 64

©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



4 5

Το 2017 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για το 
SolidarityNow, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
οργανισμός εδραίωσε και επέκτεινε τις δραστη-
ριότητές του για την υποστήριξη των Ελλήνων, 
των προσφύγων και των μεταναστών που πλήτ-
τονται περισσότερο από την ανθρωπιστική και 
την οικονομική κρίση.
Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών λειτουργίας μας, 
έχουμε ανταποκριθεί στα πιο επείγοντα ζητήματα 
της προσφυγικής κρίσης και βρισκόμαστε στην πρώτη 
γραμμή για να ανακουφίσουμε τους πιο ευάλωτους συ-
νανθρώπους μας που έχουν βιώσει τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Έχουμε αναπτύξει 
καινοτόμα προγράμματα σχετικά με την παροχή στέ-

γης και την αλληλεπίδραση των ωφελούμενών μας με 
τις τοπικές κοινωνίες. Ο στόχος του έργου μας είναι 
πλέον σαφής και καθολικά αναγνωρισμένος: η ομαλή 
ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην κοι-
νωνία μας ως προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη, 
στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, ειρηνική συνύπαρ-
ξη. Και ταυτόχρονα, το θεμελιώδες όραμά μας, να 
προσφέρουμε μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο βασι-
κές υπηρεσίες για όλους, χωρίς εξαίρεση, λαμβάνο-
ντας υπόψη μόνο την ευαλωτότητά τους.
Από το 2013, το SolidarityNow έχει στηρίξει οι-
κονομικά με περισσότερα από 14,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ 93 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πο-
λιτών που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του 2017, ο αριθμός 
των ωφελούμενών μας ξεπέρασε τους 220.000 
ανθρώπους - όλοι τους υποστηρίχθηκαν μέσω 
των Κέντρων Αλληλεγγύης στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη ή μέσω των διαφόρων προγραμ-
μάτων που υλοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός.
Βασικός κορμός των δραστηριοτήτων μας παραμένει 
η λειτουργία των δύο Κέντρων Αλληλεγγύης στην Αθή-
να και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία αλληλεπιδρούν με 
τα υπόλοιπα προγράμματα, που είτε υλοποιούμε σε 
συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, 
είτε χρηματοδοτούμε για να υλοποιηθούν από άλλες 
οργανώσεις.
Μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης και τα προγράμ-
ματα απασχολησιμότητας που εφαρμόζουμε, υπο-
στηρίξαμε περισσότερα από 3.000 άτομα ώστε να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να πάρουν ξανά 
τη ζωή τους στα χέρια τους.
Πέρυσι, αν και οι ροές προσφύγων ήταν σημαντικά 
χαμηλότερες από εκείνες του 2015 και του 2016 
-συνολικά 24.970 πρόσφυγες και μετανάστες έφτα-
σαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου το 2017- οι προ-
κλήσεις μετατοπίστηκαν σε άλλους τομείς δημιουρ-
γώντας νέα μέτωπα που απαιτούσαν άμεσες λύσεις. 
Δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας, πολλοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 
συνέχιζαν να εγκλωβίζονται στα ελληνικά νησιά, στε-
ρούνταν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και 
δεν είχαν επαρκή πρόσβαση στο καθεστώς διεθνούς 
προστασίας.
Ενώ εκκρεμούν οι εκκλήσεις του SolidarityNow και 
άλλων οργανώσεων κατά των γεωγραφικών περιορι-
σμών των αιτούντων άσυλο στα νησιά, εξακολουθού-
με να τονίζουμε ότι το καθεστώς υποδοχής και ασύ-
λου της ΕΕ βρίσκεται σε μια δραματική στασιμότητα 
από κάθε άποψη: ανθρωπιστική, νομική, πολιτική.
Επί δύο χρόνια, μαζί με άλλες οργανώσεις, τονίζουμε 
ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας υπονομεύει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρώπης. 
Επιμένουμε ότι ο μόνος κατάλληλος τρόπος υποδο-
χής εκτοπισμένων πληθυσμών είναι η τήρηση των 
ευρωπαϊκών αξιών και η τήρηση των υποχρεώσεών 
μας βάσει του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες: 
σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης, υπο-
δοχή, στέγαση και σεβασμός του δικαιώματος όλων 
στο άσυλο, χωρίς διακρίσεις. Στην πράξη, ωστόσο, η 
πολιτική ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ εξακο-
λουθεί να εμπνέεται από τη λογική του κλεισίματος 
των συνόρων, σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των ανθρωπιστικών αξιών.
Αυτή η αποτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική που βρίσκε-
ται στο επίκεντρο αυτής της Συμφωνίας οδήγησε σε 
μια διαρκή κρίση στα νησιά μας, καθώς και σε μία μάλ-
λον αναποτελεσματική διαχείριση των προσφύγων σε 

ολόκληρη τη χώρα.
Η οργάνωσή μας δραστηριοποιείται κυρίως στην ελ-
ληνική ενδοχώρα. Μεταξύ άλλων, προσφέρουμε στέ-
γαση, νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ένταξης των αιτού-
ντων άσυλο και των προσφύγων. Ως εκ τούτου, πα-
ράλληλα με τις ενέργειές μας για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμετοχή μας σε 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης -όπως η εκστρατεία 
#OpenTheIslands μέσα από την οποία ζητούσαμε την 
άρση των γεωγραφικών περιορισμών στα νησιά- είμα-
στε εταίροι διεθνών οργανισμών, κυρίως όσον αφορά 
την παροχή στέγης και κοινωνικών υπηρεσιών.
Παρατηρήσαμε -για άλλη μια φορά- την απου-
σία κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης των 
προσφυγικών πληθυσμών στα νησιά. Αυτή η 
απουσία ενός συντονισμένου σχεδίου μεταξύ 
της κυβέρνησης και των διαφόρων παραγόντων 
για μια κατά τα άλλα αναμενόμενη κατάσταση, 
δημιούργησε ζητήματα προστασίας αυτών των 
ανθρώπων, από την άλλη όμως καθιστά δυσκο-
λότερο για τους εταίρους μας να εφαρμόζουν 
προγράμματα υποδοχής και στέγασης.
Ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πι-
στεύουμε ότι χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση χωρίς συμφωνίες που παραβιάζουν το 
προσφυγικό δίκαιο και δημιουργούν ζώνες περιορι-
σμού -μια πρακτική που οδηγεί σε εντάσεις μεταξύ 
της τοπικής κοινωνίας και των προσφύγων και δημι-
ουργεί ξενοφοβικές και ρατσιστικές εστίες. Υπάρ-
χει έντονη ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση των 
προβλημάτων με κεντρικό και μακροπρόθεσμο σχε-
διασμό σε ολόκληρη τη χώρα. Η αλληλεγγύη και η 
υποστήριξη της Ευρώπης έναντι των παράκτιων κρα-
τών μελών της είναι αναγκαία, σε συνδυασμό με μια 
συντονισμένη πολιτική για τους πρόσφυγες τόσο σε 
εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Εμείς, από την πλευρά μας, σχεδιάζουμε μακροπρό-
θεσμα να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις 
και να απαντήσουμε στις ανάγκες του τοπικού πλη-
θυσμού και των ανθρώπων που θα παραμείνουν στη 
χώρα μας για να οικοδομήσουν το δικό τους μέλλον 
μαζί με τα παιδιά τους. Η οργάνωσή μας διασυνδέει 
τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας με την αγορά 
εργασίας, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, ενώ παράλληλα ενισχύει τις δεξι-
ότητές τους. Και αυτό ισχύει για όλους εκείνους που 
τη χρειάζονται.
Γιατί σταθερός στόχος του SolidarityNow εί-
ναι να συνεχίσει να αποτελεί καταλύτη για την 
προώθηση των αξιών των ανοικτών και δίκαιων 
κοινωνιών καθώς και την προάσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων συ-
νανθρώπων μας.
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από τον Στέλιο Ζαββό,
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
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Είναι χαρά και τιμή μου να σας παρουσιάσω την 
Ετήσια Αναφορά για το 2017.

Πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην υπόσχεση που 
δώσαμε πέρυσι: να ανοίξουμε το δρόμο προς μια πιο 
ανοιχτή, δίκαιη και ανεκτική κοινωνία, εφαρμόζοντας 
προγράμματα με απτά αποτελέσματα.
Έτσι, το 2017 το SolidarityNow προσέγγισε μέσω 
των προγραμμάτων του πάνω από 23.000 ωφελού-

μενους. Κι αυτό το καταφέραμε με την παροχή υπη-
ρεσιών, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την εμπλοκή 
των ανθρώπων αυτών με τις κοινότητες στις οποίες 
ζουν, αλλά και με τις πρωτοβουλίες συνηγορίες που 
ευθυγραμμίζονται με τις προγραμματικές παρεμβά-
σεις μας.
Διασφαλίσαμε ότι οι περισσότερες υπηρεσίες 
διοχετεύονται μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό επιτρέπει 

στους ωφελούμενους να λογίζονται ως αυτόνο-
μα άτομα και όχι ως αποκεντρωμένα γραφειο-
κρατικά προβλήματα. Τα Κέντρα εφαρμόζουν 
πολιτική “ανοιχτής πόρτας/χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση” για την παροχή ποιοτικών υπηρε-
σιών. Οι ανάγκες των προσφύγων στην κατάρτι-
ση, την εκπαίδευση, τα δικαιώματα και τις δεξι-
ότητες ζωής γίνονται το επίκεντρο στο νέο Blue 
Refugee Center της Θεσσαλονίκης.
Το SolidarityNow έχει αναδειχθεί εξέχων εταίρος για 
τα προγράμματα στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Το αρχι-
κό χαρτοφυλάκιό του διευρύνθηκε ώστε να περιλαμ-
βάνει και άλλα ευάλωτα άτομα, όπως οι αιτούντες 
άσυλο και οι πρόσφατα αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
Εμείς στο SolidarityNow παρείχαμε ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε γυναίκες και παιδιά που ζουν σε κα-
ταυλισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα μέσω 12 κινητών 
μονάδων (Blue Dots), σε συνεργασία με την UNICEF.

Το έργο που προσφέρουμε μας φέρνει σε επαφή με 
ευάλωτους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίσιμες 
καμπές της ζωής τους. Η επαφή αυτή μας βοηθάει να 
διαμορφώνουμε υπηρεσίες που είναι ποιοτικές, ώστε 
οι άνθρωποι αυτοί να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδό 
τους. Παρέχουμε εκπαιδευτική υποστήριξη και δρα-
στηριότητες ενίσχυσης ικανοτήτων. Αυτό γίνεται μέσω 
καινοτόμων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης 
και διδασκαλίας, βοηθώντας τους ανθρώπους να εν-
σωματώσουν και να επανασυνδεθούν με την αγορά 
εργασίας και την εκπαιδευτική κοινότητα. Περισσό-
τερα από 2.000 παιδιά και ενήλικες επωφελήθηκαν 
από άτυπες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σχεδόν όλα 
τα παιδιά που φιλοξενούνται από το SolidarityNow 
φοίτησαν καθημερινά στο σχολείο μαζί με τους Έλλη-
νες συμμαθητές τους, ενώ προσφέραμε και ενισχυ-
τική εκπαίδευση σε παιδιά που εισήλθαν πρόσφατα 
στο σχολείο, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες 
συνέχισης της φοίτησης και της επιτυχίας τους.
Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επανεκκι-
νήσουν τις ζωές τους, οι ευκαιρίες για απασχόληση 
είναι καθοριστικές για να το πετύχουν αυτό. Η πα-
ροχή κατάρτισης και η πρόσβαση στην απασχό-
ληση αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες 
για εμάς. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα “Future 
Interpreters” φρόντισε για την κατάρτιση περίπου 
100 ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο ώστε να γί-
νουν διερμηνείς - ένα επάγγελμα με μεγάλη ζήτηση 
σήμερα.
Στο SolidarityNow βλέπουμε τους ωφελούμενούς 
μας όχι ως παθητικούς δέκτες αλλά ως άμεσα ενδι-
αφερόμενους παράγοντες σε κοινές προσπάθειες. 
Έτσι, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ακούγονται 
οι φωνές τους και εκφράζονται οι ανάγκες τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, έχουμε αναγνωριστεί ως ηγετική 
φωνή μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
σε εθνικά και διεθνή φόρα. Επίσης, μέσα στο 2017 
διοργανώσαμε ή συμμετείχαμε σε διάφορες εκδη-
λώσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την 
εκκίνηση διαλόγου σχετικά με θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
Το SolidarityNow, κατά τη διάρκεια του 2017, εδραί-
ωσε τη θέση του ως μια από τις σημαντικότερες ορ-
γανώσεις στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας ποικίλα και 
ποιοτικά προγράμματα. Αυτή η προσέγγιση ανταμεί-
φθηκε με την εδραίωση του ρόλου μας ως πολύτιμος 
συνομιλητής και συνεργάτης τοπικών και διεθνών 
οργανισμών και φορέων, αλλά και τοπικών και δημο-
τικών αρχών.  
Πρέπει όμως να προσβλέπουμε στο μέλλον. Το 
όραμά μας είναι μια ολιστική προσέγγιση, όπου 
η κάλυψη των βασικών αναγκών είναι μόνο το 
πρώτο βήμα για αρμονική ένταξη. Συνεπώς, 
πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις 
βασικές ανάγκες των αιτούντων άσυλο, μέσω 
προγραμμάτων στέγασης. Θα προσπαθήσου-
με να προσθέσουμε αξία σε αυτά τα προγράμ-
ματα, συμπληρώνοντάς τα με πρωτοβουλίες 
προ-ένταξης και ένταξης. Στόχος μας είναι το 
SolidarityNow να είναι ηγέτης σε προδραστικές 
κοινωνικές παρεμβάσεις και στον κοινωνικό 
ακτιβισμό.

Μια ανοικτή κοινωνία ανοχής και ισότητας προϋποθέ-
τει την ενδυνάμωση όλων των μελών της. Όλοι πρέ-
πει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με 
τη ζωή τους. Η δουλειά μας στο SolidarilyNow δημι-
ουργεί προσωπικό χώρο όπου μπορεί κανείς να δρα 
ελεύθερα και αυτόνομα. Πιστεύουμε ότι το σοκ του 
ξεριζωμού μπορεί να εξελιχθεί σε αποτελεσματική 
και αρμονική κοινωνική ένταξη -μια λύση ωφέλιμη για 
όλους τους ενδιαφερόμενους. Το κλειδί για την επι-
τυχία συνδέεται αποτελεσματικά με την αγορά εργα-
σίας. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τους ανθρώπους 
να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση με αυτογνωσία και 
αυτάρκεια, έτοιμοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
και να αναλάβουν τις ευθύνες μιας νέας ζωής. 
Αυτή θα είναι η προτεραιότητά μας κατά το επό-
μενο έτος.
Όταν τμήματα της Ευρώπης γλιστρούν στην ξενοφο-
βία, δεν πρέπει να αγνοήσουμε την ευθύνη για την 
κοινωνική συνοχή και την προώθηση της αλληλεγγύης. 
Πιστεύουμε ότι μια θέση που βασίζεται σε ηθικές 
αξίες μπορεί να προσφέρει μια διέξοδο από το 
γεωστρατηγικό αδιέξοδο. Εμείς στο SolidarityNow 
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε 
και να ανοίγουμε νέους δρόμους στην κοινωνική 
παρέμβαση στην Ελλάδα.

«Προς ένα
απτό 

όραμα
μιας Ανοιχτής 

Κοινωνίας:
προσθέτοντας

ποιότητα
στην ποσοτική 

επιτυχία»

από την Αντιγόνη Λυμπεράκη,
Γενική Διευθύντρια
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Γεγονότα-σταθμοί
Μοιραζόμαστε μαζί σας μερικά
από τα σημαντικά γεγονότα του 2017
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To SolidarityNow εγκαινίασε μια σειρά 
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με τον τίτλο 
Education Matters | Η Εκπαίδευση Μετράει, 
η οποία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με 
την οργάνωση Almasar και την υποστήριξη 
του Φόρουμ Ανάπτυξης με τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού κέντρου Διαδρομές στην 
Αθήνα με στόχο την υλοποίηση μαθημάτων 
υποστηρικτικής εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση
Μετράει 

Ζωντανά στο BBC 

Το SolidarityNow εκπονεί 
πρόγραμμα εθελοντισμού που 
ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017. 
Μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, 
λάβαμε περισσότερες από 
200 αιτήσεις εθελοντισμού. 65 
εθελοντές από όλο τον κόσμο 
συμμετείχαν και υποστήριξαν 
τις δραστηριότητές μας σε όλα 
τα επίπεδα, παρέχοντας χρόνο, 
ενθουσιασμό, ενέργεια και 
φέρνοντας νέες και φρέσκες ιδέες.

Πρόγραμμα 
εθελοντισμού

Εκστρατεία
#OpenTheIslands 

#ErmisAwards

Μ
άρ

τι
ος

Ιο
ύλ
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ς

Το SolidarityNow μίλησε ζωντανά 
για την ενσωμάτωση και τη 
συνύπαρξη προσφύγων με 
ντόπιους μέσω του επιτυχημένου 
παραδείγματος της Τήλου στην 
τηλεόραση του BBC -θέμα το 
οποίο προβλήθηκε και στα  
υπόλοιπα μέσα του καναλιού 
(ραδιόφωνο, ιστότοπος, κοινωνικά 
δίκτυα). Μέσω της σελίδας BBC 
News Facebook, το βίντεο έφτασε 
σε περισσότερους από 1,1 
εκατομμύρια θεατές των ειδήσεων 
του BBC και συγκέντρωσε πάνω 
από 25.000 likes.

Μετά από μια κοινή επιστολή 20 ΜΚΟ 
προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
στις 23 Οκτωβρίου, σχετικά με την 
κατάσταση στα ελληνικά νησιά, κι 
αφού δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, 
δημοσιεύσαμε από κοινού ένα δελτίο 
τύπου με στόχο να συνεχίσουμε να 
ασκούμε πίεση για το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Μια ψηφιακή εκστρατεία που 
διήρκησε μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 
(επίσημη έναρξη του χειμώνα) 
ξεκίνησε την πρώτη μέρα του μήνα, 
στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και ζητώντας την άμεση 
μετακίνηση των αιτούντων άσυλο 
από τα νησιά προς την ηπειρωτική 
χώρα. Το SolidarityNow δημιούργησε 
ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα 
του φιλοξενώντας σχετικό υλικό 
ενημέρωσης και κινητοποίησης.  

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
που υλοποίησε το SolidarityNow 
σε συνεργασία με τη Soho Square/
Bold Ogilvy, με την υποστήριξη της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, αφιερωμένη στο 
πρόγραμμα φιλοξενίας με τίτλο 
«Home for Hope», τιμήθηκε με 
τέσσερα βραβεία δημιουργικότητας 
στα βραβεία διαφήμισης Ermis. Το 
Ermis Awards είναι ο μοναδικός 
θεσμός που επιβραβεύει τη 
δημιουργικότητα στην επικοινωνία 
στην Ελλάδα.

Η διασύνδεση των ατόμων με την 
αγορά εργασίας και η παροχή της 
δυνατότητας απασχόλησης είναι ο 
στόχος των συνολικών προσπαθειών 
μας για την κοινωνική ένταξή τους. Το 
Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 
έχει σημαντικά ποσοστά επιτυχίας στην 
απασχόληση: το 30,3% των Ελλήνων 
έχει ήδη βρει δουλειά, ενώ το 15,51% 
των προσφύγων ή/και των μεταναστών 
που έλαβαν υποστήριξη, βρήκε 
εργασία μέσω του προγράμματος 
απασχολησιμότητας.

Πρόγραμμα 
απασχολησιμότητας 
στη Θεσσαλονίκη
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Στόχοι & 
προτεραιότητες  

Για να επιτύχουμε την αποστολή μας 
και να εκπληρώσουμε το όραμά μας, 
καθορίζουμε κάθε χρόνο τους στό-

χους μας και δίνουμε προτεραιότητα 
στις ενέργειές μας ώστε να προσεγ-
γίζουμε περισσότερους ανθρώπους 

και να αντιμετωπίζουμε περισσότερες 
ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό και 

αποτελεσματικό τρόπο.

2018
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Στο SolidarityNow θα εργαστούμε για την αύξηση της οικονομι-
κής και κοινωνικής συμμετοχής όλων στην τοπική κοινότητα και 
στην οικονομική ζωή, με:

Ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών εργασίας και έργων • 
ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους ανθρώπους για να • 
ξεπεράσουν κάθε φορολογική, διοικητική, νομική ή οικονο-
μική επιβάρυνση

Εφαρμογή προγραμμάτων που ενδυναμώνουν τις επιχειρη-• 
ματικές δεξιότητες

Υποστήριξη και διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών ιδεών, • 
με έμφαση στην κοινωνική οικονομία

Δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώ-
πους να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους, ώστε να πετύχουν μακροπρό-
θεσμη οικονομική ευημερία και αυ-
τάρκεια

Το SolidarityNow θα κινητοποιεί τα μέλη της Κοινωνίας των 
Πολιτών για να ενισχύσει τις φωνές των ευάλωτων συνανθρώ-
πων μας και να ενισχύσει την αλληλεγγύη, με:

Παροχή στοχευμένης αναδιάρθρωσης σε μικρές βάσεις • 
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Παροχή φυσικού και εικονικού χώρου για ελεύθερη αλλη-• 
λεπίδραση και διάλογο

Επένδυση στην οικοδόμηση της δυνατότητας μικρών ορ-• 
γανώσεων και άτυπων ομάδων να αυτοοργανώνονται γύρω 
από τις προτεραιότητες των περιθωριοποιημένων ανθρώ-
πων και να τις εκπροσωπούν αποτελεσματικά

Συμβάλλουμε στην ενίσχυση και την 
ανεξαρτησία της ελληνικής Κοινω-
νίας των Πολιτών υπερασπίζοντας 
τις αξίες της ανοιχτής κοινωνίας

Στο SolidarityNow θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε οι 
άνθρωποι να έχουν ένα ασφαλές καταφύγιο και να εξασφαλί-
σουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με:

Εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων στέγασης για ευ-• 
άλωτες πληθυσμιακές ομάδες, κατά κύριο λόγο στις αστι-
κές περιοχές

Ανάπτυξη συνδυασμού εναλλακτικών λύσεων στέγασης • 
που ωφελούν τόσο τους ευάλωτους πληθυσμούς όσο και 
τις κοινότητες που τους υποδέχονται  

Παροχή πλήρους σειράς υπηρεσιών υποστήριξης σε όσους • 
φιλοξενούνται στα προγράμματά μας, μέσω ψυχαγωγικών, 
πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων

Να βοηθήσουμε ώστε να  αισθάνο-
νται ασφαλείς από κινδύνους και 
από συνθήκες που υπονομεύουν 
την πρόσβασή τους σε χρήσιμους 
πόρους

Στο SolidarityNow θα εργαστούμε για να επιτρέψουμε στους 
ανθρώπους και στην κοινωνία των πολιτών να χρησιμοποιούν 
το νόμο για να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
ομάδων του πληθυσμού που μειονεκτούν, με:

Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και ενημέρωσης σε • 
άτομα που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση 
στο νομικό σύστημα

Εξασφάλιση της εκπροσώπησής τους στα δικαστήρια και • 
του δικαιώματός τους για μια δίκαιη δίκη

Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά • 
με τα δικαιώματα σε δικαστική εκπροσώπηση, καθώς και 
στρατηγικές πρωτοβουλίες επίλυσης διαφορών

Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους 
με πρόσβαση στην ενημέρωση για 
τα δικαιώματά τους ώστε οι ίδιοι να 
λαμβάνουν αποφάσεις που επηρε-
άζουν τη ζωή τους
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Επισκόπηση 
δραστηριοτήτων  
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Από τη σκοπιά των προγραμμάτων, το SolidarityNow εστίασε στις 
προσπάθειες αντιμετώπισης των εκτεταμένων συνεπειών τόσο της 

οικονομικής όσο και της προσφυγικής κρίσης.
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Κέντρο 
Υποστήριξης 
Προσφύγων 

(BRC)

Πρόγραμμα Στέγασης 
@ESTIA

Blue Dots Άλλα Σύνολο
Κέντρο

Αλληλεγγύης
Αθήνας

Κέντρο
Αλληλεγγύης
Θεσσαλονίκης

Στέγαση

Ψυχοκοινωνική
Υποστήριξη

Ψυχολογική
Υποστήριξη

Νομική βοήθεια, 
Ενημέρωση & 
Υποστήριξη

Δραστηριότητες Άτυπης
Εκπαίδευσης & 
Ψυχαγωγίας

Υπηρεσίες 
Απασχολησιμότητας

Ασφαλείς Χώροι 
για Παιδιά

Γωνιά Ίντερνετ

Γραμμή Βοήθειας

Υποστήριξη σε Γονείς 
και Παιδιά

Υγεία

Δραστηριότητες &           Ωφελούμενοι το 2017
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Το 2017 ήταν για το SolidarityNow μια περίοδος κατά 
την οποία εφάρμοσε και αξιολόγησε διαφορετικές λύ-
σεις στέγασης (φιλοξενία σε ελληνικές οικογένειες, 
συλλογικές κατοικίες, αυτόνομες κατοικίες, στέγαση 
για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες), ώστε να καταλήξει σε 
βιώσιμες λύσεις στέγασης και να ανταποκριθεί στις 
επείγουσες και πιεστικές ανάγκες στην παροχή ποιο-
τικής στέγασης στον αστικό ιστό.
Το SolidrityNow έχει πετύχει να παρέχει άριστη ποι-
ότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες υπερ-
βαίνουν τις συμβατικές συμφωνίες. Για να το καταφέ-
ρει αυτό, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό έμπειρων 
επαγγελματιών με κύριο στόχο την προστασία και την 
ασφάλεια των ευάλωτων αιτούντων άσυλο.
Ως ένας από τους εταίρους στέγασης της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα, το SolidarityNow 
έχει στεγάσει περισσότερους από 6.000 αιτούντες 
άσυλο μέχρι σήμερα σε δομές αλληλεγγύης σε όλη 

την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ήπειρος, 
Πελοπόννησος, Μακεδονία και νησιά του 
Αιγαίου). Το πρόγραμμα, που αρχικά αφο-
ρούσε μόνο στην υποστήριξη των προσφύ-
γων που ήταν επιλέξιμοι για το πρόγραμ-
μα μετεγκατάστασης, έχει εξελιχθεί έτσι 
ώστε να περιλαμβάνει επίσης αιτούντες 
άσυλο στην Ελλάδα και αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες. 
Μέχρι το τέλος του 2017, η πλειοψηφία 
των δικαιούχων κατοικίας διάμεναν σε ανε-
ξάρτητα διαμερίσματα στην Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και τα Ιωάννινα, ενώ διατηρούνται 
και ορισμένες μεγαλύτερες δομές στέγα-
σης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθώς 
και μια δομή που βρίσκεται στο Κέντρο Αλ-
ληλεγγύης Θεσσαλονίκης.
Επίσης, το SolidarityNow έχει ξεκινήσει 
παράλληλα παρεμβάσεις για την υποστήρι-
ξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Σε συ-
νεργασία με την οργάνωση Help Refugees 
που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 
SolidarityNow παρείχε καταλύματα σε πέ-
ντε οικογένειες αναγνωρισμένων προσφύ-
γων και μια ελληνική οικογένεια αλβανικής 
καταγωγής. Το έργο αυτό μας επέτρεψε να 
αναπτύξουμε μια πιο εστιασμένη προσέγγι-

ση για την υποστήριξη ατόμων που σκοπεύ-
ουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και, ως εκ 
τούτου, να υποστηρίξουν την κοινωνική και 
οικονομική ενσωμάτωσή τους στη νέα τους 
πατρίδα. Επίσης, η οργάνωση ξεκίνησε το 
2017, μια συνεργασία με την Airbnb και την 
πλατφόρμα Open Homes, η οποία στοχεύ-
ει «να προσφέρει δωρεάν βραχυπρόθεσμη 
στέγαση σε ανθρώπους σε ασφαλείς και φι-
λόξενους χώρους, ενώ ξαναχτίζουν τη ζωή 
τους μετά από καταστροφές, πολέμους, 
συγκρούσεις ή άλλους παράγοντες». Τόσο 
το SolidarityNow όσο και η Airbnb δεσμεύ-
ονται να συνεργαστούν στενά για να σχε-
διάσουν νέους και καινοτόμους τρόπους 
αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος μέσα 
στο 2018. Η πρόσβαση σε τέτοια προσω-
ρινά καταλύματα και καταλύματα έκτακτης 
ανάγκης έχει κάνει τη διαφορά για μερικές 
εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις ανθρώ-
πων που διαφορετικά θα παρέμεναν στο 
δρόμο.
Όλες οι λύσεις στέγασης περιλαμβάνουν 
διαχείριση περιπτώσεων και πρόσθετες 
υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική, νομική, παροχή 
μετρητών, άτυπη εκπαίδευση και ένταξη).

Δωρητές και Υποστηρικτές: UNHCR/ECHO, Help Refugees, Airbnb

3.691 ωφελούμενοι / 30.283 υπηρεσίες
6.149.476,01 / Στέγαση & υπηρεσίες
1.738.327,52 / Στέγαση 
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Η αποχώρηση από το σχολείο, λόγω των διαρθρωτι-
κών δυσκολιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και 
η πρόκληση πρόσβασης στην ελληνική αγορά εργα-
σίας, υπογραμμίζει τον κίνδυνο για το ανεκπλήρωτο 
δυναμικό των νέων ανθρώπων. Το SolidarityNow πα-
ρέχει μη τυπική εκπαιδευτική υποστήριξη και δραστη-
ριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, μέσω καινοτόμων 
πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής μάθησης και δραστηριο-
τήτων στην τάξη, βοηθώντας τους ανθρώπους να επα-
νασυνδεθούν με την αγορά εργασίας και τη σχολική 
κοινότητα.
Περισσότερα από 2.000 παιδιά και ενήλικες επωφε-
λήθηκαν από μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες, ενώ σχεδόν όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται 
από το SolidarityNow, μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, 
παρακολούθησαν ημερήσια δημόσια σχολεία. Υποστη-
ρικτικές τάξεις παρέχονται σε παιδιά που εισήλθαν 
πρόσφατα στο σχολείο, για να ενισχύσουν τις πιθα-

νότητες συνέχισης της εκπαίδευσης και τη 
διάκρισή τους.
Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εκμά-
θηση γλωσσών, η οργάνωση ξεκίνησε το 
2017 μια συνεργασία με την οργάνωση 
Almasar για να υλοποιήσει ένα εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα στο κέντρο «Διαδρομές» 
στην Αθήνα. Το SolidarityNow μέσω δια-
φορετικών χρηματοδοτικών πηγών στηρίζει 
την παροχή ελληνικών, αγγλικών, γαλλικών 
και μαθήματα υπολογιστών για ενήλικες 
και αραβικά για παιδιά. Στόχος μας για το 
2018 είναι να εισαγάγουμε και προγράμμα-
τα εξειδικευμένης κατάρτισης.
Πολλοί άνθρωποι που σχεδίαζαν να διασχί-
σουν την Ελλάδα για να φτάσουν σε χώρες 
της Βόρειας Ευρώπης βρέθηκαν εγκλωβι-
σμένοι στη χώρα μετά το κλείσιμο της Βαλ-
κανικής οδού. Κάποιοι ενεργοποιούν άλλα 
περάσματα για να φύγουν από τη χώρα, 

ενώ άλλοι αποδέχονται το γεγονός ότι θα 
παραμείνουν στην Ελλάδα το προσεχές 
μέλλον. Στο SolidarityNow πιστεύουμε ότι 
είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους 
να παραμείνουν δραστήριοι και είτε να επι-
διώξουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες ή ευκαι-
ρίες απασχόλησης, όχι μόνο για να έχουν 
εισόδημα αλλά και για να ξεπεράσουν τις 
κακουχίες που έχουν υποστεί. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο οργανισμός παρέχει εκπαίδευση και 
πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης σε 
όλους όσοι ενδιαφέρονται. Συγκεκριμένα, 
το SolidarityNow υλοποίησε το πρόγραμμα 
“Future Interpreters” (σε συνεργασία με το 
Guerrilla Foundation), μέσα από το οποίο 
εκπαιδεύτηκαν περίπου 100 άτομα, με δι-
αφορετικό υπόβαθρο, για να γίνουν κοινο-
τικοί διερμηνείς -ένα επάγγελμα με μεγάλη 
ζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Δωρητές και Υποστηρικτές: OSF, UNHCR, Guerrilla Foundation, Almasar,
Development Forum, Organisation Internationale de la Francophonie, refu-AID 

5.623 συμμετέχοντες 
193.562,27

Το
 δ

ικ
αί

ω
μα

 σ
τη

ν
Εκπαίδευση

©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



26 27

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισότητα όλων ενώπι-
ον του νόμου, η άσκηση του δικαιώματος δικαστικής 
εκπροσώπησης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη είναι 
τέσσερα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που 
το SolidarityNow θεωρεί ότι είναι αυτονόητα για κάθε 
άτομο - ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας 
και πολιτικών πεποιθήσεων.

Η οργάνωση από την ίδρυση των Κέντρων 
Αλληλεγγύης που λειτουργούν στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη έχει ενσωματώσει τη 
νομική συνδρομή ως στοιχειώδη υπηρεσία 
που παρέχεται δωρεάν σε όποιον τη ζητή-
σει. Ομάδες έμπειρων νομικών τόσο στο 
προσφυγικό όσο και στο αστικό, ποινικό 
και διοικητικό δίκαιο υποστηρίζουν όλους 
εκείνους που χρειάζονται νομική συνδρομή 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών - 
από την έκδοση νομικών εγγράφων, την εκ-
προσώπηση σε υπηρεσίες (ειδικά για τους 
αιτούντες άσυλο) έως και τη δικαστική εκ-
προσώπηση.
Στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων στη 
Θεσσαλονίκη, η νομική υπηρεσία φροντίζει 
για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων 
για τις συνεντεύξεις τους με την Υπηρεσία 
Ασύλου, όπως και την παροχή πληροφοριών 
και υποστήριξης σχετικά με τη διαδικασία 
χορήγησης ασύλου ή το καθεστώς μετεγκα-

τάστασης και επανένωσης. Τα θέματα αστι-
κού δικαίου, όπως οι αναγνωρίσεις παιδιών, 
τα διαζύγια, οι γάμοι κ.λπ., είναι επίσης με-
ταξύ των αιτημάτων που δεχόμαστε.

Συνολικά, 3.801 άτομα έτυχαν νομικής συν-
δρομής μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης.

1 στους 10 από τους 3.801 δικαιούχους 
νομικών υπηρεσιών έφερε μια υπόθεση 
που απαιτούσε την επίλυσή της με δικαστι-
κή εκπροσώπηση.
 
Τέλος, το SolidarityNow είναι σε στενή 
συνεργασία με την πλατφόρμα refugee.
info, παρέχοντας νομικές συμβουλές και 
απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλο-
νται μέσω της πλατφόρμας αλλά και άλλες 
σχετικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης.

Δωρητές και Υποστηρικτές: OSF, UNHCR, UNICEF, IRC

3.801  ωφελούμενοι / 7.086 υπηρεσίες
131.135,88
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Το SolidarityNow, υλοποίησε την πρώτη φάση του καινοτόμου 
προγράμματος Blue Dots σε εθνική κλίμακα (20 σημεία), στο 
πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας για την προστα-
σία των πιο ευάλωτων ομάδων προσφύγων και μεταναστών. Μία 
από τις προτεραιότητες του SolidarityNow ήταν και παραμένει 
η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα, 
με έμφαση στις ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κιν-
δύνους, όπως τα παιδιά.
 

Το πρόγραμμα Blue Dots ξεπέρασε τους 
αρχικούς του στόχους:

4.409 πρόσφυγες και παιδιά μεταναστών 
έλαβαν υπηρεσίες υποστήριξης (συμπερι-
λαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής και νο-
μικής υποστήριξης)
Δημιουργήθηκαν 10 γωνιές γυναίκας και 
παιδιού 
416 μητέρες / φροντιστές επωφελήθηκαν 
από τη συμβουλευτική για τη διατροφή των 
βρεφών και των μικρών παιδιών
84 πρώτοι πάροχοι βοήθειας και υπηρεσι-
ών πρώτης γραμμής εκπαιδεύτηκαν σχετικά 
με την προστασία των παιδιών
1.138 παραπομπές ατόμων με ανάγκες 
υγείας (σωματικές βλάβες, ασθένεια) σε 
παρόχους υπηρεσιών υγείας
507 παιδιά έλαβαν επίσημη ή άτυπη εκπαί-
δευση
388 ασυνόδευτα παιδιά ή / και ευάλωτοι 
ενήλικες παραπέμφθηκαν σε υπηρεσίες 
διαμονής
977 παραπομπές ατόμων που χρειάζονταν 
πρόσθετη νομική στήριξη

Το Νοέμβριο του 2017, το SolidarityNow 
εγκαινίασε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο 
επεκτείνει τον επιχειρησιακό ρόλο των 
κόμβων που δημιουργήθηκαν για τα παιδιά 
και τις οικογένειές τους, διευρύνοντας τη 
δράση στην ενίσχυση της παιδικής προστα-
σίας, την προστασία από την έμφυλη βία 
και εισάγοντας δραστηριότητες μη τυπικής 
εκπαίδευσης. Ο στόχος της νέας παρέμ-
βασης είναι να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά 
και οι οικογένειες των προσφύγων και των 
μεταναστών θα έχουν πρόσβαση σε μια 
ολιστική δέσμη υπηρεσιών προστασίας και 
εκπαίδευσης σε καταυλισμούς και αστι-
κές περιοχές, με επίκεντρο την αυξημένη 
προστασία, την ευημερία και την κοινωνική 
ένταξη.

Tέλος το SolidarityNow ήταν υπεύθυνο 
για την Επικοινωνία του προγράμματος 
“Ακολουθώντας τα Βήματά τους | Follow-
ing their Footsteps” που υλοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τις οργανώσεις Faros, 
Μέριμνα, Συν-ειρμός Βαβέλ και CIVISPlus 
και είχε σα στόχο την ταυτοποίηση και 
προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
στην Ελλάδα. 

Δωρητές και Υποστηρικτές: UNICEF, EPIM, OSF

6.704 ωφελούμενοι  / 80.409 παρακολουθήσεις μαθημάτων
2.097.130,87

Το
 δ

ικ
αί

ω
μα

 σ
τη

ν
Παιδική Προστασία

©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



30 31

Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες που 
αναλάβαμε σχετικά με την απασχολησιμό-
τητα κατά το 2017, ήταν οι εξής:

• Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
1 στους 3 Έλληνες και 1 στους 10 πρό-
σφυγες/μετανάστες, ωφελούμενοι του Κέ-
ντρου, βρήκαν δουλειά με την υποστήριξη 
έμπειρων συμβούλων απασχόλησης. Το Κέ-
ντρο Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης ση-
μείωσε σημαντικά ποσοστά επιτυχίας στην 
απασχόληση: το 30,3% των Ελλήνων έχει 
ήδη βρει δουλειά, ενώ το 15,51% των προ-
σφύγων ή/και των μεταναστών που έλαβαν 
υποστήριξη βρήκε εργασία μέσω του προ-
γράμματος απασχολησιμότητας.

• Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
Από το Δεκέμβριο του 2016, το 15,89% 
των ωφελούμενών του βρήκε δουλειά.

• Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Το 2017 από τις υπηρεσίες απασχολησι-
μότητας του Κέντρου ωφελήθηκαν 1.263 
άτομα, μέσω της οργάνωσης Praksis. 

Επίσης, το 2017, το SolidarityNow συνέ-
χισε να εφαρμόζει συγκεκριμένες δράσεις 
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την 
παροχή βοήθειας σε άνεργους.

Μέσω αυτών:
• Υποστηρίχθηκε η βελτίωση των δεξιοτή-
των που ζητάει η αγορά, με εκμάθηση και 
πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας καθώς 
και γνώσεις Η/Υ σε 100 Έλληνες και πρό-
σφυγες, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
• Παρείχαμε (με την υποστήριξη του 
Gueρrilla Foundation) εντατική εκπαίδευση 
σε τεχνικές επαγγελματικής διερμηνείας 
σε 100 αραβόφωνους και φαρσόφωνους 
συμμετέχοντες του προγράμματος «Future 
Interpreters» ώστε να βελτιώσουν τις ευ-
καιρίες τους να εισέλθουν επιτυχώς στην 
αγορά εργασίας.
• Συνεργαστήκαμε με ακαδημαϊκά ιδρύμα-
τα ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις τά-
σεις της αγοράς εργασίας και τις προοπτι-
κές απασχόλησης των ωφελούμενών μας.

Δωρητές και Υποστηρικτές: EU-E@si, UNHCR/ECHO, OSF

Για το SolidarityNow, οι υπηρεσίες για τη διευκόλυνση 
της απασχόλησης και η ενδυνάμωση των ατόμων για 
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της βοήθειας που λαμβάνουν 
Έλληνες και μετανάστες στα Κέντρα Αλληλεγγύης 
που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 
Η σύνδεση των ατόμων με την αγορά εργασίας και η 
παροχή της δυνατότητας απασχόλησης είναι ο στό-
χος των συνολικών προσπαθειών για την κοινωνική 
τους ένταξη. Αυτό οδηγεί στη μείωση της εξάρτησης 
των πολιτών από τη βοήθεια του κράτους και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και παρέχει ευκαιρίες για 
προσωπική ανάπτυξη.

1.832 ωφελούμενοι / 2.815 υπηρεσίες
34.646,94 (δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας και συγχρηματοδότησης της  
Υπηρεσίας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας που προσφέρθηκε από τη ΜΚΟ Praksis)
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Δωρητές και Υποστηρικτές: OSF, EU-E@si

Το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚΑΑ) αποτε-
λεί μια καινοτόμο προγραμματική απάντηση στις 
πολύπλοκες ανάγκες που διαμορφώθηκαν από την 
οικονομική κρίση, και που οξύνθηκαν περαιτέρω 
λόγω της προσφυγικής κρίσης.
Με την πάροδο των χρόνων από την καθιέρωσή 
του, το ΚΑΑ έχει γίνει γνωστό για την προσφορά  
δωρεάν υπηρεσιών σε όλους -χωρίς διακρίσεις- με 
μόνο κριτήριο την ευαλωτότητά τους. Η ολιστική 
προσέγγιση του “one-stop-shop” που παρέχεται 
μέσω του Κέντρου είναι μοναδική και συνδυάζει 
γνώση και εμπειρία σε διάφορους τομείς, καθώς 
και συμπληρωματικές συνέργειες. Ο δυναμικός 
χαρακτήρας της παρέμβασής μας με τη συνεχή 
αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του τύπου και της 
ποιότητας των υπηρεσιών, εξασφαλίζει την ανταπό-
κριση και την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του 
πληθυσμού-στόχου με αποτελεσματικό τρόπο.
Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας στοχεύει να υπο-
στηρίξει τα περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα 
που διαμένουν στην Αθήνα και γύρω από την Αθή-
να, ώστε να γίνουν ενεργά και παραγωγικά μέλη της 
κοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι πληθυσμιακές ομάδες 

Aθήνας
Κέντρο

Αλληλεγγύης

στις οποίες απευθύνεται είναι εκείνες που 
είναι (ή κινδυνεύουν να γίνουν) κοινωνικά 
αποκλεισμένες, όπως:
α) άτομα με ελάχιστο ή καθόλου εισόδη-
μα, ανεξαρτήτως εθνικής ή εθνοτικής κα-
ταγωγής, β) οι μετανάστες -που δεν έχουν 
βρει τη θέση τους στην κοινωνική σφαίρα, 
γ) εθνικές μειονότητες (όπως οι Ρομά),
δ) πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και,
ε) νέοι που δεν έχουν ενταχθεί στο εκπαι-
δευτικό σύστημα.

Το 2017 το ΚΑΑ παρείχε τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
• Κοινωνικές υπηρεσίες
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• Ιατρικές υπηρεσίες (μέσω της Praksis)
• Πολιτισμική διαμεσολάβηση / Διερμηνεία 

για την υποστήριξη των υπηρεσιών του 
• Νομική υποστήριξη  
• Συμβουλευτική για την Απασχολησιμότη-
τα (μέσω της Praksis)
• Χώρο φιλικό για τα παιδιά (μέσω του Δι-
κτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
• Ειδικές υπηρεσίες για παιδιά και εφή-
βους με μαθησιακές δυσκολίες (με τη 
συνεργασία των οργανώσεων Βαβέλ και 
SynEirmos)
• Γραμμή βοήθειας για παιδιά που χρειά-
ζονται ψυχολογική υποστήριξη (μέσω του 
«Μαζί για το Παιδί»)
• Προγεννητική και μεταγεννητική υποστή-
ριξη γυναικών (μέσω της οργάνωσης Φαι-
ναρέτη)
• Γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου για ευά-
λωτες περιπτώσεις

8.979 ωφελούμενοι / 23.746 υπηρεσίες
734.752,41
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Στη Θεσσαλονίκη, το SolidarityNow δη-
μιούργησε ένα νέο Κέντρο το Νοέμβριο 
του 2016, το Κέντρο Υποστήριξης Προ-
σφύγων | Blue Refugee Center (BRC), 
αυξάνοντας το σύνολο των Κέντρων Αλ-
ληλεγγύης που λειτουργούν στη χώρα. 
Το BRC είναι ένας κόμβος υποστήριξης, 
ένας de facto ασφαλής χώρος για τους 
ευάλωτους πρόσφυγες και τους αιτού-
ντες άσυλο στην αστική και περιαστική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Τόσο το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλο-
νίκης (ΚΑΘ), το οποίο προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στην πόλη από το 2014, όσο 
και το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων, 
λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά και 
έχουν ήδη αναδειχθεί ως σημεία αναφο-
ράς για την ευρύτερη περιοχή.

Κ
έντρο Υποστήριξης

&
Προσφερόμενες υπηρεσίες:

• Κοινωνικές υπηρεσίες
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• Νομική υποστήριξη 
• Πολιτισμική διαμεσολάβηση
• Υποστήριξη απασχολησιμότητας
• Γωνιά Φιλική για το Παιδί
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
• Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης

/ Ωφελούμενοι νομικής 
   υποστήριξης (μοναδικοί 
   ωφελούμενοι):
   1.021 (ΚΑΘ 515, BRC 506)

/ Άτομα που έλαβαν ψυχοκοινωνική    
   υποστήριξη (μοναδικοί 
   ωφελούμενοι): 
   2.925 (ΚΑΘ 686, BRC 2.239)

/ Συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές 
   δράσεις (μη μοναδικοί 
   ωφελούμενοι):
   9.193 (BRC)

/ Παιδιά που συμμετέχουν στο 
   χώρο φιλικό προς τα παιδιά στο 
   BRC (μοναδικοί ωφελούμενοι | με 
   την υποστήριξη της UNICEF):
   1.165

Θεσ/νίκης

Προσφύγων

Κέντρο 
Αλληλεγγύης

Δωρητές & Υποστηρικτές: UNHCR/ECHO, UNICEF, OIFΔωρητές & Υποστηρικτές: OSF, UNHCR/ECHO

4.050 ωφελούμενοι / 15.379 υπηρεσίες
556.870,62

3.009 ωφελούμενοι / 8.514 υπηρεσίες
158.932,81

Κέντρο Υποστήριξης ΠροσφύγωνΚέντρο Αλληλεγγύης Θεσ/νίκης
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Κοινωνία των 
Πολιτών

Είναι σταθερή η στρατηγική δωρεών του 
SolidarityNow με σκοπό την υποστήριξη 
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών 
για δράσεις που δρουν συμπληρωματικά ή 
ενισχυτικά στις δράσεις που οι ίδιοι υλοποι-
ούμε. Έτσι λοιπόν και το 2017, παρείχαμε 
υποστήριξη στις παρακάτω οργανώσεις και 
τα προγράμματα:  
 

SynEirmos
Παροχή εξειδικευμένων ψυχολογικών 
θεραπειών σε παιδιά και εφήβους 
μετανάστες και Έλληνες στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης της Αθήνας
Ποσό Δωρεάς: €35.400
01/04/2017 - 30/09/2017

Παροχή εξειδικευμένων ψυχολογικών 
θεραπειών σε παιδιά και εφήβους 
μετανάστες και Έλληνες στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας 
Ποσό Δωρεάς: €11.000
01/11/2017 - 31/12/2017

Γιατροί του Κόσμου
Παροχή ιατρικής βοήθειας στους 
πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα 
σε καταυλισμούς και αστικές 
εγκαταστάσεις - Πολυκλινική και Blue 
Refugee Center Θεσσαλονίκης
Ποσό Δωρεάς: €25.600
01/01/2017 - 31/03/2017

Παροχή ιατρικής βοήθειας στους 
πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα 
σε καταυλισμούς και αστικές 
εγκαταστάσεις - Πολυκλινική και Blue 
Refugee Center Θεσσαλονίκης
Ποσό Δωρεάς: €32.050
01/04/2017 - 30/06/2017

Παροχή ψυχιατρικής υποστήριξης 
προς τους πρόσφυγες στη Βόρεια 
Ελλάδα μέσω της Πολυκλινικής 
Θεσσαλονίκης 
Ποσό Δωρεάς: €36.164
01/04/2017 - 30/06/2017

Μαζί για Παιδί
Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας 
και Συμβουλευτικού Κέντρου για 
Οικογένειες και Μητέρες στο 
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 
Ποσό Δωρεάς: €144.599
01/09/2016 - 31/12/2017

CISP
Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία 
οργανωτικών ικανοτήτων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία
Ποσό Δωρεάς: €6.400
Ιούλιος 2017

Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών 
στην Ελλάδα Melissa
Λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για 
μετανάστριες στην Αθήνα
Ποσό Δωρεάς: €40.000
01/01/2017 - 31/12/2017
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ένα όνομα, μια χώρα.
Έχει αποτυχίες,
έχει όνειρα και ελπίδες.

Το SolidarityNow φροντίζει να μαθευτούν όλα αυτά μέσα 
από πρωτοβουλίες συνηγορίας αλλά και τις ιστορίες
των ανθρώπων στις οποίες πρωταγωνιστές
είναι οι ίδιοι.  
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

- Έκκληση που υποβλήθηκε και έγινε 
αποδεκτή από την Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την αποτυχία της Ελλάδας να καθορίσει 
ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες 
υποδοχής σε άτομα που ζητούν διεθνή 
προστασία, παρά τη σημαντική χρηματο-
δότηση της ΕΕ από τη χώρα.

- Κοινή επιστολή προς τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, την UNHCR και τις 
αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και τη 
Γερμανία σχετικά με την παραβίαση του 
δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης 
των αιτούντων άσυλο όσον αφορά 
μεταφορές από την Ελλάδα στη Γερμανία.

- Κοινή δήλωση προς την Επιτροπή 
Νομικών Συνεργασιών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, εκφράζοντας τις 
ανησυχίες μας σχετικά με την προτεινόμε-
νη κωδικοποίηση των κανόνων. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ

Οι συνέπειες της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαδικασία χορήγησης ασύλου 
αποτέλεσαν μια από τις βασικές μας προτεραιότητες το 2017. Το 
SolidarityNow παρακολουθεί στενά και υποστηρίζει την πολιτική συ-
γκράτησης και τις υποβαθμισμένες συνθήκες στους καταυλισμούς 
στα ελληνικά νησιά, διατυπώνοντας συστάσεις για τον τρόπο αντι-
μετώπισης των κενών σε κρίσιμα ζητήματα όπως η πρόσβαση στη 
διεθνή προστασία, οι συνθήκες υποδοχής και η παροχή υπηρεσιών 
στη χώρα.

- Διάβημα προς την ελληνική κυβέρνηση ενάντια 
σε μια πολιτική που περιορίζει το δικαίωμα των αιτού-
ντων άσυλο να προσφεύγουν σε αρνητικές αποφάσεις 
ασύλου.
- Κοινή επιστολή κατά της επιβολής γεωγραφικών 
περιορισμών στους αιτούντες άσυλο.
- Ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας με την οποία ζητήθηκε η λήξη της πολιτι-
κής περιορισμού στα ελληνικά νησιά και η εκστρατεία 
#opentheislands.
- «Μετάβαση στην πλήρη ανάληψη της ανθρωπι-
στικής δράσης από το ελληνικό κράτος: Προτά-
σεις για πιο δίκαιες και ανθρώπινες πολιτικές», 
η κοινή έκθεση ΜΚΟ στην Ελλάδα για πιο ανθρώπινες 
και δίκαιες πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου. 

Οι άνθρωποι που παραγκωνίζονται στην Ελλάδα παρα-
μένουν με μικρή ή καθόλου προοπτική ενσωμάτωσης. Ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμ-
μάτων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αγορά 
εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η στέγαση 
και η υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η κοινωνική 
ένταξη, δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί αφήνοντας τους 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες σε αδράνεια. 
Στο SolidarityNow υλοποιούμε προγράμματα για την 
υποστήριξη της ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης, ενώ 
ταυτόχρονα φέρνουμε σε επαφή τους προσφυγικούς και 
μεταναστευτικούς πληθυσμούς που διαβιούν στη χώρα 
μας. Η οργάνωση είναι επίσης μέλος του Συντονιστικού 
Κέντρου για τα θέματα μετανάστευσης και προσφύγων 
(ACCMR), το οποίο συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς ώστε να διαμορφώσουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη των μεταναστών 
και των προσφύγων που ζουν σήμερα στην Αθήνα.

- Κοινή έκθεση προς τις Αρχές 
σχετικά με θέματα χορήγησης 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, 
αριθμού φορολογικού μητρώου και 
κάρτας ανεργίας σε υποψηφίους 
διεθνούς προστασίας.

- Έκθεση προς το Συνήγορο του 
Πολίτη σχετικά με τις διακρίσεις σε 
βάρος των αλλοδαπών εργαζομένων 
που διαμένουν στη χώρα όσον 
αφορά στις συνθήκες εργασίας 
και στα δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης. 

- Κοινή επιστολή προς τις Αρχές 
σχετικά με θέματα στέγασης για 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

- Κοινή ειδική έκδοση με τις 
απόψεις των μεταναστών και των 
προσφύγων στην Ελλάδα για το 
θέμα της ένταξης.

A. B. 
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Συνθήκες υποδοχής και 
ένταξης των αιτούντων 
άσυλο, των προσφύγων 
και των μεταναστών 
στην Ελλάδα

Υποστήριξη σε 
ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο

Οι πρωτοβουλίες μας για τη συνηγορία ξεπερνούν το τοπικό και 
εθνικό επίπεδο ώστε έτσι να ενταθούν οι προσπάθειές μας για 
την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών θεμάτων στην Ελλάδα. Το 
SolidarityNow συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τους 
κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με το 
κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ). Οι κύριες προτεραιότη-
τες το 2017 ήταν η πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση του 
κανονισμού του Δουβλίνου και η συνέχιση των επιστροφών βάσει 
του κανονισμού. Επιπλέον, συμμετείχαμε ενεργά στις θεματικές 
συζητήσεις για την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, 
το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς κινητοποίησης σε 
μεγάλες προσφυγικές μετακινήσεις.  
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Άχμαντ
«Από όλα όσα κάνω, περισσότερο αγαπώ 

τη ζωγραφική. Και τη μαγεία της»
Ο Άχμαντ. Ο 50χρονος δικηγόρος, συγγραφέας και ποιητής από τη Ράκα της 

Συρίας είναι ένας από τους γνωστότερους σύγχρονους λογοτέχνες του αραβικού 
κόσμου, που ζει σήμερα στην Αθήνα με το μεγάλο του γιο, Γιαζάν.

Στην πλειοψηφία των έργων του Άχμαντ απεικονίζονται στιγμές από τον πόλεμο 
στην πατρίδα του, ως «ανεξίτηλες μνήμες», όπως τις χαρακτηρίζει ο ίδιος, ενώ σε 

άλλα, υπάρχουν στιγμές από ό,τι αγαπά.



Στο SolidarityNow δίνουμε το λόγο στους ωφελού-
μενους με στόχο να τους δώσουμε φωνή. Με την 
ελπίδα ότι η δική τους φωνή, ενισχυμένη από τις δι-
κές μας προσπάθειες, να οδηγήσει στην αλλαγή. Για 
μια καλύτερη ζωή, για εκείνους. Για έναν δικαιότερο 
κόσμο, για όλους μας.

Το 2017, ακολουθήσαμε τη ζωή των ωφελού-
μενων στις Μονάδες Blue Dots με το φωτογραφικό 
οδοιπορικό με τίτλο #FollowMyLife.

Ζήσαμε μαζί τους στην πρότυπη μονάδα φιλοξενί-
ας προσφύγων στην Τήλο δημιουργώντας ένα φωτο-
γραφικό άλμπουμ με τίτλο #LivingTogether.

Ταξιδέψαμε στη Λέσβο για να υποστηρίξουμε την 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης με αίτημα τη μεταφο-
ρά των προσφύγων από τα νησιά στην ενδοχώρα.

Μιλήσαμε με τον Ασφαλή (πια) Πρόσφυγα/Safe 
Refugee του προγράμματος για τους ΛΟΑΤΙ 
πρόσφυγες.

Τις ιστορίες των ανθρώπων που μιλούν για τη νέα 
τους ζωή στην Ελλάδα και την από κοινού προσπά-
θειά μας για την ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση, 
τις καταγράψαμε και τις μοιραζόμαστε.
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Ο «φωτεινός αρχηγός» Ντανιάλ ήρθε στην Ελλάδα με την οικογέ-
νειά του από το Αφγανιστάν. Αυτό το 17χρονο αγόρι είναι η ζω-
ντανή απόδειξη ότι η ελπίδα υπάρχει και ο κόσμος μπορεί να γίνει 
καλύτερος. Ο Ντανιάλ αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα στη δομή 
φιλοξενίας προσφύγων για τα αδέρφια του και τα άλλα παιδιά, που 
τον αγαπούν, τον ακούν και τον εμπιστεύονται. «Εγώ χαίρομαι πιο 
πολύ όταν βοηθώ τους άλλους από ότι οι ίδιοι – δεν κουράζομαι 
ποτέ!».
Είναι ένας αεικίνητος έφηβος, με μαύρα ζωηρά μάτια, σγουρά μαύ-
ρα μαλλιά και εκφραστικά χέρια που μιλά ασταμάτητα! 
«Σε τέσσερα χρόνια θα είμαι ο καλύτερος»! Σε ό,τι κι αν αποφασίσει 
να κάνει. Άλλωστε, τα όνειρά του είναι πολλά και έχουν αυτή την 
όμορφη υπεροψία και υπερβολή του νέου ανθρώπου, του νέου που 
θέλει να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, αλλά έχει όρεξη να παλέψει 
και είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει! Άλλωστε, σε τέσσερα χρό-
νια από τώρα δηλώνει ότι θα είναι φοιτητής βιολογίας, ερασιτέχνης 
τραγουδιστής, πολύ καλός παίκτης βόλεϊ, ενώ παράλληλα θα μιλά 
δέκα γλώσσες. Μα πάνω απ’ όλα θα είναι ο «φωτεινός αρχηγός», 
όπως χαρακτηρίζει τον εαυτό του, για την οικογένειά του!

«Σε τέσσερα χρόνια
  θα είμαι ο καλύτερος!»

Ντανιάλ, 17 ετών
ωφελούμενος του 
προγράμματος Blue 
Dots, #FollowMyLife Θοδωρής και Ελένη

εργαζόμενοι
του SolidarityNow,
πρόγραμμα Blue Dots

Εργοθεραπευτής με μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαιδευτής τής με-
θόδου Σέρμπορν (Sherborne/κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος), αλλά και 
με εμπειρία στην αφήγηση παραμυθιών και στην εμψύχωση ομάδων 
ο Θοδωρής. Ψυχολόγος με σπουδές στο θέατρο και στην ιστορία της 
τέχνης η Ελένη, επίσης με εμπειρία στην αφήγηση παραμυθιών και 
την εμψύχωση ομάδων, κατάλαβαν «από την πρώτη στιγμή ότι η συ-
νεργασία μας θα είναι συναρπαστική».
«Η αποστολή μας ήταν η δημιουργία ενός ασφαλούς -ψυχολογικά 
και φυσικά- χώρου για τα παιδιά, όπου θα μπορούν να παίζουν, 
αλλά κυρίως να εκφράζονται. Η μεγαλύτερη ανάγκη για τα προ-
σφυγόπουλα είναι να κερδίσουν πίσω τους ρόλους που έχασαν - τους 
ρόλους του παιδιού ή του εφήβου, του γιου ή της κόρης, του μαθητή, 
της μαθήτριας. Αναπτύξαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που να αντα-
ποκρίνεται πρωτίστως σε αυτό. Βασικό συστατικό της δουλειάς μας 
είναι η ειλικρινής επαφή και η φροντίδα για όλα τα παιδιά, αλλά και 
για το καθένα προσωπικά.
Για μας, κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Κάθε ένα από 
αυτά κουβαλά τη δική του ιστορία, τη δική του προσωπικότητα και 
το δικό του μέλλον. Αν καταφέραμε να αποτελέσουμε ένα μικρό στή-
ριγμα στην πορεία τους, είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας. Δεν 
πιστεύουμε στους ήρωες, αλλά στη δύναμη που γεννιέται όταν οι άν-
θρωποι συναντιούνται και αλληλεπιδρούν ειλικρινά».

«Δεν πιστεύουμε στους 
  ήρωες, αλλά στη δύναμη 
  των ανθρώπων όταν 
  αλληλεπιδρούν ειλικρινά»
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Η Τούμπα, 35 χρονών, είναι μητέρα 2 παιδιών και είναι παντρεμένη με τον πρώ-
ην διευθυντή σύνταξης ενός τουρκικού περιοδικού. Ο σύζυγός της έχει κατηγο-
ρηθεί για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» και «απόπειρα ανατροπής» 
του καθεστώτος και έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 ετών και 6 μηνών. Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα το ζευγάρι ζούσε υπό καθεστώς φόβου. Είχαν ανα-
γκαστεί να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον και να ζήσουν κρυμμένοι για να μην 
τους βρουν οι αρχές και τους συλλάβουν. Ο σύζυγός της είχε ήδη φυλακιστεί 
στο παρελθόν για 2 μήνες για ένα εξώφυλλο που είχε ενοχλήσει την κυβέρνη-
ση. «Πολλοί φίλοι μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στη φυλακή, ενώ 
άλλοι αγνοούνται», δηλώνει η Τούμπα.

Στην Ελλάδα έφτασε με την οικογένειά της το Δεκέμβριο του 2016 με τη βοήθεια 
ενός διακινητή. Η Ελληνική Αστυνομία τούς συνέλαβε και τους μετέφερε στο 
Κέντρο Κράτησης στο Φυλάκιο του Έβρου. Εκεί έμειναν 14 μέρες. Ως δημοσι-
ογράφοι, επικοινώνησαν με την Ελληνική Ένωση Συντακτών, μέλη της οποίας 
τους βοήθησαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Τη ρωτάμε πώς αντιμετώπισαν τα 
παιδιά όλη αυτή την κατάσταση. «Προσπαθήσαμε να τους τα περιγράψουμε 
όλα σαν ένα ωραίο παραμύθι, το οποίο θα είχε πολύ έντονο το στοιχείο της 
περιπέτειας. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί. Είναι πολύ εύκολο να προκληθούν 
στα παιδιά ανεπανόρθωτα ψυχικά τραύματα», λέει η Τούμπα. Όση ώρα μας πε-
ριγράφει τα όσα έχει περάσει, δεν την έχουμε δει να συγκινείται ούτε μια φορά, 
το αντίθετο μάλιστα, φοράει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό της. «Δε ξέρω αν 
είμαι δυνατή, πάντως σίγουρα είμαι αισιόδοξη. Όταν σκέφτομαι τον πόνο μου, 
πάντα παρατηρώ τον πόνο και τις ζωές των άλλων. Τα έχασα όλα στην Τουρκία. 
Έχασα τη δουλειά μου, τα υπάρχοντά μου. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω τίποτα 
από όλα αυτά. Έχω όμως ένα σπίτι να μείνω και χρήματα να αγοράσω τρόφιμα 
και να ταΐσω τα παιδιά μου. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Η 
ζωή όμως συνεχίζεται και εγώ ξεκινάω τώρα από την αρχή», τονίζει.

Ο Μπασάρ εργαζόταν στη χώρα του ως ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος. 
Έφθασε στη Λέσβο το Νοέμβριο του 2017 με τη γυναίκα του Μπαρά, 
23 ετών, εννέα μηνών έγκυος και τα δυο του παιδιά, τη Ρίμα, 4 ετών 
και τον Μοχάμεντ, 2 ετών.
«Ήρθαμε εδώ στα χωράφια γιατί μας είπαν ότι μέσα στον καταυλισμό 
δεν υπάρχει θέση για εμάς. Περιμέναμε στο πουθενά, έξω στο κρύο. Η 
γυναίκα μου ήταν εννέα μηνών έγκυος. Τις πρώτες μέρες μάς βοήθη-
σαν κάποιοι φίλοι και άνθρωποι που δεν μας γνώριζαν. Μετά, κάποιος 
έφυγε και μας έδωσαν τη δική του σκηνή. Πριν από λίγες μέρες η γυ-
ναίκα μου γέννησε. Πήγαμε στο νοσοκομείο και μετά από τρεις μέρες 
μάς είπαν “μπορείτε να φύγετε”. Και δεν είχαμε πού αλλού να πάμε, 
γυρίσαμε στη σκηνή.
Έφυγα από την κόλαση της χώρας μου. Δεν υπήρχαν πια σπίτια, τίπο-
τα δεν είχε μείνει όρθιο. Αν ήξερα ότι εδώ θα είναι έτσι τα πράγματα, 
δεν ξέρω εάν θα ερχόμουν. Ίσως να έμενα να πεθάνω στην πατρίδα 
μου. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι δεν μας βομβαρδίζουν.
Δε βλέπω ζωή εδώ, δε βλέπω τίποτα. Μένουμε στο δάσος, μέσα στο 
κρύο. Κάθε πρωί ξυπνάμε παγωμένοι. Βοηθάω τη γυναίκα μου να ση-
κωθεί γιατί πονάει όλο της το σώμα. Κοιμόμαστε κάτω. Ζήτησα να 
πάνε τη γυναίκα μου στο Καρά Τεπέ μέχρι να γεννήσει. Τίποτα δεν 
έγινε. Και από μέρα σε μέρα γεννάει. Το μόνο που ζητάω είναι ασφά-
λεια και αξιοπρέπεια για μένα και την οικογένειά μου. Εάν υπήρχε μια 
ζωή για μας εδώ στην Ελλάδα, μια δουλειά, θα ήθελα να μείνω εδώ».

«Η ζωή όμως συνεχίζεται
  και εγώ ξεκινάω τώρα
  από την αρχή»

Τούμπα, 35 ετών
από την Τουρκία
ωφελούμενη του Κέντρου 
Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

«Μένουμε
  στο δάσος,
  μέσα στο κρύο»

Μπασάρ, 29 ετών
από τη Συρία,
πατέρας τριών παιδιών,
φιλοξενείται στον καταυλισμό 
προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου
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Αν και είναι 27 χρονών, μοιάζει πολύ πιο ώριμος από την ηλικία του. 
Η αναγκαστική μετανάστευση και ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον έχει με-
γαλώσει απότομα. Ο Ν. ζει στη Θεσσαλονίκη ως ωφελούμενος του 
προγράμματος Ασφαλής Πρόσφυγας | Safe Refugee.
Έχει μεγαλώσει σε μια βαθιά συντηρητική οικογένεια, πόλη, χώρα. 
Στη χώρα του, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, η σεξουαλική δρα-
στηριότητα ανδρών και γυναικών με άτομα του ίδιου φύλου θεωρεί-
ται παράνομη και αξιόποινη, και τιμωρείται με φυλάκιση που μπορεί 
να φτάσει τα 15 χρόνια. Εκεί η ομοφυλοφιλία μπορεί να οδηγήσει 
κάποιον σε αυτοκτονία για λόγους «ντροπής». Έτσι και ο Ν. ήταν 
αναγκασμένος να ζει διπλή ζωή. 
Έφυγε από την Αιθιοπία τον Ιανουάριο του 2017. Σήμερα, η ζωή του 
έχει αλλάξει. «Τώρα αισθάνομαι ασφαλής. Αισθάνομαι ελεύθερος. 
Κανένας δε με κατακρίνει επειδή είμαι γκέι», εξομολογείται. «Είναι 
δύσκολο να διαγράψεις το παρελθόν, επειδή όλα αυτά συνέβησαν 
στη ζωή μου. Δεν παίρνεις εύκολα την απόφαση να αφήσεις την πα-
τρίδα σου. Όταν ζεις εκεί, έχεις σχεδόν τα πάντα, την οικογένειά σου, 
τους φίλους σου, τη δουλειά σου… Προτιμώ όμως να είμαι εδώ, επει-
δή εδώ έχω δικαιώματα, αφού ζω σε μια ανοιχτή κοινωνία. Έσωσα 
τη ζωή μου, αλλά τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Την ίδια 
στιγμή αισθάνομαι δυστυχής επειδή έφυγα, αλλά και ευτυχής για τη 
νέα μου ζωή». Σήμερα ο Ν., μαθαίνει ελληνικά και ονειρεύεται τη 
ζωή του στην Ελλάδα.

«Τώρα αισθάνομαι ασφαλής.  
  Αισθάνομαι ελεύθερος. 
  Κανένας δεν με κατακρίνει»

N., 27 ετών
από την Αιθιοπία,
ωφελούμενος του προγράμματος 
Ασφαλής Πρόσφυγας|Safe Refugee 

© Giorgos Moutafis for SolidarityNow
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Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας και τις δωρεάν υπηρεσίες 
που προσφέρουμε τόσο σε Έλληνες όσο και σε 
μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, επιδιώκουμε 
να αποκαταστήσουμε το όραμα μιας ισχυρής Ευρώπης που 
βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης. 

Το SolidarityNow έχει ως κύριο στόχο της δράσης του 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 συνεργασία 
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 επιπτώσεις των υφιστάμενων κρίσεων.

To SolidarityNow ιδρύθηκε το 2013

σχ
ετ

ικ
ά

με
 τ

ο 
So

lid
ar

ity
N

ow

©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



54 55



56 57

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017 (ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 1/1/17-31/12/17 ΧΡΗΣΗ 1/1/16-31/12/16
Πάγια 659.795,09  448.572,25
Μείον : Αποσβεσμένα πάγια (581.141,38) (434.185,08)
Σύνολο παγίων 78.653,71  14.387,17 
Απαιτήσεις 150.710,79  51.950,58 
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 1.064,18 26.306,30 
Λοιπά 3.598.010,40  1.438.872,45 
Σύνολο ενεργητικού 3.828.439,08  1.531.516,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 1/1/17-31/12/17 ΧΡΗΣΗ 1/1/16-31/12/16
Κεφάλαια και αποθεματικά (3.757,78) (22.085,78)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 318.834,18  0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.513.411,92  1.553.602,28 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρ 3.828.488,32  1.531.516,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017 (ποσά σε Ευρώ)

 ΧΡΗΣΗ 1/1/17-31/12/17 ΧΡΗΣΗ 1/1/16-31/12/16
Λοιπά συνήθη έσοδα 11.343.241,15  7.203.057,15 
ΜΕΙΟΝ :   
Παροχές σε εργαζομένους (6.865.118,09) (3.310.010,91)
Αποσβεσεις ενσωμ. παγίων & άυλων  (179.741,99) (433.598,25)
Λοιπά έξοδα και ζημίες (4.257.537,89) (3.482.058,36)
ΠΛΕΟΝ :  
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.992,66  42.818,18 
ΜΕΙΟΝ :   
Τόκοι και συναφή κονδύλια (24.507,84) (20.207,81)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 18.328,00  0,00 
Φόροι 0,00  0,00 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 18.328,00  0,00

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
9 ptΠρος τα μέλη του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού “Solidarity Now”.

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού “Solidarity Now”, οι οποίες απο-
τελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του μη-κερδοσκοπικού 
οργανισμού “Solidarity Now” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύ-
νες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Οργανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντο-
λογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών καταστάσεων.
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση κα-
θορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Οργανι-
σμού  να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση 
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον οργανισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Οργανισμού.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι  οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ου-
σιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελμα-
τική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς 
και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη 
εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικα-
σιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου οργανισμού.

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριό-
τητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα 
ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός  να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμε-
νες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντο-
λογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί 
ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν 
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα 
σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Χατζηδαμιανού
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

Ισολογισμός 2017
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To Διοικητικό
Συμβούλιο
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του SolidarityNow αποτελείται από τους κ.κ.:

Ζαββό Στέλιο, Πρόεδρος

Αλιβιζάτο Νίκο, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιδάλη Ευθύμιο, Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματίας

Διαμαντούρο Νικηφόρο, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών

Δοξιάδη Αρίστο, Εταίρος, Venture Capital Investor

Καβουνίδη Τζένη, Ερευνήτρια – Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 
Επισκέπτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ματσαγγάνη Μάνο, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νομικού Καλυψώ, Πρόεδρος της A. M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.

Ροζάκη Χρήστο, Καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου – Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τριανταφυλλίδου Άννα, Καθηγήτρια – Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο,

Φλωρεντία, Ιταλία

Για να πετύχει τους στόχους του, το SolidarityNow απασχολεί
περισσότερους από 280 έμπειρους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.

Η Ομάδα μας

Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια  

Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων
Μαριλύν Πολένα, Επικεφαλής

Οικονομικό Τμήμα
Λίλη Σκλάβη, Επικεφαλής

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Αντιγόνη Μιχαλοπούλου, Επικεφαλής

 
Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας, Μάθησης

Iωακείμ Βράβας, Επικεφαλής

Τμήμα Λειτουργιών 
Ντόρα Κομνηνού, Επικεφαλής

Τμήμα Επικοινωνίας
Σοφία Ιωάννου, Επικεφαλής

Τμήμα Έρευνας, Σχεδιασμού Πολιτικής, Συνηγορίας & Προάσπισης Δικαιωμάτων
Aya Burweila, Υπεύθυνη Σχεδιασμού Πολιτικής & Έρευνας

Ντομινίκα Σπυράτου, Υπεύθυνη Συνηγορίας & Προάσπισης Δικαιωμάτων
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OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR 
EUROPE (OSIFE)/OSF
To Open Society Foundations συγχρηματο-
δοτεί τη λειτουργία των Κέντρων Αλληλεγ-
γύης Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
https://www.opensocietyfoundations.org/

EC-DG European Civil Protection and 
Humanitarian Aid (ECHO)
Η ECHO χρηματοδοτεί όλα τα προ-
γράμματα και τις δραστηριότητες του 
SolidarityNow που υλοποιούνται με την 
υποστήριξη της Ύπατη Αρμοστείας για τους 
Πρόσφυγες – UNHCR και της UNICEF. 
https://ec.europa.eu/echo/

Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 
- UNHCR
H Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 
στηρίζει Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων 
Άσυλο (ESTIA), συμπεριλαμβανομένου του 
εξειδικευμένου προγράμματος για ΛΟΑΤΙ 
πληθυσμούς «Safe Refugee», ενώ συγχρη-
ματοδοτεί υπηρεσίες του Κέντρου Αλλη-
λεγγύης Θεσσαλονίκης (έως 31.7.2017) 
και το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων 
στη Θεσσαλονίκη.  
https://www.unhcr.gr/

UNICEF
Η UNICEF στηρίζει το πρόγραμμα κινητών 
μονάδων Blue Dots και τις υπηρεσίες που 
αφορούσαν σε παιδιά, ενώ συγχρηματο-
δοτεί το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων 
στη Θεσσαλονίκη. 
https://www.unicef.gr/

EC - DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion /πρόγραμμα E@SI 
Το πρόγραμμα E@SI συγχρηματοδότησε 
υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας και τη νομική υπο-
στήριξη στο Ενιαίο Σημείο Εισόδου της 
Κυψέλης, του Δήμο Αθηναίων.
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1081

INTERNATIONAL RESCUE 
COMMITTEE (IRC)
Το IRC χρηματοδοτεί τη συνεργασία του 
SN με την πλατφόρμα www.refugee.info 
για το περιεχόμενό του την Ελλάδα.
https://www.rescue.org/

HELP REFUGEES
H MKO Help Refugees χρηματοδότησε 
ένα πρόγραμμα παροχής στέγης σε 
οικογένειες που έχουν πάρει άσυλο στην 
Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ένταξή τους στην τοπική κοινότητα.
https://helprefugees.org.uk/

GUERRILLA FOUNDATION
To Guerrilla Foundation στήριξε την 
πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος ‘‘Future Interpreters” που 
απευθυνόταν σε κοινοτικούς διερμηνείς 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
http://guerrillafoundation.org

EPIM
To European Program for Integration and 
Migration χρηματοδότησε το πρόγραμ-
μα «Ακολουθώντας τα Βήματά τους – 
Following their Footsteps».
http://www.epim.info/ 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
To Ίδρυμα Νιάρχος χρηματοδότησε 
την έρευνα για το πρόγραμμα SNUPS 
(Solidarity in the Neighborhood Upgrated 
Participatory Services).
http://www.SolidarityNow.org/eng

Global Challenges Research Fund (GCRF)
Το GCRF χρηματοδότησε την έρευνα που διε-
ξήγαγε το SolidarityNow σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης για το εργασιακό 
και εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις προσδοκίες 
των νεαρών Σύρων προσφύγων.
http://www.rcuk.ac.uk/funding/gcrf/

ORGANISATION INTERNATIONALE DE 
LA FRANCOPHONIE
Χρηματοδότησε την πραγματοποίηση μαθημά-
των γαλλικής γλώσσας στην Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη (από το Σεπτέμβριο του 2017).
https://www.francophonie.org/

AIRBNB
Η Airbnb, σε συνεργασία με το SolidarityNow, 
εγκαινίασαν τα «Ανοιχτά Σπίτια» στην Ελλάδα, 
μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, που διευκο-
λύνει τους ανθρώπους να ανοίξουν τα σπίτια 
τους σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους πληθυ-
σμούς. 
www.airbnb.com/welcome/refugees

Υποστηρικτές
Το όραμα του SolidarityNow δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
χωρίς την ενεργό υποστήριξη οργανώσεων, ιδρυμάτων και 
εταιρειών που μοιράζονται κοινές αξίες με μας και παίρνουν 
πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των ευάλωτων πληθυσμών.
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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.

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, Λετο-
νία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και την Ελλάδα. Στόχος του είναι 
η εξασφάλιση της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των 
οργανώσεων της ανοικτής κοινωνίας, ώστε όλες μαζί να συμβάλλουν στους στόχους του 
Open Society Foundations στην Ευρώπη.

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 μετα-
ναστών. / www.idcoalition.org

To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε με πρωτο-
βουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), 
και με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων. Σήμερα συμμετέχουν 
35 μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν νομικές, ιατρικές, κοινωνικές ή 
άλλες υποστηρικτικές 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 διαφανής, 
ώστε να είναι δυνατός ο ενδεδειγμένος έλεγχος και να διασφαλίζεται η λογοδοσία 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το Μητρώο Διαφάνειας δημιουργήθηκε 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 πλατφόρ-
μας 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 εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού 
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φρο-
ντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα εγγεγραμμένα μέλη στα παρα-
πάνω μητρώα αναγνωρίζονται ως πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος 
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 φιλαν-
θρωπίας. / www.ihrfg.org

Το SolidarityNow είναι μέλος του ECRE που αποτελεί μια πανευρωπαϊκή συμ-
μαχία 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

Συνέργειες
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Μαζί μπορούμε
να κάνουμε
τη διαφορά

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

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
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 επι-
διώκουμε μαζί τους είναι ποικίλες: οικονομική βοήθεια, δωρεές σε είδος, 
ενημέρωση και συνειδητοποίηση της έννοιας του εθελοντισμού από τους 
εργαζόμενους κλπ.
Όταν υπάρχει η βούληση για συνεισφορά, υπάρχει πάντα ένας τρόπος
να την κάνουμε πράξη!

Αφιέρωσε Χρόνο!
Το SolidarityNow αναζητά συνεχώς εθελοντές 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 επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διερευνή-
σουμε από κοινού τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε 
στις προσπάθειές μας.

Μπορείτε να μας βοηθήσετε
με τους παρακάτω τρόπους:  



@Solidarity_Now               Solidarity_Now               SolidarityNow               SolidarityNow

www.solidaritynow.org

de
si

gn
D

om
ni

ki
Zi

og
a


