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Στη διάρκεια του 2018 τα Κέ-
ντρα Αλληλεγγύης στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη υποστή-
ριξαν χωρίς εξαιρέσεις και 
αποκλεισμούς περισσότερους 
από 10 χιλιάδες ανθρώπους, 
κυρίως μέσω των υπηρεσιών 
απασχολησιμότητας, ψυχοκοι-
νωνικής και νομικής βοήθειας.

Στους τομείς της κατάρτισης 
και της εκπαίδευσης, το 
SolidarityNow βοήθησε περισ-
σότερους από 2,3 χιλιάδες 
συνανθρώπους μας -Έλληνες, 
μετανάστες και πρόσφυγες- να 
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 
Υποστήριξε πάνω από 4 χιλιά-
δες παιδιά να επανενταχθούν 
στην εκπαίδευση ή να γρα-
φτούν στο σχολείο για πρώτη 
φορά. Υλοποίησε πάνω από 10 
χιλιάδες ξεχωριστές πρωτο-
βουλίες άτυπης εκπαίδευσης. 

Στον τομέα της στέγασης, 
εγκαταστήσαμε περισσότε-
ρους από 2 χιλιάδες πρόσφυ-
γες σε ανεξάρτητες κατοικίες, 
αυξάνοντας τον αριθμό των 
ωφελούμενων από την έναρξη 
του προγράμματος το 2016, 
σε πάνω από 7 χιλιάδες.
Το SolidarityNow κινητοποιή-
θηκε άμεσα για την προσφορά 
βοήθειας κατά τη διάρκεια 
των καταστροφικών πυρκαγιών 
της Αττικής το καλοκαίρι του 
2018. Οργάνωσε ομάδες εθε-
λοντών, συμπεριλαμβανομένων 
και προσφύγων, για να συνδρά-

μουν τις αρμόδιες αρχές στην 
παροχή βοήθειας.
Τη χρονιά που πέρασε το 
SolidarityNow χρειάστηκε 
να παρέμβει δημόσια για την 
υποστήριξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Συνεχίσαμε, 
μαζί με άλλες οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών, να μι-
λάμε ανοιχτά για τις αρνητικές 
συνέπειες της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας – όπως το ότι άφησε 
στην τύχη τους 12 χιλιάδες 
ανθρώπους σε απαράδεκτες 
συνθήκες στα κέντρα υπο-
δοχής και ταυτοποίησης στα 
νησιά.
Υποστηρίξαμε σθεναρά τη 
θέση, από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι τα 
κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετή-
σουν ένα πιο αποτελεσματικό 
και δίκαιο σύστημα ασύλου. 
Το σύστημα αυτό πρέπει να 
στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε 
έναν υποχρεωτικό μηχανισμό 
επιμερισμού των μεταναστών 
καθώς και να διευκολύνει την 
οικογενειακή επανένωση.
Αντιτασσόμαστε σταθερά 
στην «ποινικοποίηση της 
αλληλεγγύης». Η σύλληψη 
δύο εθελοντών που βοηθού-
σαν πρόσφυγες που έφταναν 
στη Λέσβο μέσω θαλάσσης, 
βασίστηκε σε κατηγορητήριο 
που γρήγορα κατέρρευσε. 
Παρά τo αίσιο δικαστικό τέλος, 
το περιστατικό αυτό αποτελεί 
προειδοποίηση κατά του εφη-
συχασμού. Το SolidarityNow, 

μαζί με χιλιάδες Ευρωπαίους 
πολίτες, στήριξε ένθερμα την 
ευρωπαϊκή πολιτική πρωτοβου-
λία #WelcomingEurope.
Όλα αυτά τα χρόνια, το 
SolidarityNow κατάφερε να 
εδραιώσει την αξιοπιστία του - 
παρέχοντας συμπαράσταση σε 
ευάλωτους συνανθρώπους μας 
και τονίζοντας τη σημασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Λειτουργήσαμε και λειτουρ-
γούμε ως αντίβαρο στην 
αυξανόμενη ανισότητα, στις 
διακυμάνσεις των προσφυγι-
κών ροών και στην οικονομική 
ανασφάλεια.
Στα χρόνια που έρχονται, η 
προσπάθεια πρέπει να εντα-
θεί. Χτίζουμε πάνω σε γερά 
θεμέλια - είμαστε μια οργά-
νωση με 400 εργαζόμενους 
αφοσιωμένους στην αξία της 
αλληλεγγύης. Αυτή η οργάνω-
ση πρέπει να αποτελέσει τον 
ακρογωνιαίο λίθο μιας ευρύτε-
ρης προσπάθειας εθελοντών, 
δωρητών και υποστηρικτών 
που επιθυμούν να διαδώσουν 
τις βασικές μας αξίες.
Ελπίζουμε με θέρμη ότι το 
SolidarityNow θα λειτουργήσει 
ως καταλύτης για την προώ-
θηση της ανοιχτής και δίκαιης 
κοινωνίας, βασισμένης στην 
αλληλεγγύη και στο σεβασμό 
των ανθρωπίνων και κοινωνι-
κών δικαιωμάτων.

4 5

Χτίζουμε πάνω στις επιτυχίες μας
από τον Στέλιο Ζαββό,
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

σημείωμα από 
τον Πρόεδρο

σημείωμα από 
τον Πρόεδρο

Το SolidarityNow ως συλλογικό εγχείρημα, 
ήδη μετράει έξι χρόνια συνεχούς προσπά-
θειας σε πολλούς τομείς. Άνθρωποι με 
όραμα να βοηθήσουν συνανθρώπους μας 
να αντιμετωπίσουν τη βαθύτατη οικονομική 
κρίση ξεκίνησαν το 2013. Προίκα της οργά-
νωσης  ήταν η προσήλωση σε ένα κεντρικό 
σκοπό - ριζωμένο σε βασικές αξίες. Ήταν η 
σαφήνεια των αξιών της ανοιχτής κοινωνίας 
που επέτρεψε στο SolidarityNow να σταθεί 
στο ύψος των γρήγορα μεταβαλλόμενων προ-
κλήσεων. Μπόρεσε έτσι να αξιοποιήσει τη 
θεμελιώδη αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης 
προκειμένου να ανταποκριθεί σε πολύπλο-
κες και απρόβλεπτες καταστάσεις -όπως η 
προσφυγική κρίση. 
Η επιτυχία της οργάνωσης πιστοποιείται από 
ποσοτικούς δείκτες - σε έξι χρόνια προσέ-
φερε βοήθεια σε περισσότερους από 
300 χιλιάδες ανθρώπους. Ίσως σημαντικό-

τερος,  αν και πιο δύσκολο να μετρηθεί, εί-
ναι ο ποιοτικός αντίκτυπος: το SolidarityNow 
ενεργεί ως μοχλός κοινωνικής καινοτομίας 
ανοίγοντας νέους δρόμους στην κοινωνική 
πολιτική. 
Η επιμονή σ’ αυτές τις βασικές αξίες μας 
επιτρέπει να σχεδιάζουμε τα μελλοντικά μας 
βήματα στο απαιτητικό πεδίο της ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς, παραμένοντας καταλύ-
της της κοινωνικής αλλαγής. 
Το SolidarityNow ωριμάζοντας έχει μετε-
ξελιχθεί σε οργάνωση με σημαντικό κοι-
νωνικό αποτύπωμα –όπως φαίνεται τόσο 
από το εύρος όσο και από την κλίμακα των 
δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά το 2018. 
Την περασμένη χρονιά, στα υφιστάμενα 
προγράμματα υποστήριξης προς ευάλωτους 
ανθρώπους, προστέθηκε η ανταπόκρισή μας 
σε έκτακτες ανάγκες. 

«Αυτή η οργάνωση πρέπει να γίνει ο 
ακρογωνιαίος λίθος μιας ευρύτερης 
προσπάθειας εθελοντών, δωρητών 
και υποστηρικτών που επιθυμούν να 
διαδώσουν τις βασικές μας αξίες»



Έξι χρόνια λειτουργίας είναι καλό σημείο για απολογι-
σμό. Πώς ξεκινήσαμε, πώς ταξιδέψαμε στα ταραγμένα 
νερά της οικονομικής -αλλά και της προσφυγικής- κρί-
σης, και πώς -εξ ανάγκης- γίναμε μια οργάνωση που 
έμαθε κολύμπι και πλοήγηση ενώ βρισκόταν ήδη μέσα 
στο νερό. 
Σίγουρα, μάθαμε πολλά και σημαντικά, αλλά το κυριό-
τερο είναι ότι μάθαμε να μαθαίνουμε. Γίναμε δηλαδή 
μια new age Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών.
Περιουσία και καμάρι μας είναι οι αρχές και οι αξίες 
που μας καθοδήγησαν, μαζί με την εμπειρία που 
αποκομίσαμε. To ξέραμε και το επιβεβαιώσαμε: η 
ανοιχτή και συνεκτική κοινωνία είναι ο συντομότερος 
δρόμος να βελτιώσεις τη ζωή των ανθρώπων -και κυρί-
ως των πιο ευάλωτων. Δηλαδή, ολιστική αντιμετώπιση 
αναγκών, με προσήλωση στην αξιοπρέπεια και στο 
σεβασμό του καθενός και της καθεμιάς. Μπροστά σε 
αυτούς τους ανθρώπους στεκόμαστε με σεμνότη-
τα αλλά και πεποίθηση στην ικανότητα όλων μας 
για το καλύτερο.
Ως τώρα χρειάστηκε να ανταποκριθούμε σε πιεστικές 
ανάγκες που αφορούσαν κυρίως τους πρόσφυγες. 
Προστασία, στέγαση, εκπαίδευση, και πιο πρόσφατα 
ευκαιρίες εργασίας, είναι τα όπλα για την οικονομική 

ανεξαρτησία. Υλοποιήσαμε, και συνεχίζουμε να 
υλοποιούμε μεγάλα προγράμματα ευρείας 
εμβέλειας. Και το κάναμε με επαγγελματισμό 
και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Τώρα, όμως, η μεγάλη εικόνα μέσα στην 
οποία εργαζόμαστε αλλάζει. 
Βρισκόμαστε στο σημείο εξόδου από τη βαθιά 
και παρατεταμένη οικονομική κρίση, ενώ η 
κινητικότητα των προσφύγων προς την Ευρώπη 
δείχνει τάση επιβράδυνσης- αν και δεν υπάρχει 
βεβαιότητα σταθεροποίησης. Σήμερα αντι-
μετωπίζουμε τα απόνερα της προηγούμενης 
ταραγμένης φάσης -την ξενοφοβία, τη στέρηση 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτά ενόσω 
ξετυλίγονται τα μακροχρόνια προβλήματα της 
κοινωνίας μας - η γήρανση του πληθυσμού, η 
δυσλειτουργική αγορά εργασίας, η ρηχότητα 
της κοινωνικής πολιτικής και η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις 
πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε γρήγορα ό,τι 
μάθαμε, να αντλήσουμε δύναμη από τον κεντρι-
κό κόμβο της δουλειάς μας, τα Κέντρα Αλληλεγ-
γύης, και να προχωρήσουμε χωρίς δισταγμό 
στη νέα πίστα του ταξιδιού μας. 
Δεν είμαστε μόνο μια ΜΚΟ του ανθρωπιστικού 

χώρου. Δεν είμαστε μόνο μια ανθρωπιστική μη 
κυβερνητική οργάνωση με αξιώσεις αναπτυξια-
κής ώθησης. Θέλουμε να γίνουμε καταλύτης 
καινοτομίας στις εξελίξεις της κοινωνίας 
μας -να πιλοτάρουμε μικρής κλίμακας καινοτό-
μες δράσεις, να τις προχωράμε και μετά να τις 
παραδίδουμε για αξιοποίηση σε μεγαλύτερη 
κλίμακα. 
Να εντοπίζουμε συνέργειες ανάμεσα σε διαφο-
ρετικές ανάγκες. Nα χτίζουμε γέφυρες αλλη-
λεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετι-
κής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης και 
ηλικίας. 
Οι εμπειρίες μας στην εκπαίδευση, στην απα-
σχόληση, στην επιμόρφωση, στη νομική υπο-
στήριξη και στην ψυχο-κοινωνική συμβουλευτική 
είναι ψηφίδες ενός παζλ. Για να τις συνθέσουμε 
σε χρήσιμο εργαλείο πρέπει να αφήσουμε πίσω 
μας την ασφάλεια αυτού που γνωρίζουμε. Να 
τολμήσουμε καινοτομικά προγράμματα κοινω-
νικής παρέμβασης, με διαγενεακή στόχευση, 
ορίζοντα πολυετίας κινητοποιώντας έτσι νέους 
συνεργάτες και δωρητές.

To βλέμμα μπροστά: 
όραμα και στόχοι για το SolidarityNow
από την Αντιγόνη Λυμπεράκη,
Γενική Διευθύντρια

σημείωμα από
τη Γενική Διευθύντρια
6

σημείωμα από
τη Γενική Διευθύντρια
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Η Eκπαίδευση Μετράει

Η διασύνδεση των ατόμων από ευπαθείς ομάδες 
με την αγορά εργασίας και η παροχή της δυνατότη-
τας απασχόλησης είναι βασικοί στόχοι των προ-
σπαθειών μας για την κοινωνική τους ένταξη -με τα 
σχετικά προγράμματα να επεκτείνονται σημαντικά 
το 2018. Το πρόγραμμα απασχολησιμότητας ξεκί-
νησε να υλοποιείται από την οργάνωση στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας στις αρχές του 2018 και έως 
το Δεκέμβριο ωφελήθηκαν 556 άτομα, από τα 
οποία 147 βρήκαν εργασία. Τα αντίστοιχα προγράμ-
ματα που υλοποιούνται στο Κέντρο Αλληλεγγύης 
και στο Κέντρο Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη από 
το 2017, σημείωσαν σημαντικά ποσοστά επιτυχίας: 
συνολικά, ωφελήθηκαν 669 άτομα μέσω 2.568 
συνεδριών με έμπειρους συμβούλους εργασίας, 
ενώ 154 κατάφεραν να βρουν εργασία.

Πρoγράμματα απασχολησιμότητας 

Πρόγραμμα εθελοντισμού

To SolidarityNow συνέχισε 
να υλοποιεί με επιτυχία τη 
σειρά εκπαιδευτικών δράσεων 
Education Matters | Η Εκπαί-
δευση Μετράει, μια πρωτο-
βουλία που πραγματοποιήθηκε 
σε στενή συνεργασία με την 
οργάνωση Almasar και το 
Φόρουμ Ανάπτυξης στο εκπαι-
δευτικό κέντρο «Διαδρομές» 
στην Αθήνα και περιλάμβανε 
τη δωρεάν παροχή μαθημάτων 

υποστηρικτικής εκπαίδευσης, 
το πρόγραμμα κατάρτισης 
τεχνικών δικτύου σε συνερ-
γασία με τη CISCO και άλλες 
δράσεις για παιδιά και ενή-
λικες. Στη Θεσσαλονίκη, το 
SolidarityNow συνεργάστηκε 
στενά με τη UNICEF και την 
Αναπτυξιακή της Μείζονος 
Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ), 
ως εταίρος στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για παιδιά.  

Το SolidarityNow συνέχισε και το 2018 να υποδέχεται εθελοντές από όλο τον κόσμο, οι 
οποίοι στήριξαν τις δραστηριότητές μας σε όλες τις δομές και τα προγράμματα, βοηθώ-
ντας μας να πάμε το έργο μας ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά. Περισσότεροι από 150 εθε-
λοντές προσέφεραν πάνω από 3.500 ώρες εθελοντικής εργασίας βοηθώντας αυτούς που 
το χρειάζονται περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των καταστροφικών 
πυρκαγιών στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2018, εργαζόμενοι, εθελοντές και ωφελούμενοι 
του SolidarityNow βοήθησαν τους πληγέντες με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης που 
συγκεντρώθηκαν για το σκοπό αυτό. 

Πρακτική άσκηση

To SolidarityNow άνοιξε τις πόρτες 
του και σε φοιτητές που ήθελαν 
να πραγματοποιήσουν την πρακτική 
τους άσκηση στο πλαίσιο των σπου-
δών τους. Φοιτητές από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πα-
νεπιστήμιο, το Michigan University, 
το Arizona State University (ΗΠΑ), 
το SciencesPo (Γαλλία), το York 
University (Καναδάς), το Central 

European University (Ουγγαρία), το 
Mae Fah Luang University (Ταϋλάνδη) 
ήταν μεταξύ των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων με τα οποία συνεργαστή-
καμε τη χρονιά που πέρασε. Στους 
φορείς αυτούς θα πρέπει να προ-
στεθούν και οι παρακάτω με τους 
οποίους ξεκινήσαμε ή ενισχύσαμε 
στρατηγικές συνεργασίες: ACSAR 
Foundation, Watson Foundation, 
Salesforce, Campion School, Let’s 
Do it Greece, κ.ά.

Το εθελοντικό Πρόγραμμα σε αριθμούς

363
αιτήσεις 
εθελοντισμού

83
εθελοντές
υποστήριξαν 
το έργο μας σε 
τακτική βάση

150
εθελοντές
προσέφεραν 
εθελοντική
εργασία

3.500
ώρες 
εθελοντικής 
εργασίας

90%
των εθελοντών 
ήταν γυναίκες

Μοιραζόμαστε μαζί σας
μερικά από τα σημαντικά γεγονότα 
του 2018
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Μετά την οδύνη που σκόρπισαν σε 
ολόκληρη τη χώρα οι φονικές πυρκα-
γιές οι οποίες έπληξαν στα τέλη Ιου-
λίου την ανατολική Αττική, με θύματα 
δεκάδες συνανθρώπους μας, το 
SolidarityNow ήταν από την πρώτη 
στιγμή στο πλευρό των πληγέντων με 
είδη πρώτης ανάγκης, εθελοντές και 
υπηρεσίες συντονισμού της βοήθει-
ας που έφτανε από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας.  

Για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Πρόσφυγα στις 20 Ιουνίου, τρεις ωφελού-
μενοι του SolidarityNow που ασχολούνται 
με τη ζωγραφική, εξέθεσαν τα έργα τους 
στον Τεχνοχώρο στο Γκάζι και με τον 
τρόπο αυτό διηγήθηκαν τις ιστορίες και τις 
εμπειρίες που καθορίζουν την τέχνη τους.
Καλλιτεχνικά εργαστήρια, εικαστικές 
εκθέσεις, προβολές, μουσικά δρώμενα, 
αθλητικές επιδείξεις, φαγητό και χορός, 
με την ενεργή συμμετοχή των μεταναστευ-
τικών κοινοτήτων, ανέδειξαν την ομορφιά 
της διαφορετικότητας και τη δύναμη του 
πολιτισμού ως μέσου για την ένταξη και 
την ενδυνάμωση.

Αντίο Λαϊλά

Στο πλευρό των πληγέντων
από τις πυρκαγιές

Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα

Οι Σάρα Μαρντίνι και Σον Μπάιντερ εργάστηκαν για δύο χρόνια ως 
εθελοντές στην οργάνωση ERCI στη Λέσβο, όπου και συνελήφθη-
σαν τον Αύγουστο του 2018 με κατηγορίες για διακίνηση ανθρώ-
πων, κατασκοπεία και ξέπλυμα χρήματος. Η Σύρια πρόσφυγας 
Σάρα έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν το 2015 αυτή και η αδερφή 
της Γιούσρα έσυραν, κολυμπώντας, μια βάρκα με πρόσφυγες στις 
ακτές της Λέσβου. Τo SolidarityNow στήριξε τους εθελοντές 
ανθρωπιστικής βοήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής τους, 
περιβάλλοντας τη νομική τους υπεράσπιση με δράσεις συνηγορίας 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το Δεκέμβριο του 2018, οι Σάρα και 
Σον αποφυλακίστηκαν.

Για την αποποινικοποίηση της αλληλεγγύης

Το 2018 αποχαιρετήσαμε την 
υπερήλικη ωφελούμενη του 
προγράμματος Στέγασης του 
SolidarityNow. Απεβίωσε στα 
τέλη Φλεβάρη, αφήνοντας πίσω 
παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και 
μια ιστορία θάρρους και αντοχής 
που τη βίωσε στα 110 χρόνια 
της, ξεκινώντας από τη Συρία για 
να φτάσει στην Ελλάδα μετά από 
πολλές κακουχίες.

Από το Νοέμβριο του 2017, η Λα-
ϊλά έζησε μαζί με την οικογένειά 
της σε διαμέρισμα στο πλαίσιο 
του προγράμματος Στέγασης του 
SolidarityNow, μέρος του ESTIA 
- Πρόγραμμα Έκτακτης Ανάγκης 
Υποστήριξης για την Ένταξη & τη 
Στέγαση της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με 
χρηματοδότηση της ΕΕ.

Μόλις 6 χρόνια από την ίδρυση του 
SolidarityNow στην Ελλάδα και, φτάνοντας 
στο τέλος του 2018, η οργάνωση πέτυχε 
να στηρίξει και να βοηθήσει μέσα από τις 
δράσεις και τα προγράμματά της, περισ-
σότερους από 300.000 συνανθρώπους 
μας. Ανθρώπους τους οποίους γνωρίσαμε, 
βοηθήσαμε και ενδυναμώσαμε με πολλούς 
τρόπους μέσα από τις ποικίλες υπηρεσίες 
που παρέχουμε σε όλη τη χώρα.

300.000 και συνεχίζουμε!

©
 G

al
at

ei
a 

Ko
ss

io
ri

©
 D

im
itr

is
 M

ic
ha

la
ki

s

©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



14 15

Aξίες

 
Ίση πρόσβαση για όλους
Ενδυνάμωση
Καινοτομία και δημιουργικές λύσεις
Ευθύνη
Διαφάνεια
Αποδοτικότητα

ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Ενίσχυση της 
ανεξαρτησίας της 
Κοινωνίας των Πολιτών 
και υπεράσπιση των 
αξιών της ανοιχτής 
κοινωνίας

Eυκαιρίες σε 
συνανθρώπους μας 
να αξιοποιούν τις 
δυνατότητές τους 
για μακροπρόθεσμη 
οικονομική και 
κοινωνική ευημερία

Προστασία και 
κοινωνική ένταξη

1 2 3

Στόχοι & Προτεραιότητες

Το όραμά μας

Να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες ζωής των 
ανθρώπων και να 
τους ενδυναμώσουμε 
για την ενίσχυση μιας 
δίκαιης και ανοιχτής 
κοινωνίας

Η αποστολή μας

Να προσφέρουμε
χωρίς διακρίσεις ποιοτική και 
ολοκληρωμένη υποστήριξη σε 
ευάλωτα άτομα
Να αντιστοιχούμε
τις ανάγκες των ευάλωτων 
ομάδων με έργα κοινωνικής 
καινοτομίας
Να είμαστε ο καταλύτης
για την αλλαγή πολιτικής στην 
Ελλάδα
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Από το 2013, έχουμε υποστηρίξει περισσότερους από 300.000 
συνανθρώπους μας να διεκδικήσουν ξανά το δικαίωμά τους στη ζωή. 
Ιδιαίτερα το 2018, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στους τομείς και  

στα προγράμματα που ακολουθούν. 

©
 G

io
rg

os
 M

ou
ta

fis
 fo

r 
So

lid
ar

ity
N

ow



18 19

Η γεωγραφία
των προγραμμάτων
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6.501 ωφελούμενοι
17.522 υπηρεσίες
970.742€

Δωρητές/Υποστηρικτές:
OSF
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Το 2018 το ΚΑΑ παρείχε τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

Κοινωνική υπηρεσία• 
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη• 
Πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμη-• 
νεία 
Νομική υποστήριξη  • 
Υπηρεσίες απασχολησιμότητας • 
Λογιστικές υπηρεσίες• 
Χώρο φιλικό για τα παιδιά (μέσω • 
του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού)
Ειδικές υπηρεσίες για παιδιά και εφή-• 
βους με μαθησιακές δυσκολίες (με τη 
συνεργασία της Βαβέλ - SynEirmos)
Προγεννητική και μεταγεννητική υπο-• 
στήριξη γυναικών (μέσω της οργάνω-
σης Φαιναρέτη)
Πρόσβαση στο διαδίκτυο• 
Ανεξάρτητη λειτουργία γραφείου • 
της Υπηρεσίας Ασύλου για ευάλωτες 
περιπτώσεις 

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (ΚΑΑ) είναι 
μια καινοτόμος προγραμματική απάντηση στις 
πολύπλοκες ανάγκες που διαμορφώθηκαν από 
την οικονομική κρίση και οξύνθηκαν λόγω της 
προσφυγικής κρίσης.

Με την πάροδο των χρόνων, 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 υπηρεσίες μέσω συμπράξεων 
με άλλους φορείς. Ο δυναμικός χαρακτήρας της 
παρέμβασής μας με τη συνεχή αξιολόγηση και 
αναπροσαρμογή του τύπου και της ποιότητας 
των υπηρεσιών, εξασφαλίζει την ανταπόκριση και 
την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του πληθυ-
σμού-στόχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας στοχεύει να 
υποστηρίξει τα περιθωριοποιημένα και ευάλωτα 
άτομα που διαμένουν στην Αθήνα και στις γύρω 
περιοχές, ώστε να γίνουν ξανά ενεργά και παρα-
γωγικά μέλη της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, οι πληθυσμιακές ομάδες στις 
οποίες απευθύνεται είναι εκείνες που είναι (ή 
κινδυνεύουν να γίνουν) κοινωνικά αποκλεισμέ-
νες, όπως:
α) άτομα με ελάχιστο ή μηδενικό εισόδημα, ανε-
ξαρτήτως εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
β) μετανάστες που δεν έχουν βρει τη θέση τους 
στην κοινωνική σφαίρα
γ) μειονότητες (όπως οι Ρομά)
δ) πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
ε) νέοι που δεν έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτι-
κό σύστημα.
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Το SolidarityNow λειτουργεί το Κέντρο Αλλη-
λεγγύης Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) από το 2014, 
με σκοπό την υποστήριξη των πιο ευπαθών 
συμπολιτών μας. 

Μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται σε αυξημέ-
νες ανάγκες είναι η νομική συμβουλευτική και 
εκπροσώπηση. Το 2018, αναλήφθηκε πληθώρα 
υποθέσεων από τους έμπειρους δικηγόρους 
του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων υποθέσε-
ων για έκδοση διαζυγίου, υποθέσεις δικαστικής 
συμπαράστασης, διαδικασιών αναγνώρισης 
ταυτότητας φύλου, ανάθεσης γονικής μέριμνας 
και λοιπές οικογενειακές διαφορές.  

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης είναι 
επίσης στην καρδιά του Κέντρου παρέχοντας 
υποστήριξη και ενδυνάμωση σε ανθρώπους 
που έχουν υποστεί δύσκολες και τραυματικές 
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων 
βασανιστηρίων, ενδοοικογενειακής βίας, κ.ά. 
Οι εμπειρίες τους συχνά έχουν ως συνέπεια να 
πληγεί η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και για 
την αποκατάστασή της απαιτούνται συλλογικές 
και πολύπλευρες προσπάθειες υποστήριξης 
και συνεργασίας.

Στα επιτεύγματα του 2018 αξίζει να συμπε-
ριληφθούν οι θέσεις εργασίας που εξασφάλι-
σαν μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες, οι οποίοι 
υποστηρίχθηκαν μέσα από ατομικές συνεδρίες 
με εξειδικευμένους συμβούλους εργασίας κι 
έτσι κατάφεραν να επανενταχθούν στην αγορά 
εργασίας (σε κοινωφελή προγράμματα και 
επιχειρήσεις, στους τομείς του τουρισμού, της 
εστίασης, σε αγροτικές εργασίες, την καθαριό-
τητα, την ένδυση κ.ά.) 

Συνολικά, άνθρωποι από 60 εθνικότητες 
εξυπηρετήθηκαν από το ΚΑΘ το 2018, με 
τους περισσότερους να προέρχονται από την 
Ελλάδα, την Αλβανία, το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία 
και τη Νιγηρία. 

Το 2018, το ΚΑΘ παρείχε τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
• Κοινωνική υπηρεσία
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• Νομική υποστήριξη 
• Πολιτισμική διαμεσολάβηση
• Υπηρεσίες απασχολησιμότητας
• Λογιστικές υπηρεσίες
• Εκπαιδευτικές δράσεις
• Χώρο φιλικό για το Παιδί
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης

2.393 ωφελούμενοι
17.066 υπηρεσίες
433.196,37€

Δωρητής/Υποστηρικτής:
OSF
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Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων (Blue 
Refugee Center) αποτελεί έναν κόμβο υπο-
στήριξης αλλά και ένα σημείο συνεύρεσης για 
τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο 
στην αστική και περιαστική περιοχή της Θεσσα-
λονίκης. 

Το Κέντρο άνοιξε τις πόρτες του το 2016 για 
να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και αιτού-
ντες άσυλο που εισήλθαν μαζικά στην πόλη, 
λειτουργώντας συμπληρωματικά με το Κέντρο 
Αλληλεγγύης. Έκτοτε, εθελοντικές οργανώ-
σεις και άλλοι φορείς φιλοξενούνται στο χώρο 
και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις 
και σεμινάρια με αποτέλεσμα το Κέντρο να 
έχει αναδειχθεί ως σημείο αναφοράς για τους 
πρόσφυγες αλλά και άλλους φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης.

Από τις πολλές προσφερόμενες υπηρεσίες 
(ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευ-
τική και υποστήριξη, υπηρεσίες απασχολησιμό-
τητας, πολιτισμική διαμεσολάβηση, υποστήριξη 
σε γονείς και παιδιά, δραστηριότητες άτυπης 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, γωνιά Ίντερνετ 
και ασφαλείς χώροι για παιδιά), αξίζει να 
σημειωθεί ότι υποστηρίχθηκαν περισσότερες 
από 28 εθνικότητες ωφελούμενων, με τους 
περισσότερους να χρειάζονται υποστήριξη για 
εύρεση εργασίας και εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες. 

Συνολικά, μέσω της υπηρεσίας Απασχολησιμό-
τητας, 100 ωφελούμενοι κατάφεραν να βρουν 
εργασία, 124 συμμετείχαν στις εξετάσεις ελ-
ληνομάθειας, με 35 από αυτούς να λαμβάνουν 
πιστοποιητικό. Επίσης, 15 παρακολούθησαν  
το σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας του ΑΠΘ. 

3.669 ωφελούμενοι
9.289 υπηρεσίες 
487.467€

Δωρητές/Υποστηρικτές:
UNHCR/ECHO, UNICEF/ECHO
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Είναι απόγευμα και ο κος Ν. πρόκειται να 
παρακολουθήσει μια από τις προγραμμα-
τισμένες του συνεδρίες με την ψυχολόγο 
του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας. Ένα 
χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2017, ο κος 
Ν. έφτασε στην Ελλάδα από την Υεμένη, 
εκδιωγμένος από τον γενέθλιο τόπο του, 
εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσε-
ων. Φτάνοντας στην Ελλάδα και έχοντας 
ξοδέψει όλα τα χρήματα του, ο κος Ν. 
αποφάσισε να επισκεφτεί το Κέντρο Αλ-
ληλεγγύης του SolidarityNow στην Αθήνα. 

Μετά την ψυχολογική και νομική υποστήριξη 
που έλαβε, δημιούργησε έναν ασφαλή δεσμό 
με τους επαγγελματίες του Κέντρου. Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά «θα είχα τρελαθεί 
αν βρισκόμουν κάπου στην πλατεία Ομονοί-
ας». Σχεδόν ένα χρόνο μετά την άφιξή του 
στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας. 
«Το SolidarityNow βοήθησε πολύ προς αυτή 
την κατεύθυνση, με την ψυχολόγο, τους 
διερμηνείς και τους δικηγόρους του να είναι 
οικογένεια πια για μένα».

Αλί,
ωφελούμενος του εκ-
παιδευτικού προγράμ-
ματος που υλοποιείται 
στο Κέντρο Υποστή-
ριξης Προσφύγων 
Θεσσαλονίκης

Ο κύριος N.,
ωφελούμενος της 
υπηρεσίας ψυχολογι-
κής συμβουλευτικής 
και ψυχοθεραπείας στο 
Κέντρο Αλληλεγγύης 
Αθήνας

«Μου αρέσουν τα ελληνικά, 
γιατί μπορώ να μάθω περισ-
σότερα πράγματα ώστε να 
μιλάω καλύτερα», δηλώνει σε 
άπταιστα ελληνικά ο 15χρονος 
Αλί, ο οποίος πηγαίνει στη 
Γ’ γυμνασίου. Ο Αλί ζει στην 
Ελλάδα με την οικογένειά του 
τα τελευταία τρία χρόνια. Από 
το Πακιστάν αναγκάστηκαν να 
φύγουν όταν εκείνος ήταν οκτώ 
χρονών, ενώ πριν έρθουν στην 
Ελλάδα έζησαν στη Σαουδική 
Αραβία. Σήμερα πια, πηγαίνει 
σχολείο, επιστρέφει σπίτι και 
το απόγευμα παρακολουθεί 
μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, 
φυσικής, χημείας και μαθημα-
τικών στο Κέντρο Υποστήριξης 
Προσφύγων. «Τα αγαπημένα 
μου μαθήματα είναι η φυσική 
και τα μαθηματικά», τονίζει. Του 
αρέσει πολύ η ελληνική μυθολο-
γία και όταν μεγαλώσει θέλει να 
γίνει μηχανικός λογισμικού «γιατί 
μου αρέσει και επειδή είμαι 
καλός στους υπολογιστές!», 
ενώ συμπληρώνει «τώρα πια δε 
φοβάμαι. Μου αρέσει να μιλάω 
ελληνικά με Έλληνες γιατί έτσι 
μαθαίνω πολλά πράγματα».
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Το δικαίωμα
στη στέγη

Το 2018 ήταν για το SolidarityNow μια περίοδος κατά την οποία επέ-
κτεινε σημαντικά τα προγράμματα στέγασης που υλοποιεί από το 2016 
(συλλογικές κατοικίες, αυτόνομες κατοικίες, στέγαση για ιδιαίτερα 
ευπαθείς ομάδες), ώστε να ανταποκριθεί στις πιεστικές ανάγκες για 
την παροχή ποιοτικής στέγασης στον αστικό ιστό.

Η οργάνωση έχει πετύχει να παρέχει ποιοτικές 
υπηρεσίες διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθή-
κες διαβίωσης σε χιλιάδες ανθρώπους. Για να 
το καταφέρει αυτό, απασχολεί ένα σημαντικό 
αριθμό έμπειρων επαγγελματιών με κύριο στόχο 
την προστασία και την ασφάλεια ευάλωτων αιτού-
ντων άσυλο και προσφύγων αλλά και ευπαθών 
Ελλήνων.

2.855 ωφελούμενοι
12.688 υπηρεσίες
478.870 διανυκτερεύσεις
6.499,235€
Δωρητές/Υποστηρικτές:
UNHCR/ECHO, Help Refugees, Airbnb
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Από το 2016 το SolidarityNow 
έχει στεγάσει περισσότερους 
από 7.000 αιτούντες άσυ-
λο μέχρι σήμερα σε δομές 
σε όλη την Ελλάδα (Αττική, 
Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Πελο-
πόννησο και Μακεδονία). Το 
πρόγραμμα, που αρχικά αφο-
ρούσε μόνο στην υποστήριξη 
όσων ήταν επιλέξιμοι για το 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης, 
έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει αιτούντες άσυλο 
στην Ελλάδα και αναγνωρισμέ-
νους πρόσφυγες, για περιορι-
σμένο χρονικό διάστημα. 

Οι δικαιούχοι κατοικίας που 
υποστήριξε το SolidarityNow 
το 2018, διέμεναν σε ανεξάρ-
τητα διαμερίσματα και δομές 
φιλοξενίας στους νομούς 
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαν-
νίνων και στο νησί της Τήλου. 
Από την αρχή του περασμέ-
νου έτους, στο πλαίσιο του 
προγραμματος προστέθηκε 
στο κέντρο της Αθήνας ένας 
ξενώνας νέων προσφύγων 
και αιτούντων άσυλο, ηλικίας 
18-22 ετών, οι οποίοι μέχρι 
την ενηλικίωσή τους διέμεναν 
σε ξενώνες ασυνόδευτων 
ανηλίκων. 
Παράλληλα με το πρόγραμμα 
στέγασης που υλοποιείται 
σε συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες με χρηματοδότη-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το SolidarityNow συνέχισε 

τις παρεμβάσεις του για την 
υποστήριξη ειδικών πληθυσμι-
ακών ομάδων. Σε συνεργασία 
με την εθελοντική οργάνωση 
Help Refugees που εδρεύει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 
SolidarityNow παρείχε κατα-
λύματα σε πέντε οικογένειες 
αναγνωρισμένων προσφύγων 
και μια ελληνική οικογένεια 
αλβανικής καταγωγής, όλες με 
παιδιά σχολικής και προσχολι-
κής ηλικίας. Το έργο αυτό μας 
επέτρεψε να αναπτύξουμε μια 
πιο εστιασμένη προσέγγιση 
για την υποστήριξη ατόμων 
που σκοπεύουν να παρα-
μείνουν στην Ελλάδα και να 
υποστηρίξουμε την κοινωνική 
και οικονομική ένταξή τους 
στη νέα τους πατρίδα. 

Επίσης, η οργάνωση συνεργά-
στηκε -και συνεχίζει- με την 
Airbnb και την πλατφόρμα της 
Open Homes μέσω της οποίας 
προσφέρεται δωρεάν βραχυ-
πρόθεσμη στέγαση σε αιτού-
ντες άσυλο, αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες, ή/και σε άτομα 
που χρήζουν ιατρικής περίθαλ-
ψης σε ασφαλείς και φιλόξε-
νους χώρους. Μέχρι σήμερα, 
έχουν συνολικά υποστηριχθεί 
105 άτομα με 366 δωρεάν 
διανυκτερεύσεις. Η πρόσβαση 
σε τέτοιου είδους ευέλικτες 
βραχυπρόθεσμες λύσεις έχει 
κάνει τη διαφορά για ευάλω-
τες περιπτώσεις ανθρώπων 
που διαφορετικά θα έμεναν 
στο δρόμο, ή που υφίσταντο 
κάποιας μορφής κακοποίη-
ση στη δομή στέγασης που 
φιλοξενούνταν (π.χ. θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας).

Όλες οι λύσεις στέγασης 
περιλαμβάνουν διαχείριση 
περιπτώσεων και πρόσθετες 
υπηρεσίες, όπως ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη, διερμηνεία, 
συνοδεία σε νοσοκομεία και 
υπηρεσίες, υποστήριξη για 
την εγγραφή των παιδιών στο 
σχολείο, παροχή χρηματικής 
βοήθειας για την κάλυψη των 
βασικών εξόδων διαβίωσης 
και υποστήριξη με σκοπό την 
ένταξη στην ελληνική κοινωνία.

Ο Σαΐντ είναι Ροχίνγκια και μιλά μια γλώσσα που δεν είναι γραπτή. Επίσημα είναι άπατρις αφού στους 
Ροχίνγκια δε χορηγείται ιθαγένεια. Ανεπίσημα όμως «η καρδιά μου έχει μείνει στη Μιανμάρ, εκεί 
γεννήθηκα, εκεί γεννήθηκαν οι γονείς μου. Φέτος γίνονται δέκα τα χρόνια που έχω να τους δω. Δεν 
ξέρω αν ζουν ή όχι, δεν ξέρω τίποτα». Το σχολείο ήταν και είναι απαγορευμένο για τα παιδιά των Ρο-
χίνγκια κι ο Σαΐντ και τα αδέρφια του δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Από το Δεκέμβρη του 2017, ο Σαΐντ, 
η Μομπίνα και τα τρία τους παιδιά ζουν στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος στέγασης της 
οργάνωσης. Και από τότε άρχισαν τα όνειρα να βρίσκουν χώρο να εκφραστούν. Ο Σαΐντ δηλώνει ότι 
θα καταφέρει να βρει μια δουλειά αλλά το κυριότερο γι’ αυτόν είναι «τα παιδιά μου να πάνε σχολείο. 
Να μάθουν ελληνικά, θέλω να μάθουν και να κάνουν περισσότερα από μένα». 

Σαΐντ,
ωφελούμενος του 
προγράμματος στέγασης
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Το πρόγραμμα των Κέντρων Παιδικής και Οικογενειακής Φροντίδας, 
μπόρεσε μέσα στη χρονιά που μας πέρασε να εξελιχθεί και να συμπε-
ριλάβει και άλλες δράσεις.

Το νέο στοιχείο που προστέθηκε και αφορούσε 
τη μη-τυπική εκπαίδευση όχι μόνο λειτούργη-
σε συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες παιδικής 
προστασίας και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, 
αλλά είχε πολλαπλασιαστικά θετικό αντίκτυπο 
στις ζωές των ανθρώπων που στηρίξαμε. Με την 
υποστήριξη της UNICEF, μετράμε 11 συνολικά 
τοποθεσίες όπου είχαν παρουσία οι ομάδες μας 
παρέχοντας υπηρεσίες το 2018, με σκοπό την 
προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων προσφύγων.

7.370 ωφελούμενοι  
2.127.089€
Δωρητές/Υποστηρικτές:
UNICEF/ECHO, EPIM
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Το 2018 συνεχίσαμε την παρέμβασή μας στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων στη Θήβα, στη 
Μαλακάσα, στο Λαύριο, στη Δράμα, στις Σέρρες, στην Καβάλα, στη Βόλβη, στην Κάτω Μηλιά 
Κατερίνης και στο Καβαλάρι, αλλά και σε αστικές περιοχές της Αθήνας μέσω του σχετικού 
προγράμματος του Δήμου Αθηναίων αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Υποστήριξης 
Προσφύγων του SolidarityNow.

«Η παιδική προστασία ακούγεται αφη-
ρημένη έννοια, αλλά για εμάς στο 
SolidarityNow δεν είναι. Είναι συγκε-
κριμένα παιδικά χαμόγελα, είναι γέλια, 
είναι παιχνίδια, είναι οι στιγμές που ένας 
πατέρας ξαναπαίρνει αγκαλιά το παιδί 
του μετά από μήνες χωρισμού, είναι ο 
έφηβος που επιστρέφει στα θρανία παρά 
τις δύσκολες συνθήκες που έχει βιώσει, 
είναι μια μητέρα που χαμογελά και πάλι 
ανέμελα καθώς νιώθει ξανά ασφάλεια. 
Είναι όλα αυτά και πολλά ακόμα. Κι αυτή 
είναι η καθημερινότητα των ομάδων μας 
στο πεδίο. Προσθέτοντας και το κομμάτι 
της εκπαίδευσης, έχουμε πια τη δυνατότη-
τα όχι μόνο να επουλώσουμε πληγές του 
παρελθόντος, αλλά και να χαράξουμε μαζί 
με τα παιδιά ένα καλύτερο αύριο για το 
καθένα από αυτά. Συνεχίζουμε δυναμικά, 
πλάι σε χιλιάδες οικογένειες!»

7.363 πρόσφυγες και παιδιά μεταναστών 
έλαβαν υπηρεσίες υποστήριξης (ψυχοκοι-
νωνικής, νομικής και εκπαιδευτικής)

3.017 άτομα έλαβαν νομική υποστήριξη 

2.221 άτομα υποστηρίχτηκαν ψυχοκοινωνικά

Δημιουργήθηκαν 10 ειδικοί χώροι για τη 
γυναίκα και το παιδί, τους οποίους επι-
σκέφτηκαν 2.133 γυναίκες και έφηβες. 
Συνολικά ωφελήθηκαν 724 βρέφη ενώ 403 
μητέρες/φροντιστές έλαβαν εξειδικευμένη 
συμβουλευτική για τη διατροφή των βρεφών 
και των νηπίων

332 ασυνόδευτα παιδιά εντοπίστηκαν και 
υποστηρίχτηκαν ολιστικά

5.184 παραπομπές ατόμων με πιο εξειδι-
κευμένες ανάγκες 

3.562 παιδιά και ενήλικες παρακολούθη-
σαν μαθήματα και έλαβαν σχολική στήριξη

34 δάσκαλοι επιμορφώθηκαν στη διαπολι-
τισμική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας

2.774 παιδιά ωφελήθηκαν από τους χώ-
ρους δημιουργικής απασχόλησης

Τα Κέντρα Παιδικής και Οικογενειακής Φροντίδας ξεπέρασαν τους αρχικούς τους στόχους:

Παράλληλα, το 2018 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Following their 
Footsteps/Ακολουθώντας τα Bήματά τους» για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά-
πρόσφυγες που υλοποίησε το SolidarityNow με βασικούς συνεργάτες τους 
Φάρος, Μέριμνα, CivisPlus και Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ», με χρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (EPIM). Το 
πρόγραμμα είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και 
καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί 
από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρό-
μους της Αθήνας, καθώς και την παροχή ολιστικής φροντίδας και φιλοξενίας 
μέσω μίας εναλλακτικής της κράτησης ή της ζωής στο δρόμο.

Χριστιάνα Κύρκου, 
Συντονίστρια προγράμματος 
Κέντρων Παιδικής & 
Οικογενειακής Φροντίδας
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Η αποχώρηση από το σχολείο λόγω των διαρθρωτικών δυσκολιών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης στην ελλη-
νική αγορά εργασίας, υπογραμμίζουν τον κίνδυνο για το ανεκπλήρωτο 
δυναμικό των νέων ανθρώπων. Το SolidarityNow παρέχει μη-τυπική 
εκπαιδευτική υποστήριξη και δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
μέσω καινοτόμων εργαλείων μάθησης και διαπολιτισμικά προγράμματα 
βοηθώντας τους ανθρώπους να επανασυνδεθούν με την αγορά εργασί-
ας, το Πανεπιστήμιο και φυσικά, τη σχολική κοινότητα.

Περισσότερα από 2.000 παιδιά και ενήλικες 
ωφελήθηκαν από μη-τυπικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, ενώ σχεδόν όλα τα παιδιά που 
στεγάζονταν στο πλαίσιο του σχετικού προγράμ-
ματος της οργάνωσης μέχρι το Δεκέμβριο του 
2018, γράφτηκαν και παρακολούθησαν επιτυχώς 
ημερήσια δημόσια σχολεία. Υποστηρικτικές τά-
ξεις βοήθησαν τα παιδιά που εισήλθαν πρόσφατα 
στο σχολείο να ενισχύσουν τις πιθανότητες συνέ-
χισης της εκπαίδευσης και της διάκρισής τους.

3.594 συμμετέχοντες 
159.548€
Δωρητές/Υποστηρικτές:
OSF, Almasar, CISCO, Φόρουμ Ανάπτυξης,
Organisation Internationale de la Francophonie, Refu-AID,
The Cube Athens, Council of Europe, Αναπτυξιακή Δήμου Θεσσαλονίκης

Το
 δ

ικ
αί

ω
μα

στ
ην

 ε
κπ

αί
δε

υσ
η

Το δικαίωμα
στην εκπαίδευση

B

A



38 39

Εκπαιδευτικό Κέντρο «Διαδρομές»

Η αυξημένη ζήτηση για εκμάθηση γλωσσών, 
οδήγησε το SolidarityNow το 2017 να ξεκινή-
σει μια συνεργασία με την οργάνωση Almasar 
και το Φόρουμ Ανάπτυξης για την υλοποίηση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο 
«Διαδρομές» στην Αθήνα. Η οργάνωση στήριξε 
τη διδασκαλία ελληνικών, αγγλικών, γαλλι-
κών και αραβικών σε παιδιά, ενώ παράλληλα 
παρείχε μαθήματα υπολογιστών σε ενήλικες και 
παιδιά. Συνολικά το 2018, 613 μαθητές παρα-
κολούθησαν μαθήματα γλωσσών στο Κέντρο 
«Διαδρομές», ενώ 13 άτομα έδωσαν εξετάσεις 
για πιστοποίηση ελληνικής γλώσσας.
Παράλληλα, από το 2018 το SolidarityNow 
αποτελεί πιστοποιημένη Ακαδημία CISCO. Σε 
αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επι-
μόρφωσης για την κατάρτιση τεχνικών δικτύου 
με την υποστήριξη της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης. Οι πρώτοι 10 μαθητές ολοκλήρωσαν το 
πρόγραμμα CISCO IT Essentials. 
Τέλος, σε συνεργασία με την κοινωνική επιχεί-
ρηση Electra Energy και την Precious Plastic 
Greece, το SolidarityNow υλοποίησε στο 
Κέντρο «Διαδρομές» το πρόγραμμα BY(E)-
PLASTIC με σκοπό την προώθηση της ανακύ-
κλωσης και επαναχρησιμοποίησης πλαστικού, με 
μεγάλη ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες.

Πρόγραμμα γλωσσικής και πολιτιστικής στήρι-
ξης στα γαλλικά 

Το 2018 ολοκληρώθηκε ο κύκλος του προ-
γράμματος γαλλοφωνίας που ξεκίνησε το 
2017 με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργα-
νισμού Γαλλοφωνίας. Το πρόγραμμα αφορούσε 
στη διδασκαλία γαλλικών ως ξένης γλώσσας 

αλλά και ως μητρικής, σε πρόσφυγες και 
μετανάστες. Παράλληλα, είχε ως σκοπό την 
πολιτισμική γνωριμία με τη γαλλοφωνία και 
συγκεκριμένα μέσω της λογοτεχνίας, της 
Τέχνης και της μουσικής. Τα μαθήματα πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύ-
γων (Θεσσαλονίκη), στο εκπαιδευτικό κέντρο 
«Διαδρομές» (Αθήνα) και στη δομή φιλοξενίας 
στα Λουτρά Βόλβης. 
Οι 154 ωφελούμενοι του προγράμματος προ-
έρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα, όπως  
γαλλόφωνοι πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο που 
ήταν σε αναμονή οικογενειακής επανένωσης 
σε γαλλόφωνη χώρα της ΕΕ, ή τέλος, πρό-
σφυγες και μετανάστες που ενδιαφέρονταν 
να μάθουν γαλλικά και να εντρυφήσουν στη 
γαλλόφωνη κουλτούρα. Το πρόγραμμα συ-
μπεριλάμβανε επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για την τυπική και μη εκπαίδευση, τα οποία 
συγκέντρωσαν συνολικά 43 συμμετέχοντες σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Το πολιτιστικό μέρος του προγράμματος μάς 
χάρισε πολλές όμορφες στιγμές, όπως το 
αφιέρωμα στα ποιήματα που συνέθεσαν και 
απήγγειλαν μέλη της κονγκολέζικης κοινότη-
τας των Λουτρών Βόλβης στη Διεθνή Έκθεση 
Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 

Διάδρασις: Στήριξη του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση και στην πρόσβαση στο σχολείο 
για παιδιά πρόσφυγες

Το SolidarityNow, σε μία πιλοτική σύμπραξη με 
φορείς-κλειδιά της Θεσσαλονίκης, όπως ο Δή-
μος Θεσσαλονίκης μέσω της Αναπτυξιακής της 
Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) και τη 
ΧΑΝΘ, υλοποίησε από τον Οκτώβριο του 2018 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διάδρασις» για 

την καλύτερη ένταξη των παιδιών-προσφύγων 
στην πόλη. 

Η ΧΑΝΘ ανέλαβε την προσχολική αγωγή, 
ενώ το SolidarityNow παρείχε μαθήματα και 
σχολική στήριξη σε εφήβους 12-18 ετών, 
προσφυγικής και μεταναστευτικής προέλευ-
σης. Τα μαθήματα έγιναν στο Διαπολιτισμικό 
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και αξίζει να πούμε ότι 
η άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών του 
SolidarityNow και του σχολείου συνιστά καλή 
πρακτική για τη λειτουργία παρόμοιων προ-
γραμμάτων και σε άλλα σχολεία στο μέλλον. 
Οι 53 μαθητές του SolidarityNow προέρχονταν 
από χώρες όπως: Τουρκία, Κίνα, Αφγανιστάν, 
Συρία, Αλβανία, Ρωσία, Γεωργία, Λαϊκή Δημο-
κρατία του Κονγκό κ.ά. 
Παράλληλα με τα μαθήματα των παιδιών, 
οργανώθηκαν εθελοντικά μαθήματα ελληνικών 
και αγγλικών για τους γονείς τους –έτσι, το 
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο μεταμορφωνόταν σε 
μικρό εκπαιδευτικό κέντρο συνάντησης διαφο-
ρετικών εθνικοτήτων της πόλης.

«Γλωσσική Στήριξη σε Ενήλικες Πρόσφυγες»: 
Δραστηριότητες διάδοσης της εργαλειοθή-
κης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στόχος του προγράμματος ήταν η διάδοση της 
εργαλειοθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τη Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Προσφύγων, 
με στόχο τη στήριξη και πλαισίωση εκπαιδευ-
τικών που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη 
πληθυσμιακή ομάδα. Διενεργήθηκαν 10 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών από έμπειρο 
προσωπικό του SolidarityNow. Η ομάδα-στόχος 
ήταν εκπαιδευτικοί της τυπικής και μη-τυπικής 
εκπαίδευσης και πετύχαμε την αντιπροσώπευ-

ση τόσο δημόσιων εκπαιδευτικών φορέων, όσο 
και ΜΚΟ, αλλά και εθελοντικών πρωτοβουλιών. 
Οι επιμορφώσεις διοργανώθηκαν στη Θεσσα-
λονίκη, την Αθήνα, τη Θήβα, τη Μαλακάσα, τα 
Ιωάννινα, τις Σέρρες, τη Δράμα και την Καβά-
λα, ενώ συμμετείχαν συνολικά 174 εκπαιδευτι-
κοί. Η μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος 
ήταν η δικτύωση σε τοπικό επίπεδο πολλών 
φορέων εκπαίδευσης και η αλληλοστήριξη των 
συμμετεχόντων σχετικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό τους έργο. 
Το SolidarityNow μετέφερε τις παρατηρήσεις 
και τις επισημάνσεις των εκπαιδευτικών σε 
ομάδες εργασίας των φορέων που εμπλέκο-
νται στην εκπαίδευση προσφύγων (Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη), με στόχο να διαδοθούν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην ομάδα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που σχεδίασε 
την εργαλειοθήκη. 

Campus Bus

Το 2018, σε συνεργασία με το The Cube 
Athens συμμετείχαμε στην υλοποίηση του 
προγράμματος Campus Bus, χρηματοδοτού-
μενο από την Google Greece. Το Campus 
Bus, ένα κινητό λεωφορείο διαμορφωμένο 
ως εργαστήριο Η/Υ και τάξη για τη διεξαγωγή 
μαθημάτων, ταξίδεψε στην Ελλάδα και πραγμα-
τοποίησε σεμινάρια με σκοπό να μάθει στους 
συμμετέχοντες (Έλληνες και μετανάστες/
πρόσφυγες) πώς μπορούν να εργαστούν ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω διαδικτύου. Το 
λεωφορείο επισκέφθηκε 10 κεντρικές πλα-
τείες, 9 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και 8 
μεταναστευτικές κοινότητες σε όλη τη χώρα, 
εκπαιδεύοντας συνολικά 895 άτομα.
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«Θυμάμαι το παρελθόν μου και λέω 
ότι σήμερα είναι όλα τέλεια», λέει η 
Ράχα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Ιράν, όπως και το 11χρονο παιδί της. 
Σήμερα ζει με το δεύτερο σύζυγό της 
στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε να 
παρακολουθήσει το σεμινάριο κατάρτι-
σης διερμηνέων, Future Interpreters στο 
Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. 
«Μάθαμε τόσα πράγματα παρακολουθώ-
ντας αυτό το σεμινάριο. Από το πώς να 
ντυνόμαστε μέχρι το πώς να διαχειριζό-
μαστε μια δύσκολη κατάσταση, όπως για 
παράδειγμα όταν οι ωφελούμενοι είναι 
θυμωμένοι. Μου άρεσαν πολύ και οι 
διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτές μας, 
έκαναν το σεμινάριο ακόμα πιο ενδιαφέ-
ρον», αναφέρει η Ράχα, που από πολύ 
μικρή ηλικία είχε κλίση στα καλλιτεχνικά 
μαθήματα, σπούδασε και έγινε δασκάλα 
ζωγραφικής. Τώρα στοχεύει να συνδυά-
σει τη διερμηνεία με τη ζωγραφική, αφού 
και τα δύο τα θεωρεί τέχνες.

Ράχα,
ωφελούμενη του προγράμματος 
Future Interpreters που 
υλοποιήθηκε στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
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Για το SolidarityNow, οι υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της απασχόλησης 
και η ενδυνάμωση των ανθρώπων για την πρόσβασή τους στην αγορά 
εργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της βοήθειας που λαμβάνουν 
όλοι όσοι έρχονται στα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης.

Η σύνδεση των ατόμων με την αγορά εργα-
σίας και η παροχή της δυνατότητας απασχό-
λησης είναι ο στόχος των προσπαθειών μας 
για την κοινωνική τους ένταξη. Αυτό οδηγεί 
στη μείωση της εξάρτησης από τη βοήθεια 
του κράτους και των μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων και δίνει στους ανθρώπους αληθινές 
ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.

2.017 ωφελούμενοι
4.413 υπηρεσίες
190.671€
Δωρητές/Υποστηρικτές:
EU-E@si, UNHCR/ECHO, OSF, Guerilla Foundation, 
Horizon 2020/ EU, Erasmus+/EU
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Συγκεκριμένα, τα αποτελέσμα-
τα αλλά και οι πρωτοβουλίες 
που αναλάβαμε σχετικά με 
την απασχολησιμότητα το 
2018, έχουν ως εξής:

• Κέντρο Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης
54 Έλληνες, πρόσφυγες και 
μετανάστες ωφελούμενοι του 
Κέντρου βρήκαν εργασία, 
ενώ συνολικά 306 άτομα 
υποστηρίχτηκαν μέσω 1.259 
συνεδριών. 

• Κέντρο Υποστήριξης 
Προσφύγων
100 πρόσφυγες και/ή αιτού-
ντες άσυλο βρήκαν εργασία, 
ενώ υποστηρίχτηκαν συνολικά 
363 άτομα μέσω 1.305 συνε-
δριών από έμπειρα στελέχη 
του Κέντρου.

• Κέντρο Αλληλεγγύης 
Αθήνας
Το 2018 ξεκίνησε το πρό-
γραμμα απασχολησιμότητας. 
Συνολικά υποστηρίχτηκαν 556 
άτομα, Έλληνες και αλλοδα-
ποί, ενώ 147 κατάφεραν να 
βρουν εργασία.  

• Πρόγραμμα Future 
Interpreters
Το 2018 ολοκληρώθηκε το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης 
ατόμων για εύρεση εργασίας 
ως διερμηνείς στο οποίο 
συμμετείχαν συνολικά 121 
άτομα. Όλοι οι συμμετέχοντες 
είχαν διαφορετικό υπόβα-
θρο και διαφορετική μητρική 

γλώσσα (Κουρδικά, Αραβικά, 
Τουρκικά, Κινεζικά, Φαρσί, 
Γαλλικά, Ουρντού κ.ά.). Οι 
συμμετέχοντες προέρχονταν 
από 19 χώρες. Συγκεκριμένα, 
41 από τους 121 συμμετέχο-
ντες βρήκαν δουλειά, τόσο 
στο SolidarityNow όσο και σε 
άλλους φορείς.

• Business4YOUth
To 2018 ξεκίνησε το πρό-
γραμμα Business4YOUth σε 
συνεργασία με το International 
Rescue Committee (IRC) και 
την κοινωνική επιχείρηση 
Knowl, με τη χρηματοδότη-
ση του Citi Foundation. Το 
Business4YOUth είχε στόχο 
να εκπαιδεύσει νέους, συ-
μπεριλαμβανομένων αιτού-
ντων άσυλο, προσφύγων και 
Ελλήνων, με σκοπό να μάθουν 
την τέχνη του επιχειρείν στην 
Ελλάδα και να μπορέσουν να 
κάνουν τα πρώτα βήματα για 
να ξεκινήσουν τη δική τους 
επιχείρηση στη χώρα μας. 
Συνολικά, 116 υποψήφιοι 
εκπαιδεύτηκαν, από τους 
οποίους 72 άνδρες και 44 
γυναίκες. Πραγματοποιήθηκαν 
8 κύκλοι μαθημάτων στα ελ-
ληνικά, αγγλικά και στα φαρσί. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
το 2019. 

• SIRIUS: Δεξιότητες 
και Ένταξη Μεταναστών, 
Προσφύγων και Αιτούντων 
Άσυλο στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας
Τον Ιανουάριο του 2018 

ξεκίνησε το διακρατικό 
πρόγραμμα SIRIUS, σε συ-
νεργασία με φορείς από το 
Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, 
τη Φινλανδία, την Ιταλία, την 
Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ελλάδα. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στην ένταξη των 
μεταναστών, προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο στην ευρω-
παϊκή αγορά εργασίας μέσω 
ποικίλων δράσεων. Συγκεκρι-
μένα, στις δράσεις περιλαμβά-
νονται: έρευνες, ακαδημαϊκά 
εγχειρίδια, φεστιβάλ, ημέρες 
καριέρας, διάλογοι με φορείς-
κλειδιά στο χώρο της εργασί-
ας κ.ά. Το πρόγραμμα ολοκλη-
ρώνεται το 2020. 

• Refugees WelComB!
Το SolidarityNow συμμετέχει 
στο πρόγραμμα Refugees 
WelComB! το οποίο πραγματο-
ποιείται με τη χρηματοδότηση 
του προγράμματος Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Πρόκειται για μια στρατηγική 
συνεργασία οργανισμών από 
επτά χώρες: Γερμανία, Ουγ-
γαρία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλ-
γαρία, Τουρκία και Ελλάδα. 
Το πρόγραμμα αποβλέπει στη 
βελτίωση της διεπιστημονικής 
συνεργασίας και επιδιώκει τη 
διερεύνηση των αναγκών του 
προσφυγικού πληθυσμού στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της 
κοινωνικής και επαγγελματικής 
τους ένταξης. Το ερευνητικό 
αυτό πρόγραμμα ολοκληρώνε-
ται το 2019.

Μια 22χρονη γυναίκα, μαθηματικός, πρόσφυγας, ποιή-
τρια, απαντά στις ερωτήσεις για τη ζωή και τα όνειρά 
της με στίχους από τραγούδια. Αυτό κάνει απαντώντας 
και στην ερώτηση πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα για ένα 
κορίτσι από το Πακιστάν. Η απάντηση είναι ο τίτλος 
ενός τραγουδιού των Beatles: «Εδώ είμαστε ελεύθεροι 
σαν τα πουλιά, μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε». Και 
η Σάνα πράγματι κάνει ό,τι μπορεί για να πάει εκεί που 
θέλει. Έχει ήδη το πτυχίο της στα μαθηματικά, σκαρώνει 
ποιήματα και ελπίζει να εκδώσει τη δική της ποιητική 
συλλογή. Επειδή όμως τα ενδιαφέροντά της είναι αστεί-
ρευτα, παρακολούθησε το σεμινάριο ονυχοπλαστικής 
που οργανώθηκε στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων 
στη Θεσσαλονίκη, διακρίθηκε ως μία πολύ καλή μαθήτρια 
και έθεσε έναν ακόμη στόχο: να αποκτήσει το δικό της 
σαλόνι ομορφιάς! Συνδυάζονται άραγε τα μαθηματικά 
με το μανικιούρ-πεντικιούρ; Η πολυδιάστατη Σάνα λέει 
ναι! «Όταν ασχολείσαι όλη την ημέρα με τα μαθηματικά 
νιώθεις κουρασμένος. Η περιποίηση των άκρων με χαλα-
ρώνει και αισθάνομαι ότι περιποιούμαι και τον εαυτό μου 
ως γυναίκα».

Σάνα,
απόφοιτη σεμιναρίου 
ονυχοπλαστικής στο Κέντρο 
Υποστήριξης Προσφύγων 
Θεσσαλονίκης
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Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισότητα όλων ενώπιον 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 - ανεξαρτή-
τως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

Η οργάνωση, από την ίδρυση των Κέντρων Αλλη-
λεγγύης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχει 
ενσωματώσει τη νομική συνδρομή ως στοιχειώδη 
υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν σε όποιον τη 
ζητήσει. Ομάδες έμπειρων νομικών, τόσο στο 
προσφυγικό όσο και στο αστικό, ποινικό και διοι-
κητικό δίκαιο, υποστηρίζουν όλους εκείνους που 
χρειάζονται νομική υποστήριξη παρέχοντας ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών - από την έκδοση νομικών 
εγγράφων, την εκπροσώπηση σε υπηρεσίες (κυ-
ρίως για τους αιτούντες άσυλο) έως τη δικαστική 
εκπροσώπηση.

3.223 ωφελούμενοι 
5.111 υπηρεσίες
340.242€
Δωρητές/Υποστηρικτές:
OSF, UNHCR/ECHO, UNICEF/ECHO, IRC, RLS
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Στο Κέντρο Υποστήριξης Προ-
σφύγων στη Θεσσαλονίκη, η 
νομική υπηρεσία φροντίζει για 
την προετοιμασία των ενδια-
φερομένων για τις συνεντεύ-
ξεις τους με την Υπηρεσία 
Ασύλου, όπως και την παροχή 
πληροφοριών και υποστήριξης 
σχετικά με τη διαδικασία χορή-
γησης ασύλου ή το καθεστώς 
μετεγκατάστασης και επανέ-
νωσης. Τα θέματα αστικού 
δικαίου, όπως οι αναγνωρίσεις 
παιδιών, τα διαζύγια, οι γάμοι 
κ.λπ., είναι επίσης μεταξύ των 
αιτημάτων που δεχόμαστε και 
αναλαμβάνουμε.

Στις επιτυχίες του 2018, 
θα πρέπει να αναφερθεί η 
νικηφόρα δικαστική διαμάχη 
μιας γυναίκας πρόσφυγα-θύμα 
ενδοοικογενειακής βίας για 
την έκδοση διαζυγίου και 
την ανάληψη της κηδεμονίας 
των παιδιών της καθώς και η 
αθώωση τεσσάρων προσφύ-
γων από τη Συρία, οι οποίοι 
λόγω αδυναμίας επικοινωνίας, 
κινδύνεψαν να καταδικαστούν 
για αντίσταση κατά της αρχής. 
Σημαντικό να αναφέρουμε 
ότι στη Θεσσαλονίκη, το 
SolidarityNow είναι η μόνη ορ-
γάνωση, μαζί με το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυ-
γες, που αναλαμβάνουν την 
κάλυψη δικαστικών εξόδων και 
παράστασης στα δικαστήρια.
Η συνεργασία του 
SolidarityNow με το 
International Rescue 
Committee (IRC) για τη 
διαχείριση της πλατφόρμας 
online νομικής συμβουλευ-
τικής Refugee.Info συνεχί-
στηκε το 2018. Δικηγόροι 
του SolidarityNow συνέχισαν 
να απαντούν σε ερωτήσεις 
προσφύγων/αιτούντων άσυλο 
από όλη τη χώρα σχετικά με 
τη διαδικασία ασύλου, τις 
οικογενειακές επανενώσεις, 
τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις τους στην Ελλάδα.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
live chats στα αραβικά, φαρσί 
και γαλλικά, τα οποία παρακο-
λούθησαν περισσότεροι από 
16.000 ενδιαφερόμενοι.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
η νέα συνεργασία που ανα-
πτύξαμε με τον εθελοντικό 
οργανισμό Refugee Legal 
Support (RLS) από το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, μέσω του οποίου 
ενδυναμώθηκε η ομάδα των 
δικηγόρων μας στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας με τη 

συνδρομή έμπειρων νομικών 
σε θέματα ασύλου και δικαίου 
διεθνούς προστασίας.
Το 2018, δικηγόροι των 
Κέντρων μας συμμετείχαν 
σε τοπικά, εθνικά και διεθνή 
φόρα και συνέδρια, όπως το 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη 
Μεταναστευτική Πολιτική στη 
Λέσβο και την πρώτη συνά-
ντηση της EASO για το Δίκτυο 
Vulnerability Network Advisory 
Group στη Μάλτα. 

Τη χρονιά που πέρασε, 3.223 
άτομα έτυχαν νομικής συν-
δρομής μέσω των Κέντρων 
Αλληλεγγύης και του Κέντρου 
Υποστήριξης Προσφύγων.

Συνολικά, 123 υποθέσεις 
έφτασαν στα δικαστήρια και 
εκπροσωπήθηκαν από τους 
δικηγόρους του SolidarityNow: 
50 υποθέσεις από την ομάδα 
δικηγόρων μας στην Αθήνα και 
73 υποθέσεις από την ομάδα 
μας στη Θεσσαλονίκη.

Μαρίνα Καντά,
Eπικεφαλής Νομικής 
Υπηρεσίας στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας

«Εργάζομαι με ανθρώπους που έχουν επεί-
γουσες ανάγκες, όμως παίρνω δύναμη κι εγώ 
η ίδια μέσα από αυτούς. Τους θαυμάζω για 
τη δύναμη και την ανθεκτικότητά τους και 
μαθαίνω κάθε μέρα από το παράδειγμά τους. 
Έχω αλλάξει. Είμαι πιο ευπροσάρμοστη, πιο 
συγκαταβατική, πιο ήπια, αποδέχομαι τους 
άλλους όπως ακριβώς είναι και νιώθω συναι-
σθηματικά πληρέστερη. Πιστεύω ακράδαντα 
πως ό,τι δίνεις σε συναίσθημα και αγάπη σού 
γυρίζει πίσω στο διπλάσιο. Σε αυτόν τον κό-
σμο προσπαθώ να μυήσω και τα παιδιά μου».
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Μικρά προγράμματα - Μεγάλες αλλαγές

Το SolidarityNow υλοποίησε μια 
σειρά από μικρότερα προγράμματα 
που αξίζουν την προσοχή μας
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Καλωσήρθατε στο Lab29A

Το Lab29A που ξεκίνησε να 
λειτουργεί το SolidarityNow το 
2018 είναι ένας νέος χώρος 
αναψυχής και εκπαίδευσης 
που προσφέρει δωρεάν υπη-
ρεσίες σε παιδιά, εφήβους, 
γονείς και εκπαιδευτικούς στη 
Θεσσαλονίκη.
Είναι ένας φιλόξενος, χα-
ρούμενος και πολύχρωμος 
κοινωνικός χώρος για όλους 
όσοι νιώθουν δημιουργικοί και 
έχουν την ανάγκη να εκφρα-
στούν μέσα από την τέχνη, 
την εκπαίδευση και ποικίλες 
άλλες δραστηριότητες. 

Μερικές από τις δραστηριό-
τητες που προσφέρονται στο 
Lab29A είναι επιμορφωτικά 
εργαστήρια, συμβουλευτική 
θηλασμού για νεαρές μη-
τέρες, μαθήματα τέχνης, 
μαθήματα ξένων γλωσσών, 
προετοιμασία υποψηφίων για 
υποτροφίες και πολλές ακόμα 
δράσεις.

Ξενώνας Νεαρών Προσφύγων 
και Αιτούντων Άσυλο

Από τον Ιανουάριο του 2018 
το SolidarityNow συνεργάζε-
ται με το Σύλλογο Μερίμνης 
Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) για 
τη διαχείριση ενός Ξενώνα 
Νέων Ενηλίκων προσφύγων 
και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 
18-22 ετών) στο κέντρο της 
Αθήνας. Συνολικά, 45 νεαροί 
ενήλικες, που μέχρι την ενηλι-
κίωσή τους διέμεναν σε δομές 
για ασυνόδευτους πρόσφυγες, 
βρήκαν καταφύγιο και φροντί-
δα στον Ξενώνα, ενώ συμμε-
τείχαν σε πληθώρα δράσεων 
εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, 
ψυχαγωγικών κ.ά. αλλά και 
προγραμμάτων απασχόλησης 
και τεχνικής κατάρτισης. 

Όλοι Μαζί Παρέα στο 
Μουσείο!

Το πρόγραμμα «Όλοι Μαζί 
Παρέα στο Μουσείο» ξεκίνησε 
τον Οκτώβριο του 2018 σε μία 
σύμπραξη του SolidarityNow, 
του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης και του Pierce College. 
Σε αυτό το πρωτότυπο και 
«αλληλέγγυο» εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα έλαβαν μέρος 30 
μαθητές-πρόσφυγες από τις 
δομές στέγασης της οργά-
νωσης και 30 μαθητές από 
το πρόγραμμα IB του Pierce 
College, με στόχο την αλληλε-
πίδραση και την ανάπτυξη της 
μεταξύ τους επικοινωνίας με 
«όχημα» την τέχνη. 
Μέσω εργαστηρίων, τα παιδιά 
ενώ μιλούν άλλες γλώσσες και 
έχουν διαφορετικό κοινωνικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό 
υπόβαθρο έμαθαν να χρησιμο-
ποιούν την Κυπρο-Μινωική γρα-
φή ως κώδικα επικοινωνίας και 
να δημιουργούν τα δικά τους 
έργα τέχνης. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 
2019 με την ομαδική έκθεση 
των έργων των παιδιών στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

MYSITE

Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος MYSITE (με τη χρηματο-
δότηση από το Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
πραγματοποιήθηκε το 2018 
μία έρευνα σε εθνικό επίπεδο 
σχετικά με την επιχειρηματι-
κότητα στην Ελλάδα, η οποία 
συμπεριλάμβανε συναντήσεις 
και συνεντεύξεις με νέους, 
επιχειρηματίες, επενδυτές, 
στελέχη του Δημοσίου, 
ερευνητές κ.ά. Στόχος ήταν 
η καταγραφή του νομικού 
και θεσμικού πλαισίου για 
την επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα, των προκλήσεων και 
δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζουν οι νέοι επιχειρηματίες, 
καθώς και των ευκαιριών και 
των δυνατοτήτων ανάπτυξης 
και χρηματοδότησης (τόσο 
ιδιωτικής όσο και θεσμικής) 
που προσφέρονται. Μια σειρά 
από εκπαιδευτικά σεμινάρια 
προβλέπεται να πραγματοποι-
ηθεί το 2019 σε επίδοξους 
νέους επιχειρηματίες. 

The Resilient Roots Initiative

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
λογοδοσίας ξεκινήσαμε τον 
Ιούλιο του 2018 σε συνεργα-
σία με το δίκτυο CIVICUS και 
τους οργανισμούς Keystone 
Accountability & Accountable 
Now. Συνολικά, 31 νέοι 
ωφελούμενοι της οργάνωσης, 
μεταξύ των οποίων νεαροί 
που φιλοξενούνταν έως την 
ενηλικίωσή τους σε δομές 
για ασυνόδευτους ανήλικους, 
ΛΟΑΤΚΙ και γυναίκες από 
ευπαθείς ομάδες συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα με στόχο να 
εκφράσουν την κριτική τους 
και να βοηθήσουν την οργά-
νωση να βελτιωθεί. Μεταξύ 
άλλων, οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα παρακολούθησαν 
μαθήματα φωτογραφίας, 
ραδιοφώνου και σεμινάρια δη-
μόσιου λόγου. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται το 2019. 
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Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» - 
Συνειρμός ΑΜΚΕ 

Το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» 
είναι μια δημόσια μονάδα ψυχι-
κής υγείας που στοχεύει στην 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας σε μετανάστες, πρό-
σφυγες και αιτούντες άσυλο 
που κατοικούν στην Αθήνα. 
Από το 2017, το Κέντρο 
Ημέρας εφαρμόζει μια νέα 
φάση ενός έργου ολιστικής 
προσέγγισης σε συνεργασία 
με το Κέντρο Αλληλεγγύης 
Αθήνας ώστε να προσφέρει 
άμεση υποστήριξη σε παιδιά 
που ανήκουν στο αυτιστικό 
φάσμα, παιδιά με διάφορες 
μαθησιακές δυσκολίες καθώς 
και παιδιά με προβλήματα 
ομιλίας και γλώσσας. Κατά τη 
διάρκεια του 2018, ωφελήθη-

καν 20 παιδιά από τις υπηρε-
σίες του Κέντρου ενώ πραγμα-
τοποιήθηκαν 175 συνεδρίες 
παιδιών καθώς και 35 γονικές 
συνεδρίες. Το SolidarityNow 
παρείχε το χώρο στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας όπου 
διεξάγονταν οι συνεδρίες 
μεταξύ ειδικών θεραπευτών 
και ωφελούμενων καθώς και 
χρηματοδότηση που κάλυψε 
το κόστος προσωπικού. 
Ποσό Δωρεάς: €48.649
01/01/2018 - 31/12/2018

Γιατροί του Κόσμου

Μέσω του Ανοικτού Πολυϊα-
τρείου στη Θεσσαλονίκη, οι 
ΓτΚ Ελλάδος προσπαθούν 
να καλύψουν τις ανάγκες 
φροντίδας υγείας παρέχο-
ντας δωρεάν υπηρεσίες σε 

ανασφάλιστους πολίτες στη 
χώρα καθώς και σε ηλικιωμέ-
νους, γυναίκες, πρόσφυγες / 
μετανάστες και ασυνόδευτα 
ανήλικα. Έως το Δεκέμβρη 
του 2018 πραγματοποιήθηκαν 
7.349 συνεδρίες. Συνολικά, 
ωφελήθηκαν 3.226 άνθρωποι. 
Η χρηματοδότηση από το 
SolidarityNow κάλυψε το κό-
στος απασχόλησης νοσηλευτή 
και διερμηνέα.
Ποσό Δωρεάς: €33.000
01/03/2018 - 31/12/2018

Κοινωνική Επιχείρηση Knowl

Η κοινωνική επιχείρηση Knowl 
ανέλαβε ένα μέρος των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
Business4YOUth για την υπο-
στήριξη νέων επιχειρηματιών 

Στήριξη στην Κοινωνία των 
Πολιτών

Από την ίδρυσή του, το SolidarityNow υποστηρίζει ορ-
γανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για δράσεις που 
δρουν συμπληρωματικά ή ενισχυτικά στις δράσεις που 
το ίδιο υλοποιεί, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Έτσι και το 2018,
παρείχαμε υποστήριξη
στις παρακάτω οργανώσεις
και τα προγράμματα: 

από ευπαθείς ομάδες. Συνολι-
κά για το 2018 εκπαιδεύτηκαν 
116 άτομα, εκ των οποίων 49 
αιτούντες άσυλο, 47 πρόσφυ-
γες και 19 Έλληνες. 
Ποσό Δωρεάς: €40.062
01/01/2018 - 31/12/2018

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού

Το Κέντρο για το Παιδί είναι 
ένας ανοιχτός χώρος σε 
όλα τα παιδιά και λειτουρ-
γεί καθημερινά στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας. Κατά τη 
διάρκεια του 2018, πραγματο-
ποιήθηκαν 3.000 επισκέψεις 
παιδιών στο χώρο, ηλικίας 
0-13 από οικογένειες προσφύ-
γων, μεταναστών και Ελλήνων. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
290 συνεδρίες συμβουλευτι-

κής με γονείς και 15 ατομικές 
συνεδρίες με παιδιά. 
Το SolidarityNow παρείχε το 
χώρο όπου διεξάγονταν οι συ-
νεδρίες και οι δραστηριότητες 
των ωφελούμενων καθώς και 
χρηματοδότηση που κάλυψε 
το κόστος απασχόλησης δύο 
εκπαιδευτικών και ενός ψυχο-
λόγου. 
Ποσό Δωρεάς: €46.000
01/01/2018 - 31/12/2018

Active Citizens Fund

Από κοινού με το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, το SolidarityNow 
ανέλαβε τη διαχείριση του 
προγράμματος Active Citizens 
Fund. Το πρόγραμμα Active 
Citizens Fund για την Ελλάδα, 
ύψους €12εκ, χρηματοδο-
τείται από την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία 
και είναι μέρος του χρηματο-
δοτικού μηχανισμού του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 
αρχές του 2019 και στοχεύει 
στην ενδυνάμωση και την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας 
της κοινωνίας των πολιτών και 
στην ανάδειξη του ρόλου της 
στην προαγωγή των δημο-
κρατικών διαδικασιών, στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

©
 V

al
ia

 G
ia

lia



54 55

Αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στην υποδο-
χή και ένταξη των προσφύγων 

Κατά τη διάρκεια του 2018, μέσω πρωτο-
βουλιών άσκησης πίεσης επιχειρήσαμε να 
αντιμετωπίσουμε εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την πρόσβαση των προσφύγων σε κοινωνικά 
δικαιώματα καθώς και την ένταξή τους, όπως 
τη στέγαση, την εργασία και την υγεία, απευθυ-
νόμενοι σε διάφορους φορείς κι αρχές.

• Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, το 
SolidarityNow υπέβαλε εκθέσεις στο Συνήγο-
ρο του Πολίτη για την επίλυση δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες 
άσυλο στη διάδρασή τους με τις δημόσιες 
υπηρεσίες, πετυχαίνοντας την παρέμβαση του 
Συνηγόρου, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακό-
μα και την κατάργηση των εν λόγω πρακτικών.

• To SolidarityNow συνέχισε να παρακολου-
θεί τις νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 
και να ασκεί πίεση. Επίσης διεξήγαγε διάλογο 
με τις αρχές και με διεθνείς μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις καλώντας τους να προστατέψουν 
τα δικαιώματα των προσφύγων και να εξα-
σφαλίσουν μια αξιοπρεπή μεταχείριση στους 
νεοαφιχθέντες στην Ελλάδα πρόσφυγες και 
μετανάστες. Ενδεικτικά:

- Με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου 
από την υπογραφή της Συμφωνίας Ευρω-
παϊκής Ένωσης-Τουρκίας, το SolidarityNow 
συνδιοργάνωσε τη συνέντευξη Τύπου «Δύο 
χρόνια μετά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένω-
σης-Τουρκίας: μια ανθρωπιστική τραγωδία για 
τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο», 
κατά τη διάρκεια της οποίας οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών υπενθύμισαν με 
ποιον τρόπο αυτή η Συμφωνία υπονομεύει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα όπως επίσης και τις 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης.

- Το SolidarityNow ήταν ένας από τους 

φορείς που φιλοξένησαν τη Συνάντηση Ερ-
γασίας στο πλαίσιο της Έκθεσης «Προς την 
πλήρη ανάληψη της ανθρωπιστικής δράσης 
για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 
από το ελληνικό κράτος - Κοινές προτάσεις 
από ΜΚΟ για πιο δίκαιες και ανθρώπινες 
πολιτικές». Στη διάρκεια αυτής της κλειστής 
εκδήλωσης, εκπρόσωποι ΜΚΟ συνομίλησαν 
με κεντρικές και τοπικές αρχές, ευρωπαϊ-
κούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, με 
στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την 
επίτευξη κοινών στόχων.

• Σε διεθνές επίπεδο, το SolidarityNow 
έλαβε μέρος σε υψηλού επιπέδου συναντή-
σεις των Ηνωμένων Εθνών συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση του σχεδίου του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες, ένα πλαίσιο 
για έναν καλύτερο καταμερισμό ευθυνών και 
μια βιώσιμη λύση σε περιπτώσεις που αφορούν 
προσφυγικά θέματα. 

• Καθώς η μάχη ενάντια στον κοινωνικό απο-
κλεισμό και η προώθηση της ένταξης μέσω της 
εργασίας αποτελούν προτεραιότητα για την ορ-
γάνωση, συμμετείχαμε σε σχετικές ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες. Ειδικότερα, το SolidarityNow 
συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δεξιότητες και 
Ένταξη των Μεταναστών, των Προσφύγων και 
των Αιτούντων Άσυλο στην Ευρωπαϊκή Αγορά 
Εργασίας» (SIRIUS), το οποίο είναι επικεντρω-
μένο στην ανάπτυξη τεκμηριωμένης έρευνας 
και προτάσεων σε επίπεδο πολιτικών προκει-
μένου να βελτιωθεί ο τομέας της ένταξης των 
προσφύγων και μεταναστών.

Δημιουργώντας αντι-αφηγήματα για την 
μετανάστευση. Αντι-εξτρεμιστικές/αντι-
ρατσιστικές δράσεις 

Η εγγύτητα που διαθέτει η οργάνωση με ομά-
δες πληθυσμού που υποφέρουν εξαιτίας των 
διακρίσεων με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, 
το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και 
την κοινωνικο-οικονομική τους θέση, μας τοπο-

θετεί στην πρώτη γραμμή της προάσπισης της 
ισότητας και της προώθησης αφηγημάτων υπέρ 
της αλληλεγγύης.

• Κατά τη διάρκεια του 2018, το 
SolidarityNow υπήρξε ο συντονιστής σε εθνικό 
επίπεδο, για το #WelcomingEurope, την πρώτη 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (European 
Citizen’s Initiative, ECI) για τη μετανάστευση. 
Στόχος της εκστρατείας ήταν να ευαισθητοποι-
ήσει τους πολίτες για το συγκεκριμένο ζήτημα 
και να επιφέρει νομοθετικές αλλαγές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Επιπλέον, ήμασταν εταίροι μιας πρωτοβου-
λίας ευρωπαϊκού εύρους που συντόνισε η 
Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Αλλαγή (Social 
Change Initiative, SCI) αναπτύσσοντας θετικά 
μεταναστευτικά αφηγήματα στο δημόσιο διάλο-
γο και να απαντήσει αποτελεσματικότερα στις 
λαϊκιστικές και ακροδεξιές απειλές.

Στεκόμαστε ενάντια στην ποινικοποίηση 
της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το SolidarityNow εξέφρασε ξεκάθαρα τον 
προβληματισμό του και ανέλαβε δράση ενάντια 
στην πανευρωπαϊκή τάση που ποινικοποιεί 
πράξεις αλληλεγγύης:

• Υποστηρίξαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κρά-
τησής τους δύο εθελοντές ανθρωπιστικής δρά-
σης, τη Σάρα Μαρντίνι και τον Σον Μπάιντερ, 
όταν αυτοί συνελήφθησαν επειδή βοηθούσαν 
πρόσφυγες να φθάσουν με ασφάλεια στη 
Λέσβο, περιβάλλοντας την υπεράσπισή τους 
με προσπάθειες άσκησης πίεσης στην Ελλάδα 
αλλά και ευρύτερα. Μέσα από στενή συνερ-
γασία με άλλους οργανισμούς όπως η Διεθνής 
Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, εργαστήκαμε για την απελευθέ-
ρωσή τους από την προδικαστική τους κράτηση 
και συνεχίσαμε να παρακολουθούμε στενά την 
υπόθεση μέχρι την απελευθέρωσή τους καθώς 
και τη γενικότερη τάση ποινικοποίησης πράξε-
ων αλληλεγγύης. 

Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και διασφάλιση πρόσβασης
σε κοινωνικά δικαιώματα
και την ένταξη

Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτουσών 
ομάδων -που πλήττονται σκληρά από την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα- και η ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύ-
γων, αποτέλεσε τον πυρήνα του καθημερινού έργου του 
SolidarityNow καθώς και τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπα-
θειών του στον τομέα της άσκησης πίεσης (συνηγορία).
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Άκου την ιστορία τους

Το 2018 πραγματοποιήσαμε μια σειρά από 
αφιερώματα σε εκείνους που συνεχίζουν να 
ονειρεύονται, που προσπαθούν για μια καλύτερη 
ζωή, που πιστεύουν στους εαυτούς τους, που 
μοιράζονται τη δύναμή τους μαζί μας. Μια σειρά 
από αφιερώματα όπου πρωταγωνιστές είναι οι 
άνθρωποι που υποστηρίξαμε στο SolidarityNow.
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#Nailedit
Ένα αφιέρωμα στην ενδυνάμωση και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας που στόχο 
έχει την κοινωνική ένταξη μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 15 πρόσφυγες και μετα-
νάστες πιστοποιήθηκαν ως επαγγελματίες τεχνίτες της ονυχοπλαστικής μέσα από ένα 
εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Υποστήριξης 
Προσφύγων Θεσσαλονίκης. 

Αμπέρ,
απόφοιτη του εκπαιδευτικού προγράμματος ονυχοπλαστικής, 
Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Η Αμπέρ, 33 χρονών, κατάγεται από το Πακιστάν και στην Ελλάδα βρίσκεται με την οικογένειά 
της τους τελευταίους μήνες. Η Αμπέρ εκφράζεται και διηγείται την ιστορία της με έναν τρόπο 
που δείχνει έναν άνθρωπο που δεν έχει μάθει να το βάζει κάτω. Αρχικά ήρθε στο Κέντρο Υπο-
στήριξης Προσφύγων για να μάθει ελληνικά: «Θέλω να μάθω ελληνικά, γιατί θέλω να παραμείνω 
στην Ελλάδα και να βρω δουλειά, και συγκεκριμένα, να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση, αλλά κι 
επειδή θέλω να επικοινωνώ με τους ανθρώπους». 
Μόλις ενημερώθηκε για το σεμινάριο ονυχοπλαστικής έσπευσε να λάβει μέρος. «Θεώρησα ότι 
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθω νέα πράγματα και νέες τεχνικές. Η ονυχοπλαστική έχει 
άλλωστε κάτι το καλλιτεχνικό, για αυτό και μου αρέσει», υποστηρίζει η Αμπέρ. Η Αμπέρ μιλάει 
με όμορφα λόγια για την εκπαιδευτική της εμπειρία: «Μάθαμε όλες τις τεχνικές, και πέρα από 
αυτό, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης -όταν κάναμε μανικιούρ ο ένας στον άλλον- μιλού-
σαμε για το παρελθόν μας και τις ζωές μας, και αυτό μου άρεσε πολύ. Πρώτα από όλα, θέλω 
να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Για εμένα που έχω κάψει τα δάχτυλά 
μου ήταν κάτι πολύ σημαντικό», λέει η Αμπέρ για την περίοδο που βρισκόταν στην Τουρκία και 
δούλευε σε ένα εργοστάσιο το οποίο σχεδίαζε ετικέτες. Εκεί είχε ένα σοβαρό εργατικό ατύχη-
μα που της προκάλεσε εγκαύματα β’ βαθμού στα δάχτυλα του ενός χεριού της. «Αποφάσισα να 
παρακολουθήσω τα συγκεκριμένα σεμινάρια για να φτιάξω ξανά τα δάχτυλά μου. Για τους αν-
θρώπους η εξωτερική εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο. Όλοι κοιτούν το έξω και όχι το μέσα. Ως 
άνθρωποι όμως, πρέπει να κοιτάμε το μέσα μας», καταλήγει.

#iBelieveInMe
Σε μια χώρα όπου οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας, το αφιέρωμα αυτό έγινε για να παρουσιάσει τις προσωπικές ιστορίες 
ανθρώπων που υποστηρίζονται από την υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής & Ψυ-
χοθεραπείας στα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης. Η Αλεξάνδρα βρήκε εκεί την 
υποστήριξη που είχε ανάγκη, όπως όλοι, χωρίς διακρίσεις.

Αλεξάνδρα,
ωφελούμενη της υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, 
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Η 32χρονη Αλεξάνδρα έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα και τα τελευταία τρία χρόνια εί-
ναι μητέρα του Στέλιου, του αγαπημένου της γιου, για τον οποίο κάνει όλες τις προσπάθειες - να 
είναι υγιής, σωματικά και ψυχικά, ώστε να μπορέσει να του προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Πέρασε πολλά χρόνια αναζήτησης του εαυτού της και της ευτυχίας μέσα από τις ουσίες, τις 
οποίες χαρακτηρίζει «εναλλακτικούς τρόπους αποδοχής της κατάστασης που βίωνα στην οικογέ-
νειά μου». Ενώ αρχικά η χρήση ουσιών δημιούργησε την ψευδαίσθηση ύπαρξης μιας νέας οικογέ-
νειας στο πλάι της, τελικά ήρθε η στιγμή που κατάλαβε ότι αυτή ήταν η χειρότερη απομόνωση. 
«Χρειάστηκα υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παιδί μου». Και τη βρήκε στην υπηρεσία Ψυχο-
λογικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας. Η ψυχολόγος τη 
βοήθησε να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της, ώστε να μην αφήσει άλλους να καθορίσουν τη 
ζωή της – ως γυναίκας και ως μητέρας. 
Η Αλεξάνδρα, με την ισχυρή της θέληση, την αγάπη που νιώθει για το γιο της αλλά και την αγάπη 
που βρήκε πια για τον εαυτό της, θα κάνει πραγματικότητα τα θέλω της: «Όνειρό μου είναι να 
μείνω κοντά στη θάλασσα. Να βγαίνει ο γιος μου και να χαίρεται τη φύση κι εγώ να δημιουργώ σε 
αυτή. Για παράδειγμα να καλλιεργώ!» Μόλις στα 32 της, η Αλεξάνδρα έχει ζήσει πολλές ζωές. 
Τώρα ζει αυτή που της αρέσει περισσότερο. 
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#ArtIsMyLife
9 καλλιτέχνες από το Κονγκό και τη Γουινέα των οποίων η Τέχνη είναι η ίδια τους η 
ζωή. Και οι 9 έχουν βρει στήριξη μέσα από τα προγράμματα της οργάνωσης στη Βό-
ρεια Ελλάδα, του προγράμματος Στέγασης και των Κέντρων Παιδικής και Οικογε-
νειακής Φροντίδας. Μέσα από τη μουσική τους και το αφιέρωμα σε αυτή γνωρίζουμε 
τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένα παράδειγμα ότι κανείς δεν είναι μόνο ένα πράγμα 
– αυτός ο πολυδιάστατος ανθρώπινος χαρακτήρας παίρνει σάρκα και οστά μέσα από 
τους ίδιους: πρόσφυγες και μουσικοί, τραγουδούν τη μουσική της πατρίδας τους στη 
νέα τους χώρα, την Ελλάδα και στο νέο τους σπίτι, την Ευρώπη.  

Σάμι,
ωφελούμενος του προγράμματος Στέγασης και των Κέντρων Παιδικής και Οικογενειακής Φροντί-
δας, Βόρεια Ελλάδα

«Είμαι καλλιτέχνης και θα πεθάνω ως καλλιτέχνης», δηλώνει και προσδιορίζεται ο Σάμι. «Έχω 
πίσω τη ζωή μου», λέει ο 33χρονος πρόσφυγας που άφησε το Κονγκό για να έρθει στη χώρα 
μας. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το Δεκέμβριο του 2016. Το μακρύ ταξίδι του ξεκίνησε στη 
Μόρια, στη Λέσβο και ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Ο Σάμι μάς μιλά ενώ βγάζει από το σακίδιό του ένα ντοσιέ στο οποίο έχει φυλαγμένα τα σχέδιά 
του. Έχει ζωγραφίσει μια γυναίκα από την Αφρική με την παραδοσιακή της φορεσιά και μία μάσκα. 
Μας εξηγεί ότι έκανε αυτά τα σχέδια στην Ελλάδα και πηγή έμπνευσής του ήταν η ιδιαίτερή του 
πατρίδα, το Κονγκό: «Η Ελληνίδα δασκάλα μου, στη Μόρια, μου έδωσε μαρκαδόρους και σκέφτη-
κα να κάνω αυτά τα σχέδια».
Ο Σάμι αγαπάει τις Καλές Τέχνες από τότε που ήταν παιδί. Ξεκίνησε από το νηπιαγωγείο. Στα 
12 του παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής και μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο 
σπούδασε διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Ο Σάμι έχει πάρει πια άσυλο στην Ελλάδα και έτσι 
αποφάσισε να παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών: «Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω 
πώς λειτουργεί η ελληνική κοινωνία. Πρέπει να κάνω μια προσπάθεια να ενσωματωθώ. Έφτασα 
εδώ και έμαθα πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Θέλω να δείξω στους Έλληνες 
ότι και εμείς έχουμε πολιτισμό και ιστορία και θέλω να το κάνω αυτό μέσω της τέχνης μου. Θέλω 
να δώσω κάτι πίσω στην Ελλάδα».

#iAmStrong
Οι πρόσφυγες που ταυτόχρονα ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αντιμετωπίζουν 
διπλό στίγμα που έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και στιγματισμό τους. Μέσα από 
το αφιέρωμα #iAmStrong γινόμαστε η φωνή των ΛΟΑΤΚΙ ωφελούμενων της οργάνω-
σης, δίνοντάς τους την ώθηση και την απελευθερωτική δύναμη που προσφέρεται μέσα 
από την έκφραση και το λόγο.

Χασάν και Μπάρεφ,
ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγασης για ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες «Safe Refugee»

«Ήρθαμε εδώ και η ζωή μας άλλαξε. Βλέπετε την οθόνη του κινητού μου που είναι μαύρη; Έτσι 
ήταν η ζωή μου πριν έρθω εδώ». Ο Χασάν και η Μπάρεφ είναι ζευγάρι. Γνωρίστηκαν χρόνια πριν 
όταν ζούσαν σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής. 
Οι δυο τους έχουν αναπτύξει τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, όπως όλα τα ζευγάρια. Μια 
ματιά, ένα νεύμα, αρκεί για να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ο Χασάν, 27 χρονών είναι γκέι και η 
Μπάρεφ, 21 χρονών, είναι τρανς. Στην αρχή ήταν φίλοι, μετά όμως ήρθε ο έρωτας, αλλά και ο 
φόβος. Είναι πολύ περίεργο να ακούς κάποιον το 2018, να λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει ελεύ-
θερος τον έρωτά του. «Θέλαμε να πάμε μια εκδρομή, για έναν καφέ, αλλά δεν μπορούσαμε. 
Έπρεπε να είναι κάποιος άλλος μαζί μας. Φοβόμασταν», λέει ο Χασάν. «Αν είσαι γκέι, λεσβία ή 
τρανς δεν πρέπει να το αποκαλύψεις σε κανέναν. Είναι μια πληροφορία που την κρατάς για τον 
εαυτό σου. Αν κάποιος όμως μάθει την αλήθεια, οι συνέπειες θα είναι άσχημες», συμπληρώνει η 
Μπάρεφ.
Έφτασαν στην Ελλάδα, ζουν στη Θεσσαλονίκη και σήμερα δηλώνουν ότι: «Οι άνθρωποι εδώ είναι 
ανοιχτόμυαλοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και η κοινωνική λειτουργός μάς βοηθάει όπως και 
όλο το SolidarityNow. Ήρθαμε εδώ και όλα τα κακά τελείωσαν». Όταν πάρουν άσυλο, η Μπάρεφ, 
όπως μας λέει, επιθυμεί να αρχίσει τη διαδικασία της φυλομετάβασης, νιώθοντας ασφαλής σε 
ένα περιβάλλον όπου θεωρείται δεδομένο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.
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#8Γυναίκες8Ιστορίες8Μαρτίου
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες, που παραμένουν τα θύματα της έμφυλης ανισότητας που 
παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. Ένα αφιέρωμα για τα πολλά που 
χρειάζεται να γίνουν ακόμη στο δρόμο προς την ισότητα των φύλων. Οκτώ ιστορίες 
γυναικών της «διπλανής πόρτας», μέσα από τις οποίες δίνεται φωνή στους καθημερι-
νούς αγώνες όλων των γυναικών που με το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους 
καταφέρνουν να υπερκεράσουν στερεότυπα και κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Ζαϊνάμπ,
ωφελούμενη του εκπαιδευτικού προγράμματος,
Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων, Θεσσαλονίκη

Η Ζαϊνάμπ Αννάν είναι μια 17χρονη πρόσφυγας από το Λίβανο.  Ένα κορίτσι γεμάτο ταλέντα 
που αγαπά τη λογοτεχνία, την ποίηση, το γράψιμο και ό,τι έχει σχέση με τις καλές τέχνες. Στην 
Ελλάδα ζει τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με τη μητέρα της και το μικρό της αδερφό. Πηγαίνει 
Γ’ Γυμνασίου και τα αγαπημένα της μαθήματα είναι τα μαθηματικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Τα 
απογεύματα, μετά το σχολείο, πηγαίνει στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων του SolidarityNow 
στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθεί μαθήματα ξένων γλωσσών. Ανάμεσα στα άλλα, της αρέσει 
πολύ η όπερα και η κλασσική μουσική, ενώ περνά τον ελεύθερο χρόνο της διαβάζοντας και 
ζωγραφίζοντας μάνγκα (ιαπωνικά καρτούν). 
Σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να γίνει θεατρική συγγραφέας συνέβαλε το γεγονός ότι στην 
ηλικία των 13 χρονών διάβασε το μυθιστόρημα «Οι Άθλιοι» του Βίκτωρα Ουγκώ, το οποίο είναι 
και το αγαπημένο της βιβλίο. «Έχω δυο αγαπημένους συγγραφείς. Η μία είναι η Astrid Lindgren, 
γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων από τη Σουηδία και ο δεύτερος είναι ο Βίκτωρ Ουγκώ» 
τονίζει. «Έχω γράψει για πολλά θέματα, όπως για το περιβάλλον, τα δικαιώματα της γυναίκας, 
για τις σχέσεις των εφήβων με τους γονείς τους, για τα κοινωνικά δίκτυα και τις διαφημίσεις», 
συμπληρώνει. Οι άνθρωποι του Κέντρου Υποστήριξης Προσφύγων διέκριναν από νωρίς την έφεσή 
της στο γράψιμο και θέλησαν να την ενθαρρύνουν δίνοντάς της την ευκαιρία να αναπτύξει αυτή 
της τη δεξιότητα. 

The Polaroid Project
«Ιστορίες Πολαρόιντ, Ιστορίες Ανθρώπων: όπως Παλιά, όπως Σήμερα». Πέντε ιστορίες 
σε πέντε φωτογραφίες: ένα αφιέρωμα στην οικογένεια. Η επιλογή της πολαρόιντ ως μο-
τίβο έγινε για την παραπομπή στο παρελθόν της τέχνης της φωτογραφίας, αλλά και της 
οικογενειακής φωτογραφίας που για πολλά χρόνια παρουσιαζόταν με αυτό τον τρόπο. 
Οι προσφυγικές οικογένειες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες είναι διαφορετικές 
ως προς την κατάσταση και το πλήθος τους, όμως σκοπός των μελών τους είναι πάντα ο 
ίδιος: να είναι όλοι μαζί.

Καλίλ,
ωφελούμενος του προγράμματος Στέγασης και Παροχής Υπηρεσιών, Αθήνα

Σήμερα ζει στη Γαλλία με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους. Η μετε-
γκατάσταση της οικογένειας του 44χρονου Καλίλ από την Ελλάδα στη Γαλλία έγινε μετά από δύο 
χρόνια στη χώρα μας και ένα οδυνηρό ταξίδι από το Ιράκ προς την Ευρώπη.
«Ταλαιπωρηθήκαμε για χρόνια να χτίσουμε μια ζωή και σε δυο ώρες χάσαμε τα πάντα».
Τα άφησαν όλα και έφυγαν από την πατρίδα τους αναζητώντας την ασφάλεια στην Ευρώπη. 
Πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα, χρειάστηκε να περάσουν δύο επώδυνα χρόνια στην Τουρκία, 
έχοντας διασχίσει τα βουνά με τα πόδια για επτά ημέρες. Στην Αθήνα υποστηρίχθηκαν από 
το πρόγραμμα Στέγασης του SolidarityNow και το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στο 
πλαίσιο αυτού – μαθήματα αγγλικών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά, ψυχολογική 
υποστήριξη.
Θα θυμούνται πάντα με ζεστασιά την Ελλάδα και τους Έλληνες, που όπως λέει ο Καλίλ «μας 
έδειξαν σεβασμό». 
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Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013.
Μέσα από καινοτόμες κοινωνικές δράσεις που προσφέρουμε 
δωρεάν σε Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες, επιδιώκουμε να 
τους υποστηρίξουμε και να τους ενδυναμώσουμε. 

Τι είναι το SolidarityNow

Υλοποιούμε προγράμματα σε διάφορα 
σημεία της χώρας, στον αστικό ιστό, 
στην ελληνική περιφέρεια και παράλληλα 
αναπτύσσουμε εστιασμένες παρεμβάσεις 
σε προσφυγικούς καταυλισμούς για να 
υποστηρίξουμε τους πιο ευπαθείς συναν-
θρώπους μας.

Στηρίζουμε
τους συνανθρώπους μας να αισθάνονται ασφαλείς 
και να έχουν πρόσβαση σε πόρους και ζωτικής ση-
μασίας υπηρεσίες
Ενθαρρύνουμε
τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 
τους για μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία και 
αυτόνομη διαβίωση
Ενδυναμώνουμε
τους ανθρώπους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
ώστε να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους
Συμβάλλουμε
στην ενίσχυση και την ανεξαρτησία της ελληνικής 
Κοινωνίας των Πολιτών, υπερασπίζοντας τις αξίες 
της ανοιχτής κοινωνίας.

Τι καθοδηγεί τη δράση μας

Αξιοπρεπής διαβίωση
Εκπαίδευση και δράσεις ενσωμάτωσης
Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Στέγαση

Προγραμματικές προτεραιότητες
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Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς 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 αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018 
και την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, τις μεταβολές της Καθαρής Θέ-
σης, την Ταμειακές Ροές καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επε-
ξηγηματικές 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 2018, 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 ενσωμα-
τωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω 
στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες 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 Δεοντολογίας 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.

Λοιπές πληροφορίες 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις λοιπές πληροφορίες. Οι λοιπές πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται αναφορά και στην ενότητα «Έκθεση επί Άλλων Νομικών 
και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του 
ελεγκτή μας.

Η γνωμοδότησή μας για τις οικονομικές καταστάσεις δεν καλύπτει τις λοιπές πληροφορίες και 
δεν εκφράζουμε συμπεράσματα σχετικά με τη διαβεβαίωση συμμόρφωσης.

Σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πλη-
ροφορίες που προσδιορίσαμε παραπάνω και να εξετάσουμε κατά πόσον οι άλλες πληροφορίες είναι ου-
σιωδώς σε ασυμφωνία με τις οικονομικές καταστάσεις ή οι γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, να 
είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι υπάρχει μια ουσιώδης ανακρίβεια επί των άλλων πληροφοριών, οφείλουμε να αναφέρουμε το γεγονός 
αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε κανένα σχετικό γεγονός.
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 σύμ-
φωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 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 Οργανισμού 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.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
 2018 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Ενσώματα Πάγια  27.286,87 48,52
Άυλα Πάγια 62.548,21 78.605,19
Προκαταβολές και λοιπές
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 210.790,00 149.526,00
    
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 300.625,08 228.179,71
    
Απαιτήσεις 760.485,23 427.395,61
Χρηματικά διαθέσιμα 1.090.488,71 3.186.024,71
    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.850.973,94 3.613.420,32
Σύνολο Ενεργητικού 2.151.599,02 3.841.600,03
    
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Κέρδη εις  νέο 98.897,81 45.346,22
Σύνολο Καθαρής Θέσης 98.897,81 45.346,22
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 246.182,26 269.730,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  246.182,26 269.730,18
    
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.806.518,95 3.526.523,63
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.806.518,95 3.526.523,63
    
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 2.151.599,02 3.841.600,03

Κατάσταση Κερδών ή Ζημιών και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
 1/1-31/1/2018 1/1-31/1/2017
Έσοδα 12.464.144,15 11.743.193,52
Έξοδα προσωπικού (7.896.161,07) (7.157.763,23)
Αποσβέσεις (71.365,30) (182.540,86)
Άλλα έξοδα  (4.501.080,35) (4.180.973,27)
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία (4.462,57) 221.916,16
    
Χρηματοοικονομικά έσοδα 75.013,85 1.851,70
Χρηματοοικονομικά έξοδα (16.999,69) (155.535,86)
    
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 58.014,16 (153.684,16)
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία προ φόρων 53.551,59 68.232,00
Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
(Ζημίες)/κέρδη μετά φόρων  53.551,59 68.232,00
Συνολικά κέρδη περιόδου 53.551,59 68.232,00
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 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 ουσιώδες σφάλμα, όταν 
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, με-
μονωμένα 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 επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγ-
χου. 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 κα-
τάλληλα 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 διαδικασιών 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 εύλο-• 
γο 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 συνεχιζό-• 
μενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώ-
δης 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 λει-
τουργεί 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 υποκείμενες 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, συμπεριλαμβανομέ-
νων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2019
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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.  ΧΡΗΣΗ 01/01/2018 - 31/12/2018  (ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/18-31/12/18 1/1/17-31/12/17
Πάγια 741.248,88  659.795,09 
Μείον : Αποσβεσμένα πάγια (651.413,80) (581.141,38)
Σύνολο Παγίων89. 835,08  78.653,71 
Απαιτήσεις 225.486,31  150.710,79 
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 723.743,16  1.064,18 
Λοιπά 1.112.534,47  3.598.010,40 
Σύνολο Ενεργητικού 2.151.599,02  3.828.439,08 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/18-31/12/18 1/1/17-31/12/17
Κεφάλαια και αποθεματικά 49.793,81 (3.757,78)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 295.286,26  318.834,18 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.806.518,95  3.513.362,68 
Σύνολο Καθαρής θέσης & Υποχρεώσεων  2.151.599,02    3.828.439,08 

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

                                                 1/1/18-31/12/18                     1/1/17-31/12/17
Λοιπά συνήθη έσοδα  12.453.243,09    11.343.241,15 
Μείον:      
Παροχές σε εργαζομένους (7.896.161,07)   (6.865.118,09) 
Αποσβέσεις παγίων (71.365,30)   (179.741,99) 
Λοιπά έξοδα & ζημίες (4.501.080,35) (12.468.606,72)  (4.257.537,89) (11.302.397,97)
Πλέον:     
Λοιπά έσοδα και κέρδη  12.389,26    1.992,66 
Μείον:      
Τόκοι & συναφή κονδύλια  (16.999,69)   (24.507,84)
Αποτελέσματα προ φόρων   (19.974,06)   18.328,00 
Φόροι  0,00    0,00 
Αποτελέσματα μετά φόρων  (19.974,06)   18.328,00 
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Το SolidarityNow σε αριθμούς

Κατάσταση δραστηριοτήτων Ιανουάριος -  Δεκέμβριος 2018
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 ξεχωριστά από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές για κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνει.
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   Επικεφαλής τμημάτων

Υλοποίηση Προγραμμάτων
Μαριλύν Πολένα, Διευθύντρια
Φαίη Κουτζούκου, Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια

Yλοποίηση Προγραμμάτων, Β. Ελλάδα
Ιωάννα Φουρκιώτου, Διευθύντρια

Οικονομικό
Λίλη Σκλάβη, Διευθύντρια

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ιωάννα Περτσινίδου, Διευθύντρια
 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πάγια,
Αποθήκες και Διανομή
Δήμητρα Τουμπακάρη, Διευθύντρια
Ντόρα Κομνηνού, Διευθύντρια (έως 2018) 

Επικοινωνία
Σοφία Ιωάννου, Διευθύντρια

Έρευνα, Συνηγορία & Προάσπιση 
Δικαιωμάτων
Ιωάννα Κοτσιώνη, Επικεφαλής

Ανεύρεση Πόρων
Δήμητρα Παναγή, Επικεφαλής

   Συντονιστές Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Στέγασης & Υπηρεσιών
Εύα Γιαννακάκη, Αθήνα
Κατερίνα Γούλα, Θεσσαλονίκη

Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού & 
Οικογένειας
Χριστιάνα Κύρκου

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Γιώργος Κανάρης
Βάλια Ανδρακάκου

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
Στεφανία Αθανασίου

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων 
Στέφανος Λάνταα

Για να πετύχει τους στόχους του, 
το SolidarityNow απασχολεί 
περισσότερους από 400 έμπειρους 
επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Η Ομάδα μας

Ζαββός Στέλιος, Πρόεδρος

Αλιβιζάτος Νίκος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιδάλης Ευθύμιος, Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματίας

Διαμαντούρος Νικηφόρος, Πανεπιστημιακός

Δοξιάδης Αρίστος, Εταίρος, Venture Capital Investor

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

Ματσαγγάνης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπουτάρης Γιάννης, Επιχειρηματίας, Χημικός, Οινολόγος

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

Ροζάκης Χρήστος, Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου – 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, π. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τριανταφυλλίδου Άννα, Καθηγήτρια –  Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο, Φλωρεντία, Ιταλία

Αντιγόνη Λυμπεράκη 
Γενική Διευθύντρια 



74 75

Υποστηρικτές
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Το International Detention Coalition είναι ένα μοναδικό παγκό-
σμιο 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 Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργή-
θηκε με πρωτοβουλία 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 συμμε-
τοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων. Σήμερα συμμε-
τέχουν 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 Ευρω-
παϊκής Ένωσης το οποίο συστάθηκε ώστε οι πολιτικές της ΕΕ να 
αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και η διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων να είναι διαφανής, ώστε να είναι δυνατός 
ο ενδεδειγμένος έλεγχος και να διασφαλίζεται η λογοδοσία των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το Μητρώο Διαφάνειας δημιουργή-
θηκε 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 παγκό-
σμιας πλατφόρμας που υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών να δρουν με διαφάνεια, να ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες των κοινών-στόχων τους και να παράγουν έργο με αντίκτυπο 
στην κοινωνία. Ιδρύθηκε το 2008 από 10 κορυφαίες οργανώσεις 
με αντικείμενο την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, το περι-
βάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
http://accountablenow.org

Μητρώα
Το SolidarityNow είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων 
Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν 
υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελο-
ντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα εγγεγραμμένα μέλη στα παραπάνω 
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 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 εκτο-
πισμένων. Στόχο έχει τη δημιουργία μιας δίκαιης και ανθρώπινης 
πολιτικής ασύλου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.
/ www.ecre.org

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.

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 συ-
νεργασίας, της ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των οργανώσεων της ανοικτής κοινω-
νίας, ώστε όλες μαζί να συμβάλλουν στους στόχους του Open Society Foundations στην Ευρώπη.
/ www.opensocietyfoundations.org
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Άλλοι τρόποι υποστήριξης:

Επισκέψου την ιστοσελίδα μας
www.solidaritynow.org/donation/
και κάνε κλικ στο «Κάντε μια δωρεά».
Επίλεξε το ποσό που επιθυμείς για να στηρίξεις 
τις δράσεις μας.

Θέλω να κάνω
μια δωρεά μηνιαία

10 €
20€
30 €
Δώρισε το δικό σου 
ποσό

Θα ήθελα να κάνω
μια δωρεά εφάπαξ

20€ 
30€ 
50€
Δώρισε το δικό σου 
ποσό

Δωρεά μέσω κάρτας

Δωρεά μέσω Paypal

Θέλουμε να 
υποστηρίξουμε τα 
πιο ευάλωτα μέλη 
της κοινωνίας, χωρίς 
διακρίσεις, μέσα 
από νέες καινοτόμες 
κοινωνικές δράσεις.

Αν οραματίζεσαι και εσύ 
μια κοινωνία ανοιχτή προς 
όλους ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ και 
βοήθησέ μας να υποστηρίξουμε 
περισσότερους συνανθρώπους μας 
που το έχουν ανάγκη.

Mαζί μπορούμε να κάνουμε
τη διαφορά!

Κάθε δωρεά μικρή ή μεγάλη είναι 
σημαντική για εμάς!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων 210 6772500,
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 - 17:00,
fundraising@solidaritynow.org

Εταιρικές Δωρεές:

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(CSR) γίνεται πράξη από πολλές εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι 
συνεργασίες που επιδιώκουμε μαζί τους 
είναι ποικίλες: οικονομική βοήθεια, δωρεές 
σε είδος, ενημέρωση και εκπαίδευση σε 
θέματα εθελοντισμού εργαζομένων κλπ. 

Αφιέρωσε Χρόνο!

Το SolidarityNow αναζητά συνεχώς εθελο-
ντές για να προσφέρουν το χρόνο και τη 
βοήθειά τους στον οργανισμό. Εάν ενδια-
φέρεστε, συμπληρώστε την ηλεκτρονική 
φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
για να διερευνήσουμε από κοινού τρόπους 
με τους οποίους μπορείτε να συμβάλλετε 
στις προσπάθειές μας.



@Solidarity_Now      Solidarity_Now

SolidarityNow           SolidarityNow

www.solidaritynow.org
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