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Σημείωμα από
τον Πρόεδρο
Η μεγάλη πρόκληση για την
Ευρώπη είναι η προστασία
των αξιών της και η προώθηση
αρμονικής συνύπαρξης με
εργαλείο τις πολιτικές ένταξης

Ο

γειτονικές χώρες, με τελικό, όμως, προορισμό

τη διαφύλαξη του ρόλου της ως θεματοφύλακα

τις πιο εύπορες χώρες της βόρειας Ευρώπης.

των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών αξιών
και των προσωπικών ελευθεριών του ατόμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει
αυτές τις ροές υιοθετώντας μια πανευρωπαϊκή

μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ιδρύσαμε

πολιτική ασύλου, όπου ένας συγκεκριμένος

την οργάνωσή μας, το SolidarityNow.

αριθμός ατόμων κάθε χρόνο θα κατανέμεται
μεταξύ των χωρών, με βάση το ΑΕΠ αλλά και
τον πληθυσμό κάθε χώρας. Παράλληλα οφείλει

περισσότερους από 320.000 ανθρώπους,

Ευρώπη, οι πρόσφυγες και οι

να αναδιαρθρωθεί η συνθήκη του Δουβλίνου:

τόσο ευάλωτους Έλληνες όσο και μετανάστες/

οικονομικοί μετανάστες, θέτουν

αντί για τη δίκαιη κατανομή του βάρους των

πρόσφυγες. Οι δράσεις μας στο πεδίο

δραματικά διλήμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

μεταναστευτικών ροών μεταξύ των ευρωπαϊκών

περιλαμβάνουν τα Κέντρα Αλληλεγγύης μας,

πρέπει να διαφυλάξει τη συνοχή της,

χωρών, η συνθήκη αυτή απαιτεί από τους

καθώς και υποστήριξη της ανεξάρτητης

φροντίζοντας να επιβιώσουν οι πλουραλιστικές

«παράνομους» μετανάστες

δημοκρατικές αξίες που δικαιολογούν την

να επιστρέφουν στις

ύπαρξή της. Η «μεταναστευτική απειλή»

χώρες πρώτης εισόδου

εργαλειοποιείται από λαϊκιστές ηγέτες

τους, δηλαδή στην

προκειμένου να πολώσουν τις κοινωνίες και

Ελλάδα και την Ιταλία.
Η δημογραφική

Οι ερμηνείες της σημερινής δραματικής

γήρανση της Ευρώπης και ο

Το SolidarityNow
ως κοινωνικός
επιταχυντής
διερευνά νέες οδούς
με καινοτόμες
παρεμβάσεις

διαβίωσης σε δομές στέγασης,
προγράμματα προστασίας και
εκπαίδευσης για οικογένειες,
γυναίκες και παιδιά στις ανοιχτές
δομές φιλοξενίας προσφύγων
αλλά και εκπαιδευτικά
Κέντρα σε όλη τη χώρα. Οι
δραστηριότητές μας στηρίζουν

συγκυρίας είναι πολλές. Οι άνθρωποι σήμερα

αναμενόμενος διπλασιασμός

σε όλο τον κόσμο είναι πιο διασυνδεμένοι, με

του πληθυσμού της Αφρικής

άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και με

έως το 2045, θέτουν ένα

ευκολότερη μετακίνηση. Έτσι η διευρυνόμενη

πλαίσιο στο οποίο οφείλει

οικονομική ανισότητα μεταξύ των χωρών

να δράσει η ΕΕ. Είναι καιρός να εφαρμοστεί

ενθαρρύνει μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές

μια πανευρωπαϊκή πολιτική και να στηριχθεί η

προς τις οικονομικά εύπορες και ευκολότερα

ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου έτσι ώστε,

αν και δύσκολο να μετρηθεί, είναι ίσως πιο

προσβάσιμες χώρες. Γεωπολιτικοί παράγοντες

οι οικονομικές συνθήκες να επιτρέψουν στους

σημαντικός. Το SolidarityNow ως κοινωνικός

ενδυναμώνουν τις γενικές τάσεις. Ο πόλεμος

ανθρώπους να παραμείνουν στις χώρες τους.

επιταχυντής διερευνά νέες οδούς με καινοτόμες

στο Ιράκ αποδυνάμωσε την Pax Americana στη

4

Έκτοτε, το SolidarityNow έχει βοηθήσει

ι πληθυσμιακές ροές προς την

να οικοδομήσουν μια αυταρχική εξουσία.

Στέλιος Ζαββός, Πρόεδρος, SolidarityNow

Σε αυτό το πλαίσιο, στα τέλη του 2013,

Μέση Ανατολή και οδήγησε σε περιφερειακές

τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες με στρατηγικό στόχο
την αρμονική ένταξή τους
στην ελληνική κοινωνία.

Ο ποιοτικός αντίκτυπος των ενεργειών μας,

παρεμβάσεις. Η προσήλωσή μας σε βασικές αξίες
Σε παγκόσμια κλίμακα, η Ευρώπη είναι μια

μας, δικαιολογεί τον απώτερο στόχο μας: να

συγκρούσεις, που προκάλεσαν με τη σειρά

πολιτική και στρατιωτική υπερδύναμη η οποία

γίνουμε καταλύτης για την κοινωνική αλλαγή που

τους μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς τις

έχει αποδυναμωθεί. Η ανανέωσή της περνά από

θέλουμε να δούμε - ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
5

Εάν υποχωρήσουμε στις δυνάμεις του
σοβινισμού, της ξενοφοβίας και του
εθνικισμού, οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές
αξίες θα μείνουν νεκρό γράμμα.

Κατά τη διάρκεια του 2019, αντιμετωπίσαμε
νέες αφίξεις– περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι

της ξενοφοβίας και του εθνικισμού, οι ευρωπαϊκές
δημοκρατικές αξίες θα μείνουν νεκρό γράμμα.

έφτασαν στη χώρα μας. Ο αριθμός αυτός
ξεπέρασε τον συνολικό αριθμό ατόμων που

Η Ευρώπη έχει χρέος να μετατρέψει τη

αντιμετώπισαν η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα

σημερινή μεταναστευτική κρίση σε ευκαιρία

και η Κύπρος μαζί. Αυτό οφειλόταν κυρίως,

ανταπόκρισης στη δημογραφική πρόκληση,

στην επιθετική πολιτική της Τουρκίας που είχε

αλλά και να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη,

σκοπό τη χρηματική ενίσχυση από την Ευρώπη

διατηρώντας ταυτόχρονα τις ανθρωπιστικές της

αλλά και γεωπολιτικές παραχωρήσεις. Ένα

αξίες και παραμένοντας μια ανοιχτή κοινωνία.

απτό παράδειγμα αυτής της επιδεινούμενης
κατάστασης ήταν η ανθρώπινη τραγωδία στο

Από την πλευρά μας, στο SolidarityNow,

hotspot στη Μόρια της Λέσβου, όπου κυριολεκτικά

θα εξακολουθήσουμε να οικοδομούμε πάνω

στοιβάχθηκαν πάνω από 12.000 άνθρωποι και

στις αξίες αυτές. Το κάναμε το 2019 με τους

περισσότερα από 1.000 ασυνόδευτα παιδιά.

περίπου 400 εργαζομένούς μας. Πιστεύουμε
ακράδαντα ότι αυτή η οργάνωση μπορεί

H υπαρξιακή δοκιμασία για την Ευρώπη
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να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος μιας

είναι να διαφυλάξει τις ανθρωπιστικές της

ευρύτερης προσπάθειας, η οποία αγκαλιάζει

αξίες και να αναπτύξει επειγόντως πολιτικές

εθελοντές, δωρητές και υποστηρικτές που

ένταξης και αρμονικής συνύπαρξης. Εάν

συμμερίζονται αυτές τις σημαντικές αξίες

υποχωρήσουμε στις δυνάμεις του σοβινισμού,

και επιθυμούν να τις δουν να καρποφορούν.

7

Σημείωμα από τη
Γενική Διευθύντρια
Νέα Στρατηγική –
Ταχύτερος Βηματισμός
προς την Ανοιχτή Κοινωνία

Α

ποχαιρετήσαμε το 2019 με την εμπειρία,
τη σεμνότητα αλλά και τον ενθουσιασμό
που μας προσφέρει μια πυκνή 6ετία

δραστηριότητας και εντατικής μαθητείας στη
διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων σε περίπλοκα
προβλήματα. Κοιτώντας προς τα πίσω, οφείλουμε
να αποτιμήσουμε τον εαυτό μας και το έργο μας
με κριτική αυστηρότητα. Κοιτώντας προς τα
εμπρός, να χαράξουμε τα επόμενα βήματα της
διαδρομής μας μέσα στις κεντρικές αρτηρίες
μιας νέας στρατηγικής του SolidarityNow.
Έχουμε στις αποσκευές μας μεγάλα και μικρά
προγράμματα, για μικρούς και για μεγάλους,
με χειροπιαστές αλλά και με άϋλες πλευρές.
Προγράμματα που καλύπτουν ολόκληρο το
τόξο που αρχίζει με την άμεση αντιμετώπιση
βασικών αναγκών, μέχρι τη δημιουργία ευκαιριών
για κοινωνική ένταξη, χτίζοντας πάνω στην
αυτοπεποίθηση και την ενδυνάμωση.

Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια

© Γιώργος Μουτάφης
για το SolidarityNow

8

Μόνο το 2019, προσφέραμε 51.795 δωρεάν
υπηρεσίες σε 11.945 ωφελούμενους των τριών
Κέντρων Αλληλεγγύης του SolidarityNow σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, ενώ μέσω του προγράμματος
ESTIA, 2.721 συνάνθρωποί μας εξασφάλισαν
660.134 διανυκτερεύσεις σε διαμερίσματα και
δομές φιλοξενίας στην Αττική, στα Ιωάννινα
και στη Θεσσαλονίκη. Στον τομέα της παιδικής

προστασίας, υποστηρίξαμε 11.214 παιδιά,
εφήβους και μητέρες, ενώ υλοποιήσαμε 4.827
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο να
εφοδιάσουν τους ωφελούμενούς μας με τις
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ενσωματωθούν
καλύτερα στις κοινωνίες που θα επιλέξουν να
ζήσουν. Στο ίδιο πλαίσιο, πετύχαμε να στηρίξουμε
και να ενδυναμώσουμε 2.194 συνανθρώπους
μας με 4.613 υπηρεσίες ώστε να διευκολύνουμε
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Δυστυχώς, το περιβάλλον μέσα στο οποίο
κινούμαστε, από τις πρώτες μέρες της διπλής
κοινωνικής και προσφυγικής κρίσης, δείχνει
ελάχιστα δείγματα ωρίμανσης. Ιδιαίτερα στο
κύριο ζητούμενο, το πώς δηλαδή, η κοινωνική
ένταξη τροφοδοτεί την κοινωνική συνοχή,
η χώρα μας μένει συνεχώς μετεξεταστέα. Το
άδηλο μέλλον φέρνει νέες προκλήσεις και κάνει
την ανταπόκριση σε παλιές, πιο επιτακτική.
Τί έχουμε μάθει μέσα σε αυτά τα χρόνια
-ποια διδάγματα από τη δράση μας είναι «παντός
καιρού» και μας προσανατολίζουν για το μέλλον;
Η κοινωνική συνοχή ευδοκιμεί σε ανοιχτές
κοινωνίες, που δημιουργούν συνεχώς ευκαιρίες
για όλους και για όλες -συμπεριλαμβανομένων
όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Για εμάς στο SolidarityNow αυτή η διαπίστωση
αποτελεί σημείο προσανατολισμού
και πυξίδα για τη νέα εκκίνηση:
✦✦
Χτίζουμε πάνω στην εμπειρία της
λειτουργίας των Κέντρων Αλληλεγγύης.
Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε αυτόν τον
συμβολικό «τόπο συνάντησης» πολιτών που
προσέρχονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά,
αλλά στην πραγματικότητα είναι επιβιβασμένοι
στην ίδια βάρκα, τώρα και αύριο.
✦✦
Αξιοποιούμε αυτά που μάθαμε:
αναβαθμίζουμε τη λειτουργία και την
επιδραστικότητα των Κέντρων Αλληλεγγύης.
✦✦
Συνεχίζουμε τα προγράμματά μας με
έμφαση σε ακόμα ποιοτικότερη δραστηριότητα,
προσοχή στη διαχείριση των πόρων και διαφάνεια.
✦✦
Στοχεύουμε σε σταθερές και γόνιμες
συνεργασίες με τις Δημοτικές Αρχές σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα.
✦✦
Αναζητούμε (και βρίσκουμε) νέους
συνεργάτες και υποστηρικτές –όπως για
παράδειγμα το Shapiro Foundation.

✦✦
η κοινωνική συνοχή δεν
επιτυγχάνεται με καλές προθέσεις

Τολμάμε, ταυτόχρονα, να ανοίξουμε
νέους δρόμους και να δημιουργήσουμε
νέες «καλές πρακτικές», εγκαταλείποντας τη
γνώριμη «ζώνη ασφαλείας μας». Βάζουμε
πλώρη για δύο νέες δραστηριότητες, που
απευθύνονται σε δύο νέες ομάδες-στόχους:

✦✦
η κοινωνική συνοχή δεν
επιτυγχάνεται με ωραίες εξαγγελίες

A. Ξενώνες για Ασυνόδευτους Ανηλίκους -επειδή

✦✦
η κοινωνική συνοχή δεν επιτυγχάνεται
με τη συνεχή επίκληση αξιών
✦✦
η κοινωνική συνοχή δεν επιτυγχάνεται
καν με αποκλειστικό όχημα τις γενναιόδωρες
χρηματοδοτήσεις και τα επιδόματα.
Ο μόνος δρόμος προς τη συνεκτική
κοινωνία περνάει μέσα από τη συνεχή και
επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση ανάμεσα
στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί στην
καθημερινή τους ζωή. Όλα τα προαναφερθέντα
βοηθούν, αλλά δεν αρκούν.

δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν
γνωρίζουμε αυτό που συμβαίνει
B. Κινητοποίηση για να αντιμετωπίσουμε
τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού
-με προτεραιότητα τις ανάγκες
ευάλωτων ομάδων τρίτης ηλικίας.
Έχουμε μπροστά μας δρόμο μακρύ και δύσβατο.
Αλλά δεν μας φοβίζει. Είμαστε η Αλληλεγγύη
Τώρα, και είμαστε η πρωτοπόρα δύναμη για
την ανοιχτή κοινωνία, για το καλό όλων μας.
9

Γεγονότα –
Σταθμοί
Ποια γεγονότα άφησαν το αποτύπωμά
τους τη χρονιά που μας πέρασε;
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!
© Αλέξανδρος Αβραμίδης
για το SolidarityNow
© Σπανοπούλου Ειρήνη
για το SolidarityNow

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!

Εσείς είδατε το «Εσείς Δεν
Μπορείτε Να τους Δείτε»;

1ο Φεστιβάλ Καριέρας για
πρόσφυγες και μετανάστες
στη Θεσσαλονίκη
Το 1ο Φεστιβάλ Καριέρας | Job Fair του
SolidarityNow για πρόσφυγες και μετανάστες

και εργαζόμενοι της οργάνωσης που την

πραγματοποιήθηκε το 2019 στη Θεσσαλονίκη

Να τους Δείτε» το SolidarityNow, με τη

πλαισίωσαν και συντέλεσαν στη δημιουργία

στο πλαίσιο του προγράμματος SIRIUS*

συνεργασία της Soho Square, πραγματοποίησε

της. Η εκστρατεία περιλάμβανε τηλεοπτικό

και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Πρόσφυγες,

πανελλαδικής εμβέλειας εκστρατεία με στόχο

μήνυμα, ειδικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα

μετανάστες και αιτούντες άσυλο, φορείς και

την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του

της οργάνωσης, καταχωρίσεις στον Τύπο και

επιχειρήσεις της πόλης «συναντήθηκαν»

κοινού για τις ποικίλες δράσεις του στο πλευρό

banners στα ψηφιακά μέσα, ειδικό θεματικό

για πρώτη φορά, κάθισαν γύρω από το

των πιο αδύναμων και ευπαθών συνανθρώπων

αφιέρωμα σε e-newsletter της οργάνωσης,

ίδιο τραπέζι και συζήτησαν για θέματα

μας και για το ρόλο του στην ενδυνάμωση και

άρθρα και δημοσιεύσεις στον Τύπο και

εργασίας. Επιχειρήσεις και διάφοροι φορείς

την ομαλή ενσωμάτωσή τους «ώστε να μην

ανθρώπινες ιστορίες με «ήρωες» τους ανθρώπους

παρουσίασαν τις δράσεις τους και ενημερώθηκαν

μπορούμε να τους δούμε». «Πρωταγωνιστές»

που ενδυναμώθηκαν και υποστηρίχθηκαν

για το πώς μπορούν να προσεγγίσουν και να

σε αυτή την εκστρατεία ήταν οι ίδιοι οι

από τα προγράμματα της οργάνωσης.

συνεργαστούν με πρόσφυγες και μετανάστες

Με βασικό μήνυμα «Εσείς Δεν Μπορείτε

ωφελούμενοι του SolidarityNow, αλλά
12

που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα.
13

© Mohammad Hashemi
για το SolidarityNow

Καρέ-καρέ η αρμονική
συνύπαρξη
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!

Το SolidarityNow σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Fredric Roberts Photography διοργάνωσε
εργαστήριο φωτογραφίας με θέμα «Κοινωνική και
Πολιτισμική Ενσωμάτωση», για παιδιά ηλικίας

1ο Φεστιβάλ Καριέρας
για πρόσφυγες και
μετανάστες και στην Αθήνα

από 14 -16 ετών, από 15 έως 22 Ιουνίου 2019, στην
Αθήνα. Το εργαστήριο περιλάμβανε διαλέξεις και
φωτογράφιση σε επιλεγμένα σημεία στο κέντρο
της Αθήνας, ενώ ολοκληρώθηκε με έκθεση των
φωτογραφιών των συμμετεχόντων. Είκοσι παιδιά,
δέκα αγόρια και δέκα κορίτσια, τόσο από αστικά

Το 1ο Φεστιβάλ Καριέρας για πρόσφυγες και

14

κέντρα, όσο και την περιφέρεια, με καταγωγή

μετανάστες στην Αθήνα είναι πλέον γεγονός!

από την Ελλάδα και άλλες χώρες (μετανάστες β’

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Υπηρεσία

γενιάς και πρόσφυγες), έζησαν μια πρωτόγνωρη

Απασχολησιμότητας του Κέντρου Αλληλεγγύης

για εκείνα εμπειρία. Αυτό που κάνει μοναδικό

Αθήνας του SolidarityNow και τις αντίστοιχες

το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι, ότι μετά την

Υπηρεσίες Απασχολησιμότητας άλλων οκτώ

ολοκλήρωση των μαθημάτων, το Ίδρυμα αφήνει

οργανώσεων, οι οποίες απαρτίζουν την

τέσσερις επαγγελματικές κάμερες στο φορέα που

Επιτροπή “Livelihoods” του Δήμου Αθηναίων.

συνεργάζεται, στην προκειμένη περίπτωση στο

Συμμετείχαν 19 εταιρείες από διαφορετικούς

SolidarityNow, ώστε τα παιδιά να τις δανείζονται

κλάδους, όπως των κατασκευών, της ναυτιλίας

με σκοπό να συνεχίσουν να φωτογραφίζουν.

και της φιλοξενίας/εστίασης. Η προσέλευση

Επίσης, οι δάσκαλοι του Ιδρύματος θα

του κόσμου ήταν αθρόα και συγκινητική και

επιστρέψουν στη χώρα μας μετά από δύο

οι εκπρόσωποι των εταιρειών δε σταμάτησαν

χρόνια για να παραδώσουν στα ίδια παιδιά

να παίρνουν συνεντεύξεις από υποψηφίους.

μαθήματα φωτογραφίας για προχωρημένους.
15

Επισκόπηση
Δραστηριοτήτων
Προγράμματα και Δράσεις για
μια πιο Δίκαιη Κοινωνία
Από το 2013, έχουμε υποστηρίξει
περισσότερους από 320.000 συνανθρώπους
μας να διεκδικήσουν ξανά το δικαίωμά
τους στη ζωή. Ιδιαίτερα το 2019, εστιάσαμε
τις προσπάθειές μας στους τομείς και
στα προγράμματα που ακολουθούν.
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Η γεωγραφία
των προγραµµάτων

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Κέντρο Αλληλεγγύης
Δωρητής: OSF/OSIFE

Κέντρο Αλληλεγγύης
Δωρητής: OSF, EEA & Norway Grants (διαχειριστές
δωρεάς HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE)
Υποστηρικτής: Δήμος Αθηναίων

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων/Blue
Refugee Center
Δωρητής: UNHCR/E.E.
Πρόγραμμα Στέγασης & Υπηρεσιών #ESTIA
Δωρητής: UNHCR/E.E.
Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης (ILC)
Δωρητής: ΔΟΜ/Ε.Ε.

Κέντρα
Υποστήριξης
Παιδιού &
Οικογένειας
(CFSH)
Δωρητής: UNICEF/ΔΟΜ/Ε.Ε
Ελαιώνας (Αθήνα)
Ελευσίνα (Αττική)
Οινόφυτα
Ριτσώνα
Σέρρες (I & II)

Ελλάδα
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Πρόγραμμα Στέγασης & Φιλοξενίας
Υποστηρικτής: AIRBNB Open Homes
Εκπαίδευση/Στήριξη στο σχολείο
Υποστηρικτής/Δωρητής: Μητροπολιτική
Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (MDAT)/OSF

Ενδυνάμωση των προσφύγων και πρόγραμμα
ένταξης στην αγορά εργασίας
Δωρητής: E.E./ERASMUS+

Refugees WelcomB!
Δωρητής: E.E./ERASMUS+

Resilient
Roots
Δωρητής: CIVICUS
Υποστηρικτής: KEYSTONE ACCOUNTABILITY
& ACCOUNTABLE NOW
SIRIUS (Δεξιότητες και ένταξη τωνμεταναστών,
προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις αγορές
εργασίας της ΕΕ)
Δωρητής: E.E./Horizon
LAB29A - Ψυχοπαιδαγωγικές Δραστηριότητες
Δωρητής: OSF/OSIFE
STARTnow
Υποστηρικτής/Δωρητής: STAR UK

Δράμα

Σίνδος (Θεσσαλονίκη)

Κάτω Μηλιά (Κατερίνη)

Πρόγραμμα Στέγασης & Φιλοξενίας
Υποστηρικτής: AIRBNB Open Homes

Θήβα

Active Citizens Fund Greece
Υποστηρικτής: BODOSSAKI FOUNDATION
Δωρητής: EEA Grants

Θερμοπύλες

Βόλβη (Θεσσαλονίκη)

Μαλακάσα

Ανδραβίδα

Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης (ILC)
Δωρητής: ΔΟΜ/Ε.Ε.
Ξενώνας για Νέους Ενήλικες Πρόσφυγες & Αιτούντες
Άσυλο
Υποστηρικτής: ΣΜΑΝ
Δωρητής: UNHCR/E.E.

Καβάλα

‘Ερευνα: Αντιλήψεις περί της εθνικής ταυτότητας,
μετανάστευσης και προσφύγων στην Ελλάδα
Υποστηρικτής/Δωρητής: SOCIAL CHANGE INITIATIVE

Πρόγραμμα Στέγασης & Υπηρεσιών #ESTIA
Δωρητής: UNHCR/E.E.

Πρόγραμμα Στέγασης & Υπηρεσιών #ESTIA
Δωρητής: UNHCR/E.E.

MYSITE
Δωρητής: E.E./ERASMUS+
Business4Youth
Υποστηρικτής/Δωρητής: IRC/CITI FOUNDATION
Εξειδικευμένα Προγράμματα για ΛΟΑΤΚΙ ΠρόσφυγεςΑιτούντες Άσυλο BRIDGING RAINBOW
Δωρητής: MUNICIPALITY OF BARCELONA/ACSAR
FOUNDATION
Refugees WelcomB!
Δωρητής: E.E./ERASMUS+
Resilient Roots
Δωρητής: CIVICUS
Υποστηρικτές: KEYSTONE ACCOUNTABILITY &
ACCOUNTABLE NOW
Δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης
Στρατηγικός Συνεργάτης: ALMASAR
Υποστηρικτής: DEVELOPMENT FORUM
Δωρητής: OSF/OSIFE

Ιωάννινα

Εκπαίδευση/IT Essentials
Υποστηρικτής: CISCO

Πρόγραμμα Στέγασης & Υπηρεσιών #ESTIA
Δωρητής: UNHCR/E.E.

SIRIUS (Δεξιότητες και ένταξη των μεταναστών,
προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις αγορές
εργασίας της ΕΕ)
Δωρητής: E.E./HORIZON

Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης (ILC)
Δωρητής: ΔΟΜ/Ε.Ε.

19

Κέντρο
Αλληλεγγύης
Αθήνας

€

6.248

17.277

1.100.188,34€

ωφελούμενοι

υπηρεσίες

προϋπολογισμός

OSF,
EEA & Norway Grants
(διαχειριστές δωρεάς
HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE)
(από Μάιο 2019)

Δωρητές/Υποστηρικτές

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

Α

πό το Δεκέμβριο του 2014 που εγκαινιάστηκε
το ΚΑΑ, αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης
πρακτικής συνεργασίας μεταξύ ενός

δημόσιου φορέα (Δήμος Αθηναίων), της Κοινωνίας
των Πολιτών και θεσμικών επιχορηγήσεων.
Στο Κέντρο ακολουθείται η πολιτική της «ανοιχτής
πόρτας», που σημαίνει ότι υποδέχεται όλους τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από
εθνικότητα, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό,
θρησκευτική ή πολιτική πεποίθηση. Μοναδικό
κριτήριο είναι η ευαλωτότητά τους, ενώ η προσέγγιση
των προβλημάτων τους είναι ολιστική.

20
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!
© Κωνσταντίνα Πέππα
για το SolidarityNow

Συγκεκριμένα, οι πληθυσμιακές ομάδες
στις οποίες απευθύνεται είναι εκείνες

Το 2019 το ΚΑΑ παρείχε τις ακόλουθες
υπηρεσίες:

που είναι (ή κινδυνεύουν να γίνουν)
κοινωνικά αποκλεισμένες, όπως:
α) 	άτομα με ελάχιστο ή μηδενικό εισόδημα,
ανεξαρτήτως εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
β) 	μετανάστες που δεν έχουν βρει τη
θέση τους στην κοινωνική σφαίρα

•

Κοινωνική υπηρεσία (7.325 συνεδρίες)

•

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (1.695 συνεδρίες)

•

Πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμηνεία

•

Νομική υποστήριξη (1.910 ραντεβού)

•

Υπηρεσίες απασχολησιμότητας
(1.590 ραντεβού)

γ) 	μειονότητες (όπως οι Ρομά)
δ) 	πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

•

Λογιστικές υπηρεσίες (4.757 ραντεβού)

ε) 	νέοι που δεν έχουν ενταχθεί στο

•

Κέντρο για το Παιδί (μέσω του Δικτύου για τα

εκπαιδευτικό σύστημα.
Το Κέντρο εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες

Δικαιώματα του Παιδιού) (412 συνεδρίες)
•

με μαθησιακές δυσκολίες (με τη συνεργασία

συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, κι
οι οποίοι λαμβάνουν υψηλής ποιότητας δωρεάν
υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής και νομικής
υποστήριξης, υπηρεσίες για τη στήριξη της
απασχόλησης αλλά και λογιστικές υπηρεσίες.

Ειδικές υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους
της Βαβέλ - Συνειρμός) (492 συνεδρίες)

•

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

•

Ανεξάρτητη λειτουργία γραφείου της
Υπηρεσίας Ασύλου για ευάλωτες περιπτώσεις

Συγκεκριμένα:
από την Κοινωνική
Υπηρεσία υποστηρίχθηκαν
5.451 άνθρωποι
από την Ψυχολογική
Υπηρεσία υποστηρίχθηκαν
214 άνθρωποι

από τη Νομική Υπηρεσία
υποστηρίχθηκαν 864
άνθρωποι
22

από την Υπηρεσία
Απασχολησιμότητας
υποστηρίχθηκαν 620
άνθρωποι

από τη Λογιστική
Υπηρεσία υποστηρίχθηκαν
2.581 άνθρωποι

Σημαντικό είναι ότι μέσω του Κέντρου για

Τέλος, με πρωτοβουλία του επικεφαλής

το Παιδί που λειτουργεί από το Δίκτυο για

της ομάδας των Ψυχολόγων, υλοποιήθηκε

τα Δικαιώματα του Παιδιού, υποστηρίχθηκαν

εργαστήριο φωτογραφίας για το προσωπικό

1.893 παιδιά αλλά και γονείς με εκπαιδευτικές

και τους ωφελούμενους του ΚΑΑ με στόχο

δράσεις και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.

στην ενδυνάμωσή τους μέσω της φωτογραφίας.

Επίσης, μέσω του προγράμματος «Ειδικές
υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους με μαθησιακές

Συνολικά, 15 άτομα συμμετείχαν στο εργαστήρι,
το οποίο διεξήχθη στα Αγγλικά και στα Φαρσί.

δυσκολίες» που υλοποιήθηκε από την οργάνωση
Βαβέλ-Συνειρμός, υποστηρίχθηκαν 100 παιδιά και
έφηβοι, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2019.
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Κέντρο
Αλληλεγγύης
Θεσσαλονίκης

€

1.487

11.800

578.092,39€

OSF

ωφελούμενοι

υπηρεσίες

προϋπολογισμός

Δωρητές/Υποστηρικτές

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
(ΚΑΘ) του SolidarityNow λειτουργεί από το
2013. Σκοπός μας η πολύπλευρη παροχή
υποστήριξης μέσα από μια σειρά υπηρεσιών
και δράσεων προς τους συνανθρώπους
μας που το έχουν ανάγκη. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν προς όλους,
χωρίς διακρίσεις, με ίση προσβασιμότητα.

Ο

ι άνθρωποι που επισκέπτονται το ΚΑΘ
αναζητούν υποστήριξη για θέματα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν

στην καθημερινότητά τους και αδυνατούν να
καλύψουν μόνοι τους επαρκώς. Τόσο η αδυναμία
πρόσβασής τους σε υπηρεσίες όσο και η ανάγκη
για εξατομικευμένη και ολιστική υποστήριξη,
τους φέρνει σε επαφή με τους επαγγελματίες
που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες του ΚΑΘ.
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Το 2019, το ΚΑΘ
παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

© Γιώργος Μουτάφης
για το SolidarityNow

Σε εβδομαδιαία βάση επισκέπτονται το

η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης, η

υποστήριξη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

οποία βρίσκεται στην καρδιά του Κέντρου

Τα αιτήματα και οι ανάγκες ποικίλουν. Ανάμεσά

παρέχοντας υποστήριξη και ενδυνάμωση σε

τους άτομα που αναζητούν ψυχοκοινωνική

ανθρώπους που έχουν υποστεί δύσκολες και

στήριξη, νομική συμβουλευτική ή εκπροσώπηση,

τραυματικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων

λογιστική και διοικητική υποστήριξη,

θυμάτων βασανιστηρίων, ενδοοικογενειακής

συμβουλευτική για την απασχολησιμότητα

βίας, κ.ά. Οι εμπειρίες τους συχνά έχουν

και συμμετοχή σε λοιπές δράσεις.

ως συνέπεια να πληγεί η εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και για την αποκατάστασή της

έκβαση κάθε υπόθεσης διατηρώντας πάντα

απαιτούνται συλλογικές και πολύπλευρες
προσπάθειες υποστήριξης και συνεργασίας.

τις αξίες της αλληλεγγύης, του σεβασμού,
της διαφορετικότητας και της υπεράσπισης

Στα επιτεύγματα του 2019 αξίζει να

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχοντας

συμπεριληφθούν οι θέσεις εργασίας που

στο επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή.

εξασφαλίστηκαν μέσω της υποστήριξης της
Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας του ΚΑΘ.

H υπηρεσία της νομικής υποστήριξης και

Συγκεκριμένα, 90 άνεργοι πολίτες υποστηρίχθηκαν

εκπροσώπησης συνεχίζει να ανταποκρίνεται

μέσα από ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένους

σε αυξημένες ανάγκες, με το SolidarityNow να

συμβούλους εργασίας κι έτσι κατάφεραν να

είναι από τις λίγες οργανώσεις που παρέχουν τη

επανενταχθούν στην αγορά εργασίας (σε

συγκεκριμένη υπηρεσία. Το 2019, αναλήφθηκε

κοινωφελή προγράμματα και επιχειρήσεις στους

πληθώρα υποθέσεων από τους έμπειρους

τομείς του τουρισμού, της εστίασης, σε αγροτικές

δικηγόρους του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων

εργασίες, την καθαριότητα, την ένδυση κ.ά.)

υποθέσεων για έκδοση διαζυγίων, υποθέσεις
δικαστικής συμπαράστασης, διαδικασιών
αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, ανάθεσης γονικής

Υπηρεσία

Πολιτισμική

υπηρεσία

ψυχικής υγείας/

διαμεσολάβηση/

ψυχοκοινωνική

διερμηνεία

Μια υπηρεσία που αξίζει να αναφερθεί είναι

ΚΑΘ πάνω από 250 άτομα για να λάβουν

Στόχος μας είναι η αποτελεσματική

Κοινωνική

υποστήριξη

90 άνεργοι
πολίτες
επανεντάχθηκαν
στην αγορά
εργασίας.

Νομική

Υπηρεσίες

Λογιστικές

υποστήριξη

απασχολησιμότητας

υπηρεσίες

Εκπαιδευτικές

Χώρο

Πρόσβαση στο

δράσεις

φιλικό για

διαδίκτυο

το παιδί

Παροχή ειδών
πρώτης ανάγκης

μέριμνας και λοιπές οικογενειακές διαφορές.
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Κέντρο
Υποστήριξης
Προσφύγων

€

4.210

22.718

523.011,60€

ωφελούμενοι

υπηρεσίες

προϋπολογισμός

UNICEF (έως Φεβρουάριο 2019),
UNHCR
Δωρητές/Υποστηρικτές

Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
(Blue Refugee Center) αποτελεί έναν
κόμβο υποστήριξης, αλλά και έναν τόπο
συνάντησης και αλληλεπίδρασης για τους
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τ

ο Κέντρο λειτουργεί από το 2016 και υποστηρίζει
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο παρέχοντας
μια πληθώρα υπηρεσιών και λειτουργώντας

συμπληρωματικά με το Κέντρο Αλληλεγγύης
Θεσσαλονίκης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν
ενταξιακό χαρακτήρα και προσανατολισμό και αφορούν
μία εκ των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας.
Εκπαιδευτικές δράσεις ενηλίκων και ανηλίκων, εργασιακή
συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική
καθοδήγηση είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που
παρέχει το Κέντρο. Από το 2020 ξεκίνησε να παρέχεται η
υπηρεσία της υποστήριξης ανθρώπων που επιθυμούν
να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
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Σε εβδομαδιαία βάση επισκέπτονται το
Κέντρο άνθρωποι για να επωφεληθούν των
υπηρεσιών, ενώ φιλοξενούνται εθελοντικές
οργανώσεις και άλλοι φορείς πραγματοποιώντας
εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια, καθιστώντας
τον χώρο σημείο αναφοράς της περιοχής.
Από τις πολλές προσφερόμενες
υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
νομική συμβουλευτική και υποστήριξη,
υπηρεσίες απασχολησιμότητας, πολιτισμική
διαμεσολάβηση/διερμηνεία, υποστήριξη σε
γονείς και παιδιά, δραστηριότητες μη τυπικής
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, γωνιά Ίντερνετ
και ασφαλείς χώροι για παιδιά), αξίζει να
σημειωθεί ότι το 2019 υποστηρίχθηκαν
περισσότερες από 34 εθνικότητες
ωφελούμενων, με τους περισσότερους να
χρειάζονται ενδυνάμωση για εύρεση εργασίας
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτητικό
εργασιακό τομέα, οι σύμβουλοι
απασχολησιμότητας του Κέντρου Υποστήριξης
Προσφύγων μαζί με το Κέντρο Αλληλεγγύης
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν το πρώτο
Φεστιβάλ Καριέρας για πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο. Αυτή η πρωτοβουλία
προσέλκυσε ενδιαφερόμενους που προέρχονταν
από τον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό,
εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό τομέα
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
ενώ, συνολικά, περισσότερα από 500 άτομα
παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις
δραστηριότητες. Ένα από τα αποτελέσματα

© Γιώργος Μουτάφης

του Φεστιβάλ Καριέρας, μεταξύ άλλων, ήταν

για το SolidarityNow

η δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας για την
απασχολησιμότητα, με άλλους φορείς της
πόλης που αναπτύσσουν ανάλογες δράσεις.
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Tο 2019 υποστηρίχθηκαν
περισσότερες από 34
εθνικότητες ωφελούμενων.
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Το Δικαίωμα
στη Στέγη

€

2.721

22.224

660.134

6.737.997,49€

UNHCR, Airbnb

ωφελούμενοι

υπηρεσίες

διανυκτερεύσεις

προϋπολογισμός

Δωρητές/Υποστηρικτές

Το 2019, το SolidarityNow συνέχισε την υλοποίηση
και επέκταση του προγράμματος ESTIA σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, εξασφαλίζοντας επιτυχώς τη
δημιουργία 2.267 θέσεων στέγασης στις περιοχές
της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων.

Τ

ο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το
2016, περιλαμβάνει συλλογικές κατοικίες,
αυτόνομες κατοικίες, στέγαση για ιδιαίτερα

ευπαθείς ομάδες, ώστε να ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά στις επείγουσες ανάγκες παροχής
λύσεων στέγασης στο αστικό τοπίο.
Από την αρχή του προγράμματος, το SolidarityNow
παρέχει μια σειρά ποιοτικών υπηρεσιών σε όσους
έχουν ανάγκη, μέσω ειδικευμένων και έμπειρων
επαγγελματιών. Το 2019 έφερε διάφορες αλλαγές στο
πρόγραμμα: στην Αττική, ο ξενώνας στην Παιανία (135
θέσεις) ανακατασκευάστηκε και επαναλειτούργησε.
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Επιπλέον, το SolidarityNow προχώρησε
στη δημιουργία του Κέντρου Κοινωνικών

τις προκλήσεις της αλλαγής από την ημιανεξάρτητη στην ανεξάρτητη διαβίωση.

Υπηρεσιών Αθηνών, όπου παρέχονται οι
σχετικές υπηρεσίες από τους κοινωνικούς

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας,

λειτουργούς του προγράμματος, προκειμένου

η ομάδα της οργάνωσης βοήθησε ώστε να

να προωθηθεί η αυτονομία και η ένταξη των

υποβληθούν 483 φορολογικές δηλώσεις, ενώ

ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία αλλά και

πέτυχε ώστε το 89% των ωφελούμενων να

η εμπλοκή της κοινότητας. Κατά συνέπεια, η

εκδώσει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

συχνότητα των επισκέψεων σε σπίτια μειώθηκε
σημαντικά, ενώ οι ωφελούμενοι ενθαρρύνθηκαν

Επιπλέον, σε μια προσπάθεια βελτίωσης

να επισκέπτονται τις διαφορετικές υπηρεσίες

των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων

του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.

που στηρίζουμε και της παρέμβασής μας για
την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης, το

Επιπλέον, το 2019 έφερε αλλαγές και

SolidarityNow πραγματοποίησε περισσότερες

στους ωφελούμενους του προγράμματος,

από 30 δραστηριότητες ενδυνάμωσης

και συγκεκριμένα σε εκείνους που είχαν

(εκθέσεις, στοχευμένες ομαδικές συζητήσεις,

αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς

επισκέψεις σε μουσεία, ψυχαγωγικές

προστασίας το 2017 και το 2018. Το Υπουργείο

δραστηριότητες σε δημόσια σχολεία κλπ.).

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Μεταναστευτικής Πολιτικής προχώρησε στη
διαδικασία εξόδου από προγράμματα στέγασης
για το συγκεκριμένο πληθυσμό. Κατά τη διάρκεια
του 2019, 121 ωφελούμενοι της οργάνωσης
αποχώρησαν από το πρόγραμμα στέγασης.

για το SolidarityNow

Σαΐντ: «Θέλω να γίνω κοινωνικός λειτουργός»
Ο Σαΐντ φιλοξενείται σε δομή στέγασης προσφύγων του

Η συνεργασία «Open Homes» με την Airbnb, που

SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος

ξεκίνησε το 2017, συνεχίστηκε επιτυχώς και το

ESTIA και δηλώνει αποφασιστικά: «Θέλω να σπουδάσω, να γίνω

2019. Η Airbnb παρείχε στο SolidarityNow

κάτι στη ζωή μου». Είναι νέος -στα 27- ωραίος, ήρθε από τη Συρία

υλοποιήθηκε σε τρεις τοποθεσίες της

χρηματοδότηση μέσω της πλατφόρμας

και…«Το όνομά μου στα Αραβικά σημαίνει ευτυχία. Είμαι χαρούμενος

Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας. To

της (travel credit) για την άμεση κράτηση

άνθρωπος, προσπαθώ με τα αστεία μου να κάνω τους άλλους να

2019 έφερε τη δημοσίευση του κανονιστικού

ακινήτων Airbnb για πρόσφυγες και αιτούντες

χαμογελάνε, έτσι κι αλλιώς έχουμε μόνο αυτή τη ζωή να ζήσουμε». Ο

πλαισίου για την εφαρμογή της στήριξης

άσυλο. Το 2019, το SolidarityNow προχώρησε

μέσω στέγασης και οικονομικής βοήθειας, που

σε 101 κρατήσεις, εξυπηρετώντας συνολικά

συνέπεσε με τον πρώτο κύκλο εξόδων που

206 ωφελούμενους. Η συνεργασία με την

προέκυψε από την αναγνώριση καθεστώτος

Airbnb είναι πολύτιμη καθώς έχει βοηθήσει με

διεθνούς προστασίας. Έτσι, η ανάγκη να

προσωρινή στέγαση, τόσο εξαιρετικά ευάλωτες

δοθεί προτεραιότητα στην ενσωμάτωση των

ομάδες ωφελούμενων -όπως θύματα έμφυλης

ωφελούμενων έγινε ακόμα πιο επείγουσα,

βίας που πρέπει να αποχωρήσουν από το

δεδομένου ότι 275 ωφελούμενοι του

Κέντρο Φιλοξενίας που διαμένουν για να

προγράμματος ήταν επιλέξιμοι για διακοπή

αποφύγουν επαφή με το δράστη–, όσο και το

της στέγασής τους και χρειάστηκε να

προσωπικό του SolidarityNow στην περιφέρεια,

υποστηριχθούν εντατικά για να ξεπεράσουν

έως ότου εξασφαλίσει μόνιμη κατοικία.

Στη βόρεια Ελλάδα, το πρόγραμμα
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Συνεργασία με την Airbnb

© Αλέξανδρος Αβραμίδης

Η ομάδα μας
πέτυχε ώστε
το 89% των
ωφελούμενων να
εκδώσει αριθμό
κοινωνικής
ασφάλισης.

Σαΐντ πέρα από χαρούμενος άνθρωπος, έχει όνειρα, και κάνει τα
αδύνατα δυνατά για να τα κάνει πραγματικότητα. Έχει σπουδάσει
οικονομικά, αλλά το μεγάλο του πάθος είναι οι υπολογιστές.
Όταν ζούσε στη Συρία είχε το δικό του μαγαζί όπου επισκεύαζε
κινητά και υπολογιστές. Ξεκίνησε τα μαθήματα ελληνικών στο
Κέντρο Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της
κοινωνικής λειτουργού του κατάφερε και τώρα φοιτά στο Σχολείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Όνειρό του είναι να γίνει και ο ίδιος κοινωνικός
λειτουργός. Η γνώση της αραβικής γλώσσας, αλλά και οι εμπειρίες
του θεωρεί ότι είναι σημαντικά εφόδια για τη δουλειά αυτή.
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Το Δικαίωμα
στην Παιδική
Προστασία

€

11.214

3.437.032,30€

UNICEF/ΔΟΜ

ωφελούμενοι

προϋπολογισμός

Δωρητές/Υποστηρικτές

Το 2019 συνεχίστηκε η συνεργασία του
SolidarityNow με την UNICEF και επεκτάθηκε
τόσο σε γεωγραφικό εύρος, όσο και σε
παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία
των πιο ευάλωτων ομάδων προσφύγων.

Κ

ατά το 2018, η οργάνωση ήταν παρούσα σε 11
γεωγραφικές τοποθεσίες, ενώ το 2019 επεκτάθηκε
σε 14 Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων: στην

Ανδραβίδα, στις Θερμοπύλες, στη Θήβα, στην Ελευσίνα,
στη Μαλακάσα, στον Ελαιώνα, στα Οινόφυτα, στη Ριτσώνα,
στη Δράμα, στις Σέρρες (Ι και ΙΙ), στην Καβάλα, στη Βόλβη,
στην Κάτω Μηλιά Κατερίνης αλλά και στη Θεσσαλονίκη,
στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων του SolidarityΝow.
Το πρόγραμμα των Κέντρων Υποστήριξης
Παιδιού και Οικογένειας, κατόρθωσε να εξελιχθεί
και να καλύψει πολλές πάγιες και αυξανόμενες
ανάγκες, λόγω των εισερχόμενων ροών, της
ευάλωτης υγείας του πληθυσμού, αλλά και εξαιτίας
πολιτικών κατευθύνσεων και της γραφειοκρατίας που
εμπόδιζαν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!

Τα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας
ξεπέρασαν τους αρχικούς τους στόχους:

53.160

4.052

7.162

ατομικές υπηρεσίες

ενήλικες πρόσφυγες

παιδιά ωφελήθηκαν

(ψυχοκοινωνικής, νομικής

έλαβαν υπηρεσίες

από τις υπηρεσίες

και εκπαιδευτικής φύσης)

Κύριοι άξονες του προγράμματος:

Καθώς οι ανάγκες και οι δραστηριότητες
ολοένα και αυξάνονταν, καταφέραμε να

•

•
•

μη τυπική εκπαίδευση, με μαθήματα

δημιουργήσουμε 20 νέους χώρους για να

Ελληνικών, Αγγλικών, μαθηματικών/θετικών

παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Παράλληλα,

επιστημών, σχολική στήριξη καθώς και

το SolidarityNow είχε κεντρικό ρόλο στη

συμβουλευτική γονέων και παιδιών

διανομή ειδών στους ωφελούμενους

ολιστική παρέμβαση για την παιδική

και κατά το 2019 διανεμήθηκαν,

προστασία, και με νομική υποστήριξη

μεταξύ άλλων, 3.000 σχολικά είδη.

υπηρεσίες προστασίας και
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

•

Τέλος, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Έλιξ

κατά το 2019, συνεχίσαμε την επιμόρφωση

και τη UNICEF, συγγράφηκε και τυπώθηκε

των ομάδων μας σε θέματα όπως:

το «Φτου και Βγαίνω»- μια καινοτόμα

διαπολιτισμική εκπαίδευση, διδασκαλία

εκπαιδευτική μέθοδος που ως στόχο έχει τα

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, παιδική

παιδιά να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μέσα

προστασία, θέματα έμφυλης βίας, θέματα

από ψυχο-κοινωνικές δραστηριότητες. Επιπλέον,

σεξουαλικού προσανατολισμού και

δύο από τις εκπαιδευτικούς μας εικονογράφησαν

ταυτότητας φύλου (ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμός),

σε μια ειδική έκδοση το αλφάβητο που θα

κώδικας συμπεριφοράς κ.ά.

βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν την ελληνική
γλώσσα με διασκεδαστικό και δημιουργικό

Οι ομάδες ενίσχυσαν και τη διάδρασή τους
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τρόπο (μια πρωτοβουλία που βασίστηκε στο

Ειδικότερα:
✦✦ 11.214 ενήλικες και παιδιά έλαβαν
υπηρεσίες υποστήριξης (ψυχοκοινωνικής,
νομικής και εκπαιδευτικής)

✦✦ 255 ασυνόδευτα παιδιά εντοπίστηκαν
και υποστηρίχτηκαν ολιστικά
✦✦ 1.810 παραπομπές ατόμων με πιο

✦✦ 4.208 άτομα έλαβαν νομική υποστήριξη

εξειδικευμένες ανάγκες (για θέματα

✦✦ 5.029 άτομα υποστηρίχτηκαν ψυχοκοινωνικά

υγείας, ψυχικής υγείας, έμφυλης

✦✦ 20 ειδικοί χώροι δημιουργήθηκαν για
τη γυναίκα και το παιδί, τους οποίους
επισκέφτηκαν 2.116 γυναίκες και έφηβες
✦✦ συνολικά ωφελήθηκαν 282 βρέφη

με τις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται

Balanced Literacy Approach - BLA). Έτσι, προέκυψε

τα Κέντρα Φιλοξενίας, διοργανώνοντας

το πολύχρωμο αλφαβητάρι «Μαθαίνοντας την

ενώ 190 μητέρες/φροντιστές έλαβαν

και λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες

ΑΒ» που διανεμήθηκε στα παιδιά των Κέντρων

εξειδικευμένη συμβουλευτική για τη

εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Φιλοξενίας Προσφύγων σε όλη την Ελλάδα.

διατροφή των βρεφών και των νηπίων

βίας, τυπικής εκπαίδευσης και στέγασης)
✦✦ 3.887 παιδιά και ενήλικες παρακολούθησαν
μαθήματα και έλαβαν σχολική στήριξη
✦✦ 95 δάσκαλοι επιμορφώθηκαν στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διδασκαλία
της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
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€

Το Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

4.827

2.456.066,84€

συμμετέχοντες

προϋπολογισμός

OSF, ΔΟΜ, UNICEF, Almasar, CISCO,
Αναπτυξιακή Δήμου Θεσσαλονίκης,
STAR UK, Φόρουμ Ανάπτυξης
Δωρητές/Υποστηρικτές

Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της δουλειάς μας.

Ο

ι παρεμβάσεις σε αυτόν τον
τομέα συνεχίστηκαν και το 2019
και περιγράφονται παρακάτω.

Πρόγραμμα HELIOS
Το 2019, το SolidarityNow συνεργάστηκε
με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

τον Ιανουάριο του 2017. Στόχος μας είναι
η εκπαίδευση 1.000 ωφελούμενων.

(ΔOM) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
ενός προγράμματος ένταξης μεγάλης κλίμακας
για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

Το SolidarityNow είναι ένας από
τους εταίρους στο εκπαιδευτικό μέρος
του έργου – των μαθημάτων ελληνικής

Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα

γλώσσας και των δεξιοτήτων ζωής (life

ελληνικής γλώσσας, στέγαση και υποστήριξη

skills) - με στόχο να δώσουν στον πληθυσμό-

για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

στόχο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για να ζήσουν στην Ελλάδα.

Το SolidarityNow έχει αναλάβει, από τον
Ιούνιο του 2019, τη δημιουργία τριών

40

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το

Εκπαιδευτικών Κέντρων Ένταξης (ILC)

SolidarityNow έχει εταίρους υλοποίησης την

στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα

ΠΕΡΙΧΩΡΉΣΙΣ και την OMNES, στην Κατερίνη

Ιωάννινα, μέσω των οποίων υλοποιείται

και στο Κιλκίς αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν

ένα εξάμηνο πρόγραμμα ενσωμάτωσης για

αναλάβει τη δημιουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων

τους πρόσφυγες που αναγνωρίστηκαν μετά

στις περιοχές δραστηριοποίησής τους.
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ΔιαδρομέςΔιαπολιτισμικό Κέντρο
To SolidarityNow συνέχισε, μέχρι τα

Διάδρασις
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά
στη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκε και το 2019, σε

μέσα του έτους, να υλοποιεί τη σειρά

συνεργασία με την Αναπτυξιακή της Μείζονος

εκπαιδευτικών δράσεων Education Matters |

Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ). Πυρήνας του

Η Εκπαίδευση Μετράει, μια πρωτοβουλία που

έργου είναι η παροχή μαθημάτων σε παιδιά

πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την

σχολικής ηλικίας στο Διαπολιτισμικό

οργάνωση Almasar και το Φόρουμ Ανάπτυξης

σχολείο, ένα δημόσιο σχολείο στην καρδιά της

στο εκπαιδευτικό κέντρο «Διαδρομές» στην

πόλης. Μετά το πέρας του επίσημου σχολικού

Αθήνα. Περιλάμβανε τη δωρεάν παροχή

προγράμματος, οι δάσκαλοι διδάσκουν μαθήματα

μαθημάτων υποστηρικτικής εκπαίδευσης,

Ελληνικών και Αγγλικών ενώ παρέχουν μαθησιακή

πρόγραμμα κατάρτισης τεχνικών δικτύου

στήριξη σε κάθε μαθητή, εάν χρειαστεί. Πολύ

σε συνεργασία με τη CISCO, και άλλες

σημαντική στιγμή ήταν η διοργάνωση

δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

ημερίδας για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών
και καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν.

Από το 2018, το SolidarityNow είναι

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή γονέων στο πάνελ

πιστοποιημένο μέλος της Ακαδημίας CISCO

συζήτησης, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο του

Netacad και, σε αυτό το πλαίσιο, υλοποίησε το

έργου αλλά και το πώς συμβάλλει στην κοινωνική

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco IT essentials:

ενσωμάτωσή τους στην πόλη, που είναι και

PC Hardware and Software», το οποίο δίνει τη

ένας από τους στόχους του προγράμματος.

δυνατότητα σε όσους/ες το παρακολουθήσουν

Χώρος αναψυχής και
εκπαίδευσης - Lab29A

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του

να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για

Στο Διεθνές Πολύγλωσσο Φεστιβάλ που

να εργαστούν ως τεχνικοί Η/Υ και Δικτύων σε

διοργανώθηκε, παιδιά και ενήλικες ανακάλυψαν

περιβάλλοντα όπως επιχειρήσεις, δημόσιες

νέα παιχνίδια, έκαναν φίλους και ήρθαν σε

υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ως ελεύθεροι

επαφή με την τοπική κοινότητα. Το έργο

επαγγελματίες στο χώρο τεχνικής υποστήριξης

κατάφερε να φέρει κοντά ανθρώπους με

προσφέροντας ένα νέο χώρο αναψυχής και

υπολογιστών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της

διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές

εκπαίδευσης όπου παρέχονται δωρεάν

Μερικές από τις δράσεις που

εκπαίδευσης των 21 μαθητών έκλεισε με

ταυτότητες, από χώρες όπως Αλβανία,

υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους, γονείς

προσφέρθηκαν από το Lab29A κατά

την τελετή απονομής των πτυχίων τους.

Τουρκία, Αγκόλα, Ιράκ, Σιέρα Λεόνε και άλλες.

και εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη.

το 2019 ήταν εργαστήρια τεχνών και

Το Lab29A, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2019,

Lab29A σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, με
κάποιες από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες
να είναι τα εργαστήρια θεάτρου για παιδιά
και τα μαθήματα αφρικάνικων χορών.

χειροτεχνίας, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές
Είναι ένας φιλόξενος, χαρούμενος και

δραστηριότητες, ενώ ο χώρος φιλοξένησε

πολύχρωμος κοινωνικός χώρος για όλους όσοι

συναντήσεις και επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις

νιώθουν δημιουργικοί και έχουν την ανάγκη

και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν

να εκφραστούν μέσα από την τέχνη, την

από 17 διαφορετικές οργανώσεις.

εκπαίδευση και ποικίλες άλλες δραστηριότητες.
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STARTnow
To 2019 ένα καινοτόμο έργο άρχισε να
υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση
Student Action for Refugees (STAR) από την
Αγγλία που δραστηριοποιείται στην ενεργοποίηση
φοιτητών σε θέματα μετανάστευσης. Στόχος του
έργου είναι να διερευνήσει την κινητοποίηση νέων
των ελληνικών Πανεπιστημίων, μέσα από δράσεις
εθελοντικής προσφοράς και συμμετοχής στα κοινά.
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο 2019
και ήρθαμε σε επαφή με φοιτητές του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που
έδειξαν τον ενθουσιασμό τους και τη θετική
τους ανταπόκριση. Οι δράσεις που ανέπτυξε
η ομάδα του SolidarityNow, πήραν τη μορφή
«Conversation Clubs» όπου νέοι, φοιτητές και
πρόσφυγες, συζητούν και ανταλλάσσουν τις
εμπειρίες τους στα ελληνικά. Οι νέοι νιώθουν
πιο άνετα και χαλαρά να μοιράζονται γεγονότα
της ζωής τους με συνομήλικούς τους. Μέσω
αυτής της εμπειρίας, το έργο συνεισφέρει,
πέρα από την εξάσκηση της γλώσσας, και στην
κοινωνικοποίηση, αλλά και στην προώθηση της
πολυπολιτισμικότητας, καθώς μαθαίνουν για τις
παραδόσεις και τα έθιμα διαφορετικών πολιτισμών.
Το έργο συνεχίζεται και το 2020, όπου οι
πρόσφυγες θα εκπαιδευτούν στο θεσμό της
εθελοντικής προσφοράς, ώστε να δουλέψουν
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μετά με τις κοινότητές τους και άλλες ευάλωτες

είναι οι νέοι φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με

© Γιώργος Μουτάφης

ομάδες. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Αγγλία,

το θεσμό της εθελοντικής προσφοράς αλλά

για το SolidarityNow

για το ετήσιο Φοιτητικό Συνέδριο, όπου θα έχουν

και με αξίες όπως η συνεργασία, η συνύπαρξη

την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

και η αλληλεγγύη, ώστε να συνεχίσουν να

Στόχος μας, με την ολοκλήρωση του προγράμματος

προσφέρουν έργο στις τοπικές κοινωνίες.
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Το Δικαίωμα στην
Απασχόληση

2.194

4.613

ωφελούμενοι

υπηρεσίες

UNHCR, EEA
& Norway Grants

(διαχειριστές δωρεάς
HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE)

Δωρητές/Υποστηρικτές

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
εργασίας και η παροχή της δυνατότητας
απασχόλησης 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
οργανώσεων, και δίνει στους ανθρώπους
αληθινές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.
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© Αλέξανδρος Αβραμίδης
για το SolidarityNow

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!
SIRIUS
Δεξιότητες και Ένταξη Μεταναστών,
Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αλλά
και οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε
σχετικά με την απασχολησιμότητα
το 2019, είχαν ως εξής:

✦✦

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
1.291 άτομα υποστηρίχθηκαν
συνολικά, Έλληνες και αλλοδαποί,
μέσω 1.910 συνεδριών, ενώ 255
κατάφεραν να βρουν εργασία.

✦✦

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
90 Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες
ωφελούμενοι του Κέντρου βρήκαν
εργασία, ενώ συνολικά 358 άτομα
υποστηρίχτηκαν μέσω 1.061 συνεδριών.

✦✦

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
140 πρόσφυγες και/ή αιτούντες άσυλο
βρήκαν εργασία, ενώ υποστηρίχτηκαν
συνολικά 545 άτομα μέσω 1.642
συνεδριών.
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Business4YOUth
Το πρόγραμμα Business4YOUth ξεκίνησε
το 2018 σε συνεργασία με το International
Rescue Committee (IRC), την κοινωνική
επιχείρηση Knowl και τη χρηματοδότηση του
Citi Foundation. Στόχος του προγράμματος
Business4YOUth ήταν να εκπαιδεύσει
ομάδες νέων (18 έως 35 ετών) Ελλήνων,
προσφύγων και αιτούντων άσυλο, σε
τεχνικές δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να
κάνουν οι ίδιοι τα πρώτα βήματα για την
ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχειρηματικής
ιδέας τους στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, 351
νέοι εκπαιδεύτηκαν στους 19 κύκλους
μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν
στα ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί.
30 από τους συνολικά 351 απόφοιτους
έλαβαν ατομική καθοδήγηση (mentoring),
μετά από σχετική διαδικασία επιλογής.
Τέλος, καθένας από τους 30 επιτυχόντες
έλαβε χρηματοδότηση για την υποστήριξη
του επιχειρηματικού του πλάνου.

Τον Ιανουάριο του 2018 ξεκίνησε
το διακρατικό πρόγραμμα SIRIUS, σε
συνεργασία 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 ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας μέσω ποικίλων δράσεων.
Συγκεκριμένα, στις δράσεις περιλαμβάνονται:
έρευνες, ακαδημαϊκά εγχειρίδια, φεστιβάλ,
ημέρες καριέρας, διάλογοι με φορείςκλειδιά στο χώρο της εργασίας κ.ά. Το
πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2020.

Refugees WelComB!
Το SolidarityNow συμμετείχε στο
πρόγραμμα Refugees WelComB!, το
οποίο υλοποιήθηκε με τη στρατηγική
συνεργασία οργανισμών από επτά χώρες:
Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία,
Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα. Στόχος
του προγράμματος ήταν η διερεύνηση
των αναγκών των προσφύγων στο
πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής

και επαγγελματικής τους ένταξης
και η βελτίωση της διεπιστημονικής
συνεργασίας στον τομέα αυτό.
Στο πλαίσιο του προγράμματος,
εκπρόσωποι του SolidarityNow έλαβαν
μέρος σε διεθνείς συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των
εταίρων στην Ισπανία, τη Βουλγαρία
και την Τουρκία.
Με την εκπροσώπησή του, το
SolidarityNow διεύρυνε το δίκτυό
του με τους εταίρους του έργου και
διάφορους τοπικούς οργανισμούς
-οργανώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και για το προσφυγικό.
Στις διεθνείς συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των εταίρων,
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από έρευνα σε πολίτες των επτά
χωρών. Το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε
το Δεκέμβριο του 2019, περιλάμβανε τη
διοργάνωση διακρατικής συνάντησης από το
SolidarityNow στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν
παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με
την ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η συνάντηση
περιλάμβανε και τη διοργάνωση εργαστηρίου
με τους Εργασιακούς Συμβούλους της
Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας του
Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας, καθώς
και επίσκεψη στο πρόγραμμα στέγασης.
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Το Δικαίωμα στη
Δικαιοσύνη

2.612

6.142

ωφελούμενοι

υπηρεσίες

OSF, UNHCR, EEA &
Norway Grants (διαχειριστές
δωρεάς HumanRights360 και
ΣΟΛ CROWE), IRC, RLS

Δωρητές/Υποστηρικτές

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη από όλους τους
ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση, είναι ένα
διαρκές ζητούμενο για το SolidarityNow. Ειδικότερα
μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, οι ειδικοί επιστήμονες της
οργάνωσης δίνουν τη δική τους μάχη στο πλευρό
των ασθενέστερων και των λιγότερο ευνοημένων,
ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία στη ζωή τους
όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα δικαιοσύνης.

Τ
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η χρονιά που πέρασε, 2.612 άτομα έτυχαν νομικής
συνδρομής μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης
και του Κέντρου Υποστήριξης Προσφύγων.
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© Κωνσταντίνα Πέππα
για το SolidarityNow

Συνολικά, περισσότερες από 180 υποθέσεις

συμβουλευτικής Refugee.Info συνεχίστηκε

έφτασαν στα δικαστήρια και εκπροσωπήθηκαν

μέχρι τον Ιούνιο του 2019, όπου δικηγόροι

από τους δικηγόρους του SolidarityNow, οι

συνέχισαν να απαντούν σε ερωτήσεις προσφύγων/

οποίες αφορούσαν κυρίως σε αστικές και

αιτούντων άσυλο από όλη τη χώρα για

διοικητικές υποθέσεις. Τέλος, υποστηρίχτηκαν

διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν.

68 υποθέσεις ποινικού δικαίου.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η συνεργασία
που συνεχίστηκε με τον εθελοντικό οργανισμό

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

αναφερθεί η επιτυχής ολοκλήρωση υποθέσεων

Refugee Legal Support (RLS) από το Ηνωμένο

«Ο Πλούτος σου, η Φτώχεια μου»

οικογενειακής επανένωσης, τόσο για ασυνόδευτα

Βασίλειο, μέσω του οποίου ενδυναμώθηκε

παιδιά όσο και για ενήλικες, με συγγενείς τους που

η ομάδα των δικηγόρων μας στο Κέντρο

διαμένουν νόμιμα σε άλλες χώρες που αποτελούν

Αλληλεγγύης Αθήνας με τη συνδρομή έμπειρων

μένα. Έχοντας περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο της

ευεργετικά αποτελέσματα στις ζωές μας και στις

συμβαλλόμενα μέρη του Κανονισμού «Δουβλίνο

νομικών σε θέματα ασύλου και δικαίου

ζωής μου υποστηρίζοντας ανθρώπους σε ανάγκη

ζωές των ανθρώπων που ‘‘φροντίζουμε’’. «Ο Πλούτος

ΙΙΙ», καθώς και η αναγνώριση προσφυγικού

διεθνούς προστασίας. Αποκορύφωση της

και ανθρώπους που υποστηρίζουν ανθρώπους σε

σου, η Φτώχεια μου», πάντα πίστευα σ’ αυτή την

καθεστώτος σε πολίτες τρίτων χωρών που

συνεργασίας μας ήταν η, παρά τις ιδιαίτερα

ανάγκη, έφτασα κάποια στιγμή σε αυτό που λέμε

μαγική ανταλλαγή. Στο Κέντρο Αλληλεγγύης της

διώκονταν για αντίσταση κατά των κρατικών

αντίξοες διοικητικές συνθήκες, επιτυχημένη

κρίσιμη καμπή. Σε ένα ‘‘θερμό σημείο’’, όπως λέμε

Αθήνας, στο Φρουραρχείο του Σταθμού Λαρίσης,

αρχών λόγω της δημοσιογραφικής ή καλλιτεχνικής

ολοκλήρωση της οικογενειακής επανένωσης

στη Δυναμική των Ομάδων. Συνειδητοποίησα ότι

ζούμε εδώ και χρόνια αυτή την πολύτιμη για τη ζωή

ιδιότητάς τους. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι

16χρονου ασυνόδευτου παιδιού, το οποίο

παρόλο το συναισθηματικό φορτίο, έχω «μεγαλώσει»

μας εμπειρία, τόσο μεταξύ μας όσο και μεταξύ ημών

το SolidarityNow είναι από τις λίγες οργανώσεις

βρισκόταν σε κατάσταση αστεγίας για 8 μήνες.

μέσα σε μια ομάδα που με μικρές αλλαγές, παραμένει

και των ωφελούμενών μας. Θέλω να ευχαριστήσω

σταθερή εδώ και τέσσερα χρόνια, χτίζοντας διαρκώς

από καρδιάς όποι@ ‘‘φέρει την όποια ευθύνη’’ για

νέες δεξιότητες, πιο ενδιαφέρουσα από τις οποίες,

αυτό το απλό αλλά σπάνιο καθημερινό θαύμα».

Στις επιτυχίες του 2019, θα πρέπει να

που αναλαμβάνουν την κάλυψη δικαστικών
εξόδων και παράστασης στα δικαστήρια.

«Το 2019 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για

και εφευρετικότητας, που δεν μπορεί παρά να έχουν

συμμετείχαν σε διάφορα τοπικά, εθνικά και

είναι αυτή η ‘‘συνεργατική κουλτούρα μάθησης’’.

διεθνή φόρα και συνέδρια, μεταξύ των οποίων

Όταν βρεθείς σε μια τέτοια ευεργετική συγκυρία, που

Θοδωρής Ζέης

International Rescue Committee (IRC) για τη

και η συνάντηση της EASO για το Δίκτυο

είναι βέβαια αποτέλεσμα συλλογικής ωρίμανσης,

Δικηγόρος, Νομική Υπηρεσία,

διαχείριση της πλατφόρμας online νομικής

Vulnerability Network Advisory Group στη Μάλτα.

νοιώθεις ξαφνικά τις νέες δυνατότητες που

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Η συνεργασία του SolidarityNow με το
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Τέλος, δικηγόροι των Κέντρων μας

ανοίγονται μπροστά σου, χώροι δημιουργικότητας
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Ενδυνάμωση
μέσω Καινοτόμων
Δράσεων

Resilient Roots
To SolidarityNow υλοποίησε ένα πιλοτικό έργο

ενδυνάμωση των ωφελούμενων: ασκήσεις

λογοδοσίας με τίτλο “The Resilient Roots Initiative”,

δημόσιας ομιλίας, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης

που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019.

ομαδικού πνεύματος, παρουσίαση της αποστολής
του SolidarityNow, των προγραμμάτων και

Το έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση

του μηχανισμού “Complaint Response and

των διαύλων αλληλεπίδρασης μεταξύ του

Feedback Mechanism (CRFM), ασκήσεις

προσωπικού του SolidarityNow και των

αξιολόγησης, μικρές επιχορηγήσεις στις ομάδες

ωφελούμενων της οργάνωσης. Συνολικά, 60

των συμμετεχόντων για να οργανώσουν μόνοι

ωφελούμενοι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,

τους μια δράση προς όφελος της κοινότητάς

συμμετείχαν σε μια σειρά δραστηριοτήτων

τους, καθώς και μηνιαίες συναντήσεις (βοήθεια,

με στόχο να αυξήσουν τη συχνότητα και το

ενημέρωση, συναντήσεις με ανώτερα στελέχη).

βάθος της αλληλεπίδρασής τους με τη διοίκηση

Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν

του SolidarityNow, όπως: φωτογραφικά και

η συλλογή περισσότερων/ποιοτικότερων

ραδιοφωνικά μαθήματα (παραγωγή podcasts),

αξιολογήσεων από τους ωφελούμενους του

εκπαιδεύσεις για την ενημέρωση και την

SolidarityNow, η λήψη αποφάσεων στη βάση
καλύτερης πληροφόρησης, καθώς και η
βελτίωση στο πώς ο οργανισμός απαντά στην
αξιολόγησή του από τους ωφελούμενούς του.
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Σεμινάρια φωτογραφίας
με το διεθνούς φήμης
Fredric Roberts Foundation

Όλοι Μαζί Παρέα
στο Μουσείο

To SolidarityNow συνεργάστηκε με το
Ίδρυμα Fredric Roberts Photography για να

Το SolidarityNow υλοποίησε το “Bridging
To πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Παρέα

Rainbow“, ένα 7μηνο πρόγραμμα που

πραγματοποιήσει σεμινάρια φωτογραφίας τον

στο Μουσείο» ήταν μια συνεργασία

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019 και

Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα. Στα σεμινάρια

μεταξύ του SolidarityNow, του Μουσείου

χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο της Βαρκελώνης.

συμμετείχαν δέκα αγόρια και δέκα κορίτσια

Κυκλαδικής Τέχνης και του Pierce College,

ηλικίας 14-16 ετών από όλη τη χώρα, για μια

που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019.

εβδομάδα, για να μάθουν για τη φωτογραφία
αλλά και τη ζωή της πόλης, πάντα μέσα από το

Το έργο στόχευε στην ευαισθητοποίηση
και την ανάπτυξη ικανοτήτων γύρω από

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η

φακό. Το έργο ολοκληρώθηκε με μια εκδήλωση

ήταν βασισμένο στην έννοια της

κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, και ειδικότερα

αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

αλληλεγγύης και αφορούσε 30 μαθητές

οι πρόσφυγες που ανήκουν σε αυτή. Το

πρόσφυγες από το πρόγραμμα ESTIA και

SolidarityNow παρείχε μια σειρά εκπαιδευτικών

30 μαθητές από το πρόγραμμα IB του Pierce

σεμιναρίων (σχετικά με την ευαισθητοποίηση,

College.

το νομικό πλαίσιο και τη διαδικασία ασύλου,

Ποδόσφαιρο
Αλληλεγγύης

την απασχολησιμότητα, και την επαγγελματική
Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να

κατάρτιση), σε 155 ωφελούμενους-

προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να

συμμετέχοντες. Το έργο αποτέλεσε σημαντική

Βρετανικό Συμβούλιο, πραγματοποίησε ένα

αλληλοεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν μέσω

καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα και

πιλοτικό πρόγραμμα, στην περιοχή της Αγίας

της Τέχνης. Μέσα από εργαστήρια, μαθητές

συγκέντρωσε πολλούς ενδιαφερόμενους,

Βαρβάρας που αφορούσε στη διδασκαλία

από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, δημόσιων

αγγλικών μέσω του ποδοσφαίρου. Το πρόγραμμα

που δε μιλάνε την ίδια γλώσσα, έμαθαν να

αρχών και άλλων φορέων. Στο πλαίσιο του

ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019 με

χρησιμοποιούν το κυπριακό συλλαβάριο ως

προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα φυλλάδιο

τελετή αποφοίτησης για τους μαθητές, έχοντας

εργαλείο επικοινωνίας και δημιουργίας δικών

για να τιμήσει τα 50 χρόνια από τα γεγονότα

γνωρίσει σημαντική αποδοχή από την τοπική

τους έργων τέχνης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε

στο Stonewall και ένα βίντεο σχετικά με τους

κοινότητα και το σχολείο όπου φιλοξενήθηκε.

με έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

μύθους γύρω από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Το SolidarityΝow, σε συνεργασία με το
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Στήριξη στην
Κοινωνία των
Πολιτών
Aπό την ίδρυσή του, το SolidarityNow
υποστηρίζει οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών για δράσεις που λειτουργούν
συμπληρωματικά ή ενισχυτικά στις
δράσεις που το ίδιο υλοποιεί.

Σ

κοπός μας να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους αλλά
και να ενισχύσουμε την Κοινωνία των Πολιτών στην
Ελλάδα. Έτσι λοιπόν και το 2019, παρείχαμε υποστήριξη

στις ακόλουθες οργανώσεις και τα προγράμματα:
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Active Citizens Fund
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για
την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την
ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των
Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην
προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών,
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης
του προγράμματος Active Citizens Fund στην
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Το πρόγραμμα στο σύνολό
του, περιλαμβάνει έξι (6) ανοιχτές
προσκλήσεις ενδιαφέροντος:
1.

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

2.

Ενίσχυση της συνηγορίας
και του εποπτικού ρόλου της
κοινωνίας των πολιτών

3.

Ενίσχυση της συμμετοχής
των πολιτών στα κοινά

Το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» είναι μια δημόσια
μονάδα ψυχικής υγείας που στοχεύει στην
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μετανάστες,
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που κατοικούν
στην Αθήνα. Από το 2017 έως και τον Ιούνιο
του 2019, το Κέντρο Ημέρας προσέφερε άμεση
υποστήριξη σε παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό
φάσμα, παιδιά με διάφορες μαθησιακές δυσκολίες,
καθώς και παιδιά με προβλήματα ομιλίας και
γλώσσας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας. Από
τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2019,
ωφελήθηκαν 70 παιδιά από τις υπηρεσίες του
Κέντρου και πραγματοποιήθηκαν 1.127 συνεδρίες
παιδιών. Το SolidarityNow παρείχε το χώρο (στο
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας) όπου διεξάγονταν
οι συνεδρίες μεταξύ ειδικών θεραπευτών και
ωφελούμενων, καθώς και χρηματοδότηση
που κάλυπτε το κόστος του προσωπικού.
Ποσό Δωρεάς: €27.000
01/01/2019 - 30/06/2019

Γιατροί του Κόσμου
Μέσω του Ανοικτού Πολυϊατρείου στη
Θεσσαλονίκη, οι ΓτΚ Ελλάδας καλύπτουν ανάγκες

για το SolidarityNow

στόχο 7.500). Η χρηματοδότηση
από το SolidarityNow, κάλυψε
το κόστος προσωπικού ενός
νοσοκόμου και ενός διερμηνέα
πλήρους απασχόλησης.
Ποσό Δωρεάς: €21.057,60
01/01/2019 - 30/06/2019
υποστήριξης και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές

Κοινωνική Επιχείρηση
Knowl

δραστηριότητες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά
2.596 επισκέψεις παιδιών στο χώρο, ηλικίας
0-13, από οικογένειες προσφύγων, μεταναστών
και Ελλήνων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν

Η κοινωνική επιχείρηση Knowl ανέλαβε

195 συνεδρίες συμβουλευτικής με γονείς: 93

ένα τμήμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων

περιπτώσεις παραπέμφθηκαν από το «Κέντρο για

στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης

το Παιδί» σε κοινωνικό λειτουργό του Δικτύου,

νέων επιχειρηματιών από ευπαθείς ομάδες

για θέματα που αφορούσαν κυρίως επισκέψεις

Business4YOUth, το οποίο ξεκίνησε τo 2018

σε νοσοκομεία για θέματα παιδιών, εγγραφή σε

και ολοκληρώθηκε το 2019. Συνολικά το 2019

δημιουργικές ομάδες του Δικτύου, παραπομπή

εκπαιδεύτηκαν 193 άτομα, εκ των οποίων 105

για μαθήματα Ελληνικών κ.α. Το SolidarityNow

αιτούντες άσυλο, 36 πρόσφυγες και 52 Έλληνες.

παρέχει το χώρο όπου διεξάγονται οι συνεδρίες
και οι δραστηριότητες των ωφελούμενων. Το

Ποσό Δωρεάς: €40.062

ποσό της δωρεάς καλύπτει το κόστος προσωπικού

01/01/2019 - 31/07/2019

ενός εκπαιδευτικού και ενός ψυχολόγου.

Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού

Από τον Ιούνιο 2019, το «Κέντρο για
το Παιδί» χρηματοδοτείται από τα EEA και
Norway Grants, με διαχειριστή της δωρεάς

4.

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

5.

Προαγωγή της ισότητας των φύλων

σε ανασφάλιστους πολίτες στη χώρα καθώς

και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

και σε ηλικιωμένους, γυναίκες, πρόσφυγες/

χώρος σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και

Ποσό Δωρεάς: €27.000

Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας

μετανάστες και ασυνόδευτα ανήλικα. Από

λειτουργεί καθημερινά στο Κέντρο Αλληλεγγύης

01/01/2019 - 15/06/2019

μεταξύ των οργανώσεων της

τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2019,

Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του 2019, 1.893 μοναδικοί

Ποσό Δωρεάς: €22.749,76

κοινωνίας των πολιτών

πραγματοποιήθηκαν 10.983 συνεδρίες (με αρχικό

ωφελούμενοι έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής

16/06/2019 - 31/12/2019

6.
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Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ»
- Συνειρμός ΑΜΚΕ

φροντίδας υγείας παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες

τους HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE.
Το «Κέντρο για το Παιδί» είναι ένας ανοιχτός
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Προάσπιση
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Το 2019, το SolidarityNow συνέχισε τις δράσεις συνηγορίας
σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και την ένταξη
των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, καθώς και άλλων
ευάλωτων πληθυσμών- μεταξύ των οποίων οι άστεγοι και
τα ασυνόδευτα παιδιά. Παράλληλα, εργαστήκαμε για την

Η

συνηγορία στην οργάνωση βασίζεται

Ενδεικτικά, την περασμένη χρονιά

σε δεδομένα και στοιχεία που

οι δράσεις του Τμήματος Συνηγορίας

συγκεντρώνονται χρησιμοποιώντας

προς τις Αρχές περιλαμβάνουν πάνω από

τα προηγμένα εργαλεία των προγραμμάτων

100 συναντήσεις με επίσημους φορείς,

του SolidarityNow και της δουλειάς που γίνεται

καθώς και συνεργαζόμενες οργανώσεις,

στο πεδίο, ενώ διαχέεται μέσα από σχετικά

συνδικάτα και άλλους οργανισμούς. Επίσης,

δίκτυα ώστε να κινητοποιηθούν τα κέντρα

συντάξαμε ή συνυπογράψαμε πάνω από 15

λήψης αποφάσεων αλλά και η κοινή γνώμη.

επιστολές, καταθέσαμε εποικοδομητικά
σχόλια σε διαβουλεύσεις και συμμετείχαμε
σε πάνω από 50 συναντήσεις εργασίας
με αντικείμενο τη συνηγορία.
Δρώντας αυτόνομα ή ως μέλος δικτύων
ΜΚΟ, είμαστε περήφανοι για τη συνηγορία
του τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
με δράσεις προς 6 Υπουργεία, το Δήμο της
Αθήνας, μέλη της Ελληνικής Βουλής, την
Επίτροπο Μετανάστευσης, Ίλβα Γιόχανσον,
και τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι.

ανάπτυξη μηνυμάτων που δημιουργούν ένα εναλλακτικό
αφήγημα απέναντι στην ξενοφοβία και το ρατσισμό.
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Πιο συγκεκριμένα, οι
δράσεις μας το 2019
περιλάμβαναν επαφές με:
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ένταξης και
την απόφασή του να αναστείλει συμβόλαια
στέγασης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
Το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με τα
κενά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, μεταξύ
των οποίων καθυστερήσεις στην παροχή

των διαδικαστικών εγγυήσεων που φέρνει

✦✦

ο νόμος στο ελληνικό σύστημα ασύλου.

Θεσσαλονίκη, για την προώθηση της έκθεσης

a Resilient Civil Society Able to Build on EU

με θέμα «Αντιλήψεις περί εθνικής ταυτότητας,

Values”, που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι με

Γιόχανσον, όπου καταφέραμε να εξασφαλίσουμε

μετανάστευσης και προσφύγων». Η έκθεση

την ευκαιρία της λήξης της Ρουμάνικης Προεδρίας

κανάλια επικοινωνίας σχετικά με την άθλια

παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας από τα

κατάσταση στα hotspots του Αιγαίου.

Initiatives Social Change και More In Common,

Την Επίτροπο Μετανάστευσης, Ίλβα

Τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι, από τον οποίο
ζητήσαμε να ασκήσει πίεση στις ελληνικές αρχές,
σχετικά με ανησυχίες για την πρόσβαση στις
διαδικασίες ασύλου και άλλες βασικές υπηρεσίες,
καθώς και την ελλιπή προστασία των παιδιών.

υπηρεσιών περίθαλψης σε Κέντρα Φιλοξενίας και
προβλήματα πρόσβασης στο σύστημα υγείας.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά με την μη έκδοση ΑΜΚΑ για πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο, η οποία αποτελεί θεμελιώδη
προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην
αγορά εργασίας και το σύστημα υγείας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, για την προώθηση
διαφανούς, υπεύθυνης και συμπεριληπτικής
διακυβέρνησης στη μάχη κατά της διαφθοράς
και στην ενδυνάμωση των πολιτών.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

SolidarityNow οργάνωσε ή συνδιοργάνωσε
πάνω από 10 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης,
εργαστήρια, συνέδρια και συζητήσεις, τις
οποίες παρακολούθησαν εκπρόσωποι Ελληνικών
αρχών, Ευρωπαϊκών θεσμών, Ευρωπαϊκοί και
ελληνικοί φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,
ακαδημαϊκοί αλλά και διεθνείς οργανισμοί,
με εκατοντάδες συμμετέχοντες από σχεδόν
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι κυριότερες
δράσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων:

στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος
στο οποίο συμμετείχε το SolidarityNow με
σκοπό να αλλάξει το αρνητικό δημόσιο
αφήγημα σε σχέση με τη μετανάστευση.
✦✦

τη συνδιοργάνωση συζήτησης με

για θέματα πρόσβασης στην εκπαίδευση
των ανηλίκων προσφύγων που διαμένουν

τραπέζης στο πλαίσιο του Convergences Forum,

σε Κέντρα Φιλοξενίας και στις πόλεις.

με θεματική «Ενίσχυση της απασχολησιμότητας

την οργάνωση συζήτησης στρογγυλής

Το “International Civil Society Forum for

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το συνέδριο “Go local: Supporting
regions, cities and rural areas in migrants”,
που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Επικεφαλής
Συνηγορίας του SolidarityNow ήταν βασικός

θεματική «Παιδική Προστασία και Ευρωπαϊκά

ομιλητής στο εργαστήριο «Διευκολύνοντας την

Κονδύλια για κοινότητες μεταναστών στην

πρόσβαση σε ποιοτικές, βασικές υπηρεσίες για

Ελλάδα: πραγματικότητα και μέλλον». Η συζήτηση

ανθρώπους με μεταναστευτική καταγωγή».

επικεντρώθηκε στις προκλήσεις γύρω από
την παιδική προστασία που αντιμετώπισε το
Ελληνικό κράτος μετά τη λεγόμενη «προσφυγική
κρίση» του 2015, που ανέδειξε χρόνιες
ανεπάρκειες στην υποδοχή, την παροχή ασύλου
και την προστασία των παιδιών στη χώρα.
Αντίστοιχα, σε διεθνή και Ευρωπαϊκά
δίκτυα, παρακολουθήσαμε πάνω από 15
εργαστήρια και διοργανώσεις στην Ελλάδα,

✦✦

το Βέλγιο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες:
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση του

Άλλες επιλεγμένες δράσεις:
Το 2019, το Τμήμα Συνηγορίας ξεκίνησε
να ασχολείται πιο συστηματικά με το ζήτημα
της αστεγίας, και αποφάσισε να διευρύνει την
εμπλοκή του σε θέματα στέγασης. Μέλος της
ομάδας, έγινε μέλος του ΔΣ του «Ελληνικού
Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγαση και την
Κατοικία», εκπροσωπώντας τον οργανισμό,
και συμμετέχοντας στις συναντήσεις και τις
πρωτοβουλίες συνηγορίας του Δικτύου. Ακόμη,
το SolidarityNow έγινε μέλος της FEANTSA

του κοινωνικά αποκλεισμένου πληθυσμού».

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές περιλάμβαναν

Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE), που

για την έλλειψη στέγης), έχοντας έτσι τη

σχέδιο νόμου για τη διεθνή προστασία,

εκπροσώπους Κοινωνικών Συνεταιρισμών, του

επικεντρώθηκε στο μέλλον της διαδικασίας

δυνατότητα η συνηγορία του οργανισμού να

παρόλη τη σύντομη περίοδο διαβούλευσης.

Υπουργείου Εργασίας, του Δήμου Αθηναίων και

ασύλου στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να

προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, καθώς

Υπογραμμίσαμε τις ενστάσεις μας στους

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις

μοιράζεται πλέον πληροφορίες και καλές

πρόσφατες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

πρακτικές με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Μέλη της Βουλής των Ελλήνων, τα
οποία έλαβαν τα σχόλιά μας σχετικά με το

περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων και
64

Το 2019, το Τμήμα Συνηγορίας του

δύο διοργανώσεις, σε Αθήνα και

(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανισμών
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Άνθρωποι και
Ιστορίες
Τις ιστορίες τις δημιουργούν οι άνθρωποι.
Αυτές διαμορφώνουν τις ζωές τους.
Οι ωφελούμενοι του SolidarityNow δεν
έχουν εύκολες ζωές. Γι’ αυτό κι έχουν πολύ
ενδιαφέρουσες ιστορίες. Με τους περισσότερους
από αυτούς δε μιλάμε την ίδια γλώσσα,
αλλά τους καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Και οι
άνθρωποι μοιράζονται ίδιες ιστορίες.

66

67

© Στέλλα Δέλλιου
για το SolidarityNow

#ΔύναμηΓένουςΘηλυκού
Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας
#ReadyStudyGo!
Παγκόσμια Ημέρα
Εκπαίδευσης

να ονειρεύεται παρά τις δυσκολίες που πέρασε
στην πατρίδα του, το Αφγανιστάν, αλλά και
στο ταξίδι του μέχρι την Ελλάδα. «Όταν πήγαινα
σχολείο στο Αφγανιστάν, δε μου άρεσαν καθόλου τα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Εκπαίδευσης στις 24 Ιανουαρίου, το SolidarityNow
έκανε ένα αφιέρωμα σε νέους ανθρώπους που
ήρθαν στην Ελλάδα, αναζητώντας ασφάλεια
και περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν
τη ζωή τους. Και επέλεξαν το δρόμο της
εκπαίδευσης για να το καταφέρουν. Ο Καμέλ,
ο Μο, ο Μαχράμ, ο Σαΐντ και ο Άμπντο -όλοι
τους ωφελούμενοι της οργάνωσης- είχαν τη
θέληση, το όνειρο και την πίστη να συνεχίσουν

μαθηματικά, έτσι αντί να παρακολουθώ την παράδοση,

τις σπουδές τους και το κατάφεραν.

Αθήνα, Ειδομένη και μετά Θεσσαλονίκη. Αυτή την

ελληνικά όση ώρα σχεδιάζει ένα πουλί σε μια λευκή
κόλλα χαρτί. Είναι 19 χρονών και πηγαίνει στην Α’

που έπρεπε να κάνω ήταν να σηκωθώ όρθια και

Η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα αφιερωμένη στις
γυναίκες και στους αγώνες τους για ισότητα. Το
αφιέρωμα του SolidarityNow με βασικό μήνυμα
«Δύναμη, γένους θηλυκού» επικεντρώθηκε σε
γυναίκες εργαζόμενες της οργάνωσης, γυναίκες
από διάφορα μέρη του κόσμου, την Αλβανία, την
Αίγυπτο, τη Σρι Λάνκα, την Ελλάδα και αλλού, που
μέσα από τις εμπειρίες, τις προσωπικές ιστορίες
και τη δουλειά τους αποτελούν πρότυπα και
βοηθούν στην ενδυνάμωση άλλων γυναικών.

προχώρησε, έγραψε το γιο της σε σχολή κωφών
για να τον βγάλει από «τον κόσμο της σιωπής»,
έμαθε τη νοηματική γλώσσα, βρήκε δουλειά
ως μπέιμπι-σίτερ. Έτσι μεγάλωσε όχι μόνο τα
δικά της παιδιά, αλλά και τα ξένα -βέβαια για τη
Φάτμα, όλα είναι παιδιά της. Η ίδια στο παρελθόν
έχει ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, είτε στο
ΚΕΘΕΑ, φροντίζοντας τα παιδιά των γυναικών
που έκαναν απεξάρτηση, είτε στην Ειδομένη,
στην αρχή της προσφυγικής κρίσης, όπου έκανε

Λυκείου σε νυχτερινό σχολείο στη Θεσσαλονίκη,
ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί μαθήματα

Φάτμα,

διερμηνεία. Στο SolidarityNow την έφερε η ίδια η

ελληνικών στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων

πολιτισμική διαμεσολαβήτρια,

ζωή. Από ένα λάθος, αντί να πατήσει το κουμπί

του SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη. Αφγανιστάν,

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

του ασανσέρ που θα την οδηγούσε στον 6ο όροφο
βρέθηκε στα γραφεία της οργάνωσης, όπου και

Ιράν, Τουρκία, Λέσβος, Αθήνα, Γιάννενα, ξανά
«Οι γυναίκες πρέπει να ανακαλύψουν τη δύναμη

της πρότειναν να δουλέψει ως διερμηνέας. Και

πορεία ακολούθησε προς την ελευθερία. Στη Λέσβο

που έχουν μέσα τους», δηλώνει αποφασιστικά

κάπως έτσι η Φάτμα βρέθηκε να κάνει διερμηνεία

Μαχράμ,

έμαθε αγγλικά και ελληνικά. Φτάνοντας στην Αθήνα

η Φάτμα, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια στο

στο κομμάτι της ψυχικής υγείας για ΛΟΑΤΚΙ, για

ωφελούμενος του εκπαιδευτικού προγράμματος,

έζησε σε ξενώνα ανηλίκων. Πέρασαν δυο χρόνια

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Η Φάτμα

γυναίκες πρόσφυγες, και όχι μόνο. «Οι γυναίκες

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων, Θεσσαλονίκη

μέχρι να πάει σχολείο, λόγω ενός προβλήματος

Αμπντελμπαντίε, 61 χρονών, κατάγεται από το

που έρχονται από αραβικές χώρες έχουν μεγάλη

υγείας, όπως λέει με παράπονο. Τα πράγματα όμως

Κάιρο και βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1983. Η

ανάγκη να εκφραστούν και εγώ με τη δουλειά μου τις

για τον Μαχράμ άλλαξαν προς το καλύτερο. «Μου

Φάτμα μεγάλωσε σε μια κλειστή κοινωνία και μόνο

βοηθάω. Ταυτίζομαι με αυτές τις γυναίκες. Βλέπω σε

προσπαθώ πολύ. Θέλω να βρω δουλειά και θέλω

αρέσει πολύ το σχολείο μου. Αισθάνομαι σαν Έλληνας»,

όταν ήρθε στην Ελλάδα άρχισε να ανακαλύπτει

αυτές πώς ήμουν και πώς έγινα και έτσι αισθάνομαι

να σπουδάσω. Κι αν πάρω καλούς βαθμούς, θέλω

λέει σήμερα με χαρά.

τις ικανότητές της. «Σιγά-σιγά ανακάλυψα τη

την ανάγκη να τις βοηθήσω ακόμα περισσότερο».

«Δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος μαθητής, αλλά
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ζωγράφιζα σπίτια και πουλιά», λέει ο Μαχράμ στα

χώρα, με τρία παιδιά, το ένα από αυτά κωφό. Αυτό
να πω στον εαυτό μου: προχώρα!». Και πράγματι

να περάσω στην ιατρική!». Μεγάλη η προσπάθεια,
μεγάλες και οι επιθυμίες. Ο Μαχράμ δε σταμάτησε

δύναμη που είχα μέσα μου. Ήμουν σε μια ξένη
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#WomenInScience
Η σχέση γυναίκας και επιστήμης αποτελεί

υπάρχουν περιορισμοί και φυσικά το φύλο δεν

Καμράν,

Ο κύριος Ηλίας,

θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος. Αγαπά τη

ωφελούμενος του Προγράμματος Στέγασης ESTIA,

ωφελούμενος της Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας,

βιολογία, τη χημεία, τη φυσική και φυσικά, τα

Ξενώνας Νέων, Αθήνα

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

μαθηματικά, αλλά στην πορεία της δεν ξεχνά

ένα θέμα που μελετάται παγκόσμια γιατί,

την άλλη της αγάπη, την ιστορία, την οποία και

όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία,

κατάφερε να συνδυάσει με τα μαθηματικά. Αυτό

μου αρέσει», λέει ο Καμράν κατά τη διάρκεια του

ετών. Είναι ο κος Ηλίας, που φορά πάντα γυαλιά

ο χώρος των θετικών επιστημών διακρίνεται

που της άρεσε ήταν η ιστορία των μαθηματικών

διαλείμματος από το μάθημα φωτογραφίας με

ηλίου και καπέλο, σαν ο ήλιος να τον φωτίζει

για την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων.

και η διεπιστημονική προσέγγισή τους. Φοιτά στο

εισηγητή στην Αθήνα τον φωτορεπόρτερ Γιώργο

όλο το 24ωρο, «γιατί με λένε Ηλία», όπως λέει

Αυτό το χάσμα παρατηρείται σε όλες τις χώρες

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Περιβάλλοντος,

Μουτάφη. Ο 19χρονος Καμράν ζει στον Ξενώνα

χαμογελώντας. Ο κος Ηλίας ήταν επαγγελματίας

ανεξαρτήτως γλώσσας, οικονομικής ευημερίας,

Επιστημών της Θάλασσας/Ωκεανογραφίας. Στο

Νέων Προσφύγων του SolidarityNow, στο κέντρο

της τέχνης της λιθογραφίας, τα χρόνια που η

ιστορίας. Στο SolidarityNow δώσαμε φωνή

άκουσμα είναι ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο

της Αθήνας. Ήρθε στην Ελλάδα από το Πακιστάν

εκτύπωση ήταν τέχνη. Μετά από μια πετυχημένη

σε τέσσερις γυναίκες που δεν ακολούθησαν

από αυτό των μαθηματικών που προσδοκούσε η

πριν από τρία χρόνια, με σκοπό να κυνηγήσει

πορεία στο χώρο, όταν πια η λιθογραφία πέρασε

μια σχετικά προδιαγεγραμμένη πορεία

Ρόζα. «Δεν είναι όμως», απαντά η ίδια, «είναι μια

το όνειρό του να σπουδάσει Πληροφορική.

στη λήθη, άφησε αυτή τη δουλειά και βρήκε την

-κοινωνικά επιβεβλημένη-, αλλά το ταλέντο

σχολή γεμάτη με μαθήματα των θετικών επιστημών,

Αναγνωρίστηκε ως ασυνόδευτος ανήλικος

επόμενη στο ταχυδρομείο όπου και εργάστηκε

τους και αυτό που αγαπούσαν. Και αυτό που

εφαρμοσμένα μαθηματικά και έτσι μου κάλυψε

και αμέσως μόλις έκλεισε τα 18 μεταφέρθηκε

για αρκετά χρόνια. Η οικονομική κρίση όμως τον

αγαπούσαν δεν ήταν άλλο από την επιστήμη.

την ανάγκη της διεπιστημονικότητας μέσω της

στον Ξενώνα για νεαρούς άντρες ηλικίας 18

έβγαλε σχεδόν αμέσως εκτός αγοράς εργασίας

Έμεινε άνεργος στα 52 του. Σήμερα είναι 62

συνδυαστικής προσέγγισης των επιστημών». Η Ρόζα

έως 22 ετών. Ο Καμράν παρά το «σφιχτό»

και για πολλά χρόνια ζούσε με την οικονομική

Ρόζα,

συνεχίζει τις μεταπτυχιακές της σπουδές και ως

ημερήσιο πρόγραμμά του -πηγαίνει σχολείο

βοήθεια της πρόνοιας. Ο δρόμος του τον έφερε

απόφοιτη Εκπαιδευτικού Προγράμματος IT Essentials,

λάτρης της δια βίου μάθησης δηλώνει ότι «δεν έχω

και παρακολουθεί τρίωρα μαθήματα ελληνικών

στο Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

τελειώσει με τις σπουδές. Θα προχωρήσω κι άλλο και

και αγγλικών-, συμμετείχε με ενθουσιασμό στα

στην Αθήνα και εκεί ανακάλυψε ότι μπορεί να

θα είμαι κι εγώ μια ζωντανή απόδειξη ότι οι γυναίκες

μαθήματα φωτογραφίας και ραδιοφώνου. «Όλο

διεκδικήσει και πάλι τη θέση του στην αγορά

μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά, αν όχι

θέλω να μαθαίνω. Ό,τι μαθαίνω πιστεύω ότι θα

εργασίας με την υποστήριξη της Υπηρεσίας

καλύτερα, και στον κλάδο των θετικών επιστημών».

μου φανεί χρήσιμο». Στα μαθήματα ραδιοφώνου,

Απασχολησιμότητας. Μετά από πολλές ατομικές

ο Καμράν και οι συμμαθητές του μαθαίνουν

συνεδρίες, με προσπάθεια και αισιόδοξη στάση,

για την παραγωγή ραδιοφωνικών podcast,

τα καλά αποτελέσματα δεν άργησαν να έρθουν.

ενώ αυτό που τον ενθουσίασε ήταν η επαφή

Με τη βοήθεια του εργασιακού του συμβούλου,

με το ραδιόφωνο σε ένα αληθινό στούντιο.

έφτιαξε το βιογραφικό του, το έστειλε όπου

Ο Καμράν ανακάλυψε μια ακόμη πτυχή του

θεωρούσε ότι θα μπορούσε να εργαστεί και

εαυτού του μέσα από τα μαθήματα αυτά, όπως

τελικά βρήκε δουλειά στο Δήμο Αθηναίων, στο

μας περιγράφει. Έφτιαξε το δικό του podcast,

πλαίσιο του Κοινωφελούς Προγράμματος του

χωρίς να γνωρίζει από πριν τι είναι, και τη δική

ΟΑΕΔ. Έγινε δεκτός στο πρόγραμμα και παράλληλα

του συλλογή από φωτογραφίες που τράβηξε

εντάχθηκε στο πρόγραμμα κατάρτισης που

στη νέα πόλη που τον φιλοξενεί και στην οποία

παρέχεται μέσω του συνολικού προγράμματος

επιθυμεί να ζήσει. Όνειρό του να σπουδάσει

Κοινωφελούς Εργασίας. Ο κος Ηλίας είναι ένας

Πληροφορική και να εργαστεί στην Ελλάδα.

άνθρωπος που δεν έχασε ποτέ τη θέληση για ζωή,

«Τα μαθηματικά για μένα έχουν μια ολόκληρη
φιλοσοφία και έναν ορίζοντα σύνδεσης με όλες
τις άλλες επιστήμες», λέει η Ρόζα. Κοντά στο
παράδειγμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ, από την
οποία πήρε το όνομά της, η δική μας Ρόζα από
την Αθήνα είναι μαχητική, με πολιτικό λόγο,
επαναστατική διάθεση, αλλά και πορεία, κυρίως
σε ό,τι αφορά στην προσωπική της εξέλιξη σε
έναν κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενο χώρο,
αυτόν των θετικών επιστημών – Επιστήμη,
Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά (STEM).
Στη βιβλιοθήκη του μαθηματικού πατέρα της
ήταν που είδε η Ρόζα τόσα πολλά βιβλία για τα
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«Μου αρέσει πολύ. Καθετί διαφορετικό που κάνω

#ΗμέρεςΡαδιοφώνου_
Φωτογραφίας
Φωτογραφία και ραδιόφωνο, δύο όπλα
στη φαρέτρα για τη δυνατότητα έκφρασης 60
ωφελούμενων του SolidarityNow που πήραν
μέρος στα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με

μαθηματικά, ξεχωρίζοντας αυτό που αφορούσε

τον τίτλο “The Resilient Roots Initiative”. Δύο

σε γυναίκες μαθηματικούς, που ναι υπήρξαν

σύγχρονα μέσα, του λόγου και της εικόνας,

και υπάρχουν, προς έκπληξή της, αφού μικρή

που αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν

νόμιζε ότι μαθηματικοί είναι μόνο άνδρες. Η

να εκφράσουν αληθινά συναισθήματα, ιδέες,

Ρόζα κατάλαβε από τότε ότι στην επιστήμη δεν

απόψεις και μια εποικοδομητική κριτική.

παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε στο δρόμο
του. Πάντα υπομένει και πάντα ελπίζει, σαν την
αγάπη, γιατί όπως φωνάζει «αγαπά τη ζωή»!
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Τι είναι το
SolidarityNow

Υ

λοποιούμε προγράμματα σε
διάφορα σημεία της χώρας,
στον αστικό ιστό, στην ελληνική

περιφέρεια και παράλληλα αναπτύσσουμε
εστιασμένες παρεμβάσεις σε προσφυγικούς

Τι καθοδηγεί
τη δράση μας
✦✦

Στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας

καταυλισμούς για να υποστηρίξουμε τους

να αισθάνονται ασφαλείς και

πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας.

να έχουν πρόσβαση σε πόρους
και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες

Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε

✦✦

να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές

το 2013. Μέσα από καινοτόμες κοινωνικές
δράσεις που προσφέρουμε δωρεάν σε Έλληνες,

τους για μακροπρόθεσμη οικονομική
ευημερία και αυτόνομη διαβίωση
✦✦

Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους
να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους

πρόσφυγες και μετανάστες, επιδιώκουμε να τους
υποστηρίξουμε και να τους ενδυναμώσουμε.

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους

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.

Προγραμματικές
προτεραιότητες
✦✦

Ενδυνάμωση, οικονομική
ανεξαρτησία και κοινωνική ένταξη

✦✦

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

✦✦

Εκπαίδευση και χρήσιμες δεξιότητες

✦✦

Υπεράσπιση των 		
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

72

73

Η Ομάδα μας
Αντιγόνη Λυμπεράκη
Γενική Διευθύντρια
Επικεφαλής τμημάτων

Συντονιστές Προγραμμάτων

Υλοποίηση Προγραµµάτων

Πρόγραμμα Στέγασης & Υπηρεσιών

Μαριλύν Πολένα, Διευθύντρια

Εύα Γιαννακάκη, Αθήνα

Μελίνα Χαλκίδη, Διευθύντρια (interim)

Κατερίνα Γούλα, Θεσσαλονίκη

© Αλέξανδρος Αβραμίδης

Yλοποίηση Προγραμμάτων, Β. Ελλάδα

για το SolidarityNow

Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας

Ιωάννα Φουρκιώτου, Διευθύντρια

Χριστιάνα Κύρκου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οικονοµικό

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Λίλη Σκλάβη, Διευθύντρια

Ειρήνη Διαμαντοπούλου

Ζαββός Στέλιος,
Πρόεδρος

Βάλια Ανδρακάκου, Γιώργος Κανάρης (2019)
Καβουνίδη Τζένιφερ, Ερευνήτρια – Κέντρο

Ανθρώπινο ∆υναµικό

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,

Ιωάννα Περτσινίδου, Διευθύντρια

Επισκέπτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αλιβιζάτος Νίκος,

– Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιδάλης Ευθύμιος,

Στεφανία Αθανασίου
Επικοινωνία
Σοφία Ιωάννου, Διευθύντρια

Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Μπουτάρης Γιάννης,

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
Στέφανος Λάνταα

Επιχειρηματίας, Χημικός, Οινολόγος,

Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πάγια,

πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Αποθήκες και ∆ιανοµή

Ενταξιακά Εκπαιδευτικά Κέντρα HELIOS

Βάλια Γιαλιά, Υπεύθυνη τμήματος

Νικόλας Ράγκος

Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματίας
Νομικού Καλυψώ, Πρόεδρος της A. M.
Διαμαντούρος Νικηφόρος, Καθηγητής

Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Επικεφαλής

Πολιτικής Επιστήμης, π. Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής, πρώτος Συνήγορος του Πολίτη
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Έρευνα, Συνηγορία & Προάσπιση ∆ικαιωµάτων

Ροζάκης Χρήστος, Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου – Πανεπιστήμιο Αθηνών, π. Αντιπρόεδρος

Ανεύρεση Πόρων

Δοξιάδης Αρίστος,

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων

Φαίη Κουτζούκου, Επικεφαλής

Εταίρος, Venture Capital Investor

Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
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Οικονομικές
Καταστάσεις

Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής θέσης

2019

2018

Ενσώματα Πάγια
Άυλα Πάγια
Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

302.808
46.252
249.417

27.287
62.548
210.790

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

598.477

300.625

Απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

438.583
2.379.774

760.485
1.090.489

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

2.818.357
3.416.834

1.850.974
2.151.599

101.936
101.936

98.898
98.898

296.335
296.335

246.182
246.182

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.018.563
3.018.563

1.806.519
1.806.519

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

3.416.834

2.151.599

1/1-31/1/2019
13.605.415
(8.554.680)
(255.173)
(4.775.119)
20.443

1/1-31/1/2018
12.464.144
(7.896.161)
(71.365)
(4.501.080)
(4.463)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

1.518
(18.923)

75.014
(17.000)

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
(Ζημίες)/κέρδη μετά φόρων
Συνολικά κέρδη περιόδου

(17.405)
3.038
0
3.038
3.038

58.014
53.552
0
53.552
53.552

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κέρδη εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κατάσταση Κερδών ή Ζημιών και
Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Έσοδα
Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα έξοδα
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία
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Λοιπές πληροφορίες
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις
λοιπές πληροφορίες. Οι λοιπές πληροφορίες

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.

περιλαμβάνουν την Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου, για την οποία γίνεται αναφορά

Έκθεση Ανεξάρτητου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών

και στην ενότητα «Έκθεση επί Άλλων Νομικών

καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την

και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν

αξιολόγηση της ικανότητας του Οργανισμού να

περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις

συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας

και την έκθεση του ελεγκτή μας.

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και

Η γνωμοδότησή μας για τις οικονομικές

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης

καταστάσεις δεν καλύπτει τις λοιπές πληροφορίες

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε

και δεν εκφράζουμε συμπεράσματα σχετικά

προτίθεται να ρευστοποιήσει τον οργανισμό ή

με τη διαβεβαίωση συμμόρφωσης.

να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα

καταστάσεις του μη-κερδοσκοπικού

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν

οργανισμού “SolidarityNow” (o Οργανισμός),

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες

οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση

μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας

2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών

“Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών

συνολικών εισοδημάτων, τις μεταβολές της

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον

Καθαρής Θέσης, τις Ταμειακές Ροές για τη χρήση

Οργανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού

που έληξε την 31.12.2019 καθώς και την περίληψη

μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων

Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός

Κατά τη γνώμη μας, οι καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
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Βάση γνώμης

έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και
τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην

Σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών

προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.

καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε
τις άλλες πληροφορίες που προσδιορίσαμε
παραπάνω και να εξετάσουμε κατά πόσον
οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 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.

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

άποψη, την οικονομική θέση του μη-

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές

κερδοσκοπικού οργανισμού “SolidarityNow”

μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά

και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως και

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που

βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του

όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική

Οργανισμού να συνεχίσουν τη δραστηριότητά

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση

τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης

και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην

καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών

✦✦

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη
γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται
σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι
την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος

✦✦

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από

τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών

αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των

μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,

γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις

οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις

ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με

✦✦

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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 εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
✦✦

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα

της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση
τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το
εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με
γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
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καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση,

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε
στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το
σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα
του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε
κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
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 01/01/2019 - 31/12/2019 (ποσά σε Ευρώ) 		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
1.022,313,22
(816.021,68)
206.291,54
2.000,00
685.999,57
2.379,774,29
3.274,065,40

ΧΡΗΣΗ 1/1/18-31/12/18
741.248,88
(651.413,80)
89.835,08
225.486,31
723.743,16
1.112,534,47
2.151,599,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
49.793,81
345.438,70
2.878,832,89
3.274,065,40

ΧΡΗΣΗ 1/1/18-31/12/18
49.793,81
295,286,26
1.806,518,95
2.151,599,02

Πάγια
Μείον Αποσβεσμένα πάγια
Σύνολο παγίων
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού

Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019 (ποσά σε Ευρώ)
Λοιπά συνήθη έσοδα
ΜΕΙΟΝ:
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβεσεις ενσωμ. παγίων & άυλων
Λοιπά έξοδα και ζημίες

ΧΡΗΣΗ 1/1/18-31/12/19
13.557,375,95

ΧΡΗΣΗ 1/1/18-31/12/18
12.453,243,09

(8.554,680,37)
(164.609,02)
(4.872,880,38)
(13.592,169,77)

(7.896,161,07)
(71.365,30)
(4.501,080,35)
(12.468,606,72)

ΠΛΕΟΝ:
Λοιπά έσοδα και κέρδη
49.557,14
12.389,26
			
ΜΕΙΟΝ:		
Τόκοι και συναφή κονδύλια
(14.763,32)
(16.999,69)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
(0.00)
(19.974,06)
Φόροι
0.00
0.00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
(0.00)
(19.974,06)
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Το SolidarityNow
σε αριθμούς

Κατάσταση
δραστηριοτήτων
Ιανουάριος -

Οικονομικός έλεγχος

Δεκέμβριος
2019

Με πρωτοβουλία του SolidarityNow διεξάγεται ανεξάρτητος
οικονομικός έλεγχος από την εταιρεία Ernst & Young Hellas και
τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στο www.solidaritynow.org.

Δαπάνες ανά πρόγραμμα

Κατανοµή Δαπανών

Στέγαση & Παροχή Υπηρεσιών (UNHCR)

Μισθοδοσία & Ασφ. Εισφορές

6.518.801

Παράλληλα, το SolidarityNow ελέγχεται ξεχωριστά από ανεξάρτητους

8.554.680

ορκωτούς ελεγκτές για κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνει.
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστηρικτές

51,73%

24,80%

14,91%

4,37%

1,94%

UNHCR
UNICEF
OSF
EEA GRANTS
IOM
						

2,25%
Ιδρύματα και
διεθνείς ΜΚΟ

SolidarityNow Ωφελούμενοι

Ενοίκια & υπηρεσίες

932.511

2.885.150

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων

Έξοδα λειτουργίας κέντρων & δομών

464.612

407.969

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες προς ωφελούμενους

469.243

531.172

Κέντρα Παιδικής & Οικογενειακής Φροντίδας

Γενικά έξοδα λειτουργίας

Πρόγραμμα HELIOS

Επιχορήγηση άλλων προγραμμάτων

3.466.367

261.779

375.555

94.898

ΦΠΑ επί των δαπανών

480.375
Κέντρο
Κέντρο
Κέντρο
Πρόγραμμα
Αλληλεγγύης
Αλληλεγγύης
Υποστήριξης
Στέγασης
Αθήνας
Θεσσαλονίκης
Προσφύγων
& Υπηρεσιών
					

17.277

υπηρεσίες

6.248

ωφελούμενοι

11.800

υπηρεσίες

1.487

μοναδικοί ωφελούμενοι

22.718

υπηρεσίες

4.210

μοναδικοί ωφελούμενοι
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22.224

υπηρεσίες

2.721

ωφελούμενοι

660.134

Κέντρα
Παιδικής &
Οικογενειακής
Φροντίδας

53.160

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αιτήσεις εθελοντών

υπηρεσίες

11.214

ωφελούμενοι

377

411

νύχτες διανυκτέρευσης

83

Συνέργειες

Δωρητές &
Υποστηρικτές 2019

Το SolidarityNow ενώνει τις δυνάμεις του
με διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, δίκτυα
και θεσμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS/OSIFE

Almasar

UNHCR

CISCO

UNICEF

Φόρουμ Ανάπτυξης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής
Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκή Ένωση
EEA GRANTS
(διαχειριστές δωρεάς HumanRights 360
& ΣΟΛ CROWE)
Δήμος Αθηναίων
Δήμος Βαρκελώνης
Ίδρυμα ACSAR
AIRBNB

STAR UK
IRC
RLS
Fredric Roberts Foundation
CIVICUS
Keystone Accountability
Accountable Now

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 συμβάλλουν στους
στόχους του. / www.opensocietyfoundations.org
International Detention Coalition
Το International Detention Coalition είναι ένα μοναδικό
παγκόσμιο δίκτυο, με μέλη πάνω από 300 οργανώσεις και
άτομα της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 70
χώρες. / www.idcoalition.org
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
δημιουργήθηκε το 2011. Σήμερα συμμετέχουν 35 μη
κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν νομικές, ιατρικές,
κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε
επαφή με θύματα ρατσιστικής βίας καθώς και δύο φορείς ως
παρατηρητές. / www.rvrn.org
Transparency Register
Το SolidarityNow είναι μέλος του Μητρώου Διαφάνειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συστάθηκε ώστε οι πολιτικές
της ΕΕ να αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών
και η διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι διαφανής, ώστε
να είναι δυνατός ο ενδεδειγμένος έλεγχος και να διασφαλίζεται
η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. http://
ec.europa.eu/transparencyregister/
Accountable Now
Το SolidarityNow είναι μέλος του Accountable Now, μιας
παγκόσμιας πλατφόρμας που υποστηρίζει τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών να δρουν με διαφάνεια, να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινών-στόχων τους
και να παράγουν έργο με αντίκτυπο στην κοινωνία. http://
accountablenow.org
Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Το SolidarityNow είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο
Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που
κατέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα
εγγεγραμμένα μέλη στα παραπάνω μητρώα αναγνωρίζονται
ως πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας.
International Human Rights Funders Group
To SolidarityNow είναι μέλος του International Human Rights
Funders Group, που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο δωρητών
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που έχουν δεσμευτεί για την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο μέσω της αποτελεσματικής
φιλανθρωπίας. / www.ihrfg.org
ECRE
Το SolidarityNow είναι μέλος του ECRE που αποτελεί μια
πανευρωπαϊκή συμμαχία 90 ΜΚΟ προστασίας και προώθησης
των δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και
των εκτοπισμένων. / www.ecre.org
CIVICUS
Το SolidarityNow συμμετέχει στη CIVICUS, μια παγκόσμια
συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και
ακτιβιστών. https://www.civicus.org
FEANTSA
Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων
που εργάζoνται με τους άστεγους. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή
ΜΚΟ που εστιάζει αποκλειστικά στην καταπολέμηση του
προβλήματος της αστεγίας. https://www.feantsa.org
Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την
Κατοικία
Το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την
Κατοικία ιδρύθηκε το 2010 από είκοσι κοινωνικές οργανώσεις
και κοινωφελείς οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν
στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα,
υποστηρίζουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και αστέγους
και συνηγορούν για το δικαίωμα στην ποιοτική κατοικία για
όλους τους πολίτες.
Το SolidarityNow είναι μέλος του Δικτύου από τον
Οκτώβριο του 2017. http://www.astegoi.gr
NGOsource
Το SolidarityNow έχει πιστοποιηθεί από τo
NGOsource ως οργάνωση ισοδύναμη με αμερικανικό
φιλανθρωπικό ίδρυμα.https://www.ngosource.org/
PICUM
Το PICUM είναι μια πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας
με πάνω από 160 μέλη από 32 χώρες του κόσμου,
που στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την
εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
μεταναστών χωρίς έγγραφα. https://picum.org/
Το SolidarityNow, κατόπιν υπουργικής απόφασης, έλαβε
Ειδική Πιστοποίηση ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (αρ. φύλλου ΦΕΚ 2341).
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Mαζί μπορούμε
να κάνουμε τη
διαφορά!

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

Θα ήθελα να κάνω

μηνιαία δωρεά

μια δωρεά εφάπαξ

10 €

20€

κοινωνικές δράσεις. Αν οραματίζεσαι και εσύ μια

20€

30€

30 €

50€

κοινωνία ανοιχτή προς όλους ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ και

Δώρισε το δικό

Δώρισε το δικό

σου ποσό

σου ποσό

Θέλουμε να υποστηρίζουμε τα πιο ευάλωτα μέλη της
κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, μέσα από νέες καινοτόμες

Δωρεά μέσω κάρτας

Δωρεά μέσω Paypal

βοήθησέ μας να υποστηρίξουμε περισσότερους
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Κάθε δωρεά -μικρή ή μεγάλη- είναι σημαντική για εμάς!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα
Ανεύρεσης Πόρων στο fundraising@solidaritynow.org

Εταιρικές Δωρεές
Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Αφιέρωσε Χρόνο!
Το SolidarityNow αναζητά συνεχώς εθελοντές

(CSR) γίνεται πράξη από πολλές εταιρίες

για να προσφέρουν το χρόνο και τη βοήθειά

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι

τους στον οργανισμό. Εάν ενδιαφέρεστε,

συνεργασίες που επιδιώκουμε μαζί τους

συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα που θα

είναι ποικίλες: οικονομική βοήθεια, δωρεές

βρείτε στην ιστοσελίδα μας και σύντομα θα

σε είδος, ενημέρωση και εκπαίδευση σε

επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διερευνήσουμε

θέματα εθελοντισμού εργαζομένων κλπ.

από κοινού τρόπους με τους οποίους μπορείτε
να συμβάλλετε στις προσπάθειές μας.
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www.solidaritynow.org

SolidarityNow
@Solidarity_Now
Solidarity_Now

