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* Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις προτιµήθηκαν
µετά το ξέσπασµα της Covid-19.
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Ανήλικοι

Το SolidarityNow (SN) πραγµατοποίησε έρευνα για το 
επίπεδο ικανοποίησης των ωφελούµενων
του Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας, σε τρεις κύκλους:

Á  : Μάιος – Ιούνιος 2020
B́  : Νοέµβριος – Δεκέµβριος 2020
Γ́  : Μάρτιος – Ιούνιος 2021

Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί το επίπεδο ικανοποίησης των ωφελούµενων,
να οριστούν καλύτερα οι ανάγκες τους και ακολούθως να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες

ώστε να τους παρέχεται ακόµα πιο αποτελεσµατική υποστήριξη.
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84% 80%
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Κοινωνική Υπηρεσία
«Με την υποστήριξη της κοινωνικής 
υπηρεσίας έλαβα τη θετική απόφαση για την 
εύρεση στέγασης. Τώρα µπορώ να ονειρευτώ 
να φτιάξω τη ζωή µου», 17χρονος 
ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν.

Νοµική Υπηρεσία 
«Προσπαθούσα να βρω µια λύση σχετικά µε τη σύνταξή µου. Δεν µπόρεσα να βρω µια 
λύση πηγαίνοντας µόνος µου στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ο δικηγόρος της νοµικής 
υπηρεσίας του Κέντρου µεσολάβησε για µένα στις δηµόσιες υπηρεσίες και στους 
διάφορους φορείς και έτσι λύθηκε το πρόβληµά µου», 65χρονη γυναίκα από την 
Ελλάδα.

«Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, αναγκάστηκα να αφήσω τη δουλειά µου επειδή έχω 
ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας και δεν µου επιτρεπόταν να εργαστώ. Ο εργοδότης µου 
όµως αρνήθηκε να µου παράσχει το πακέτο των αποδοχών που δικαιούµουν. Για αυτό, 
απευθύνθηκα σε δικηγόρο του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθηνών που µεσολάβησε µε τον 
πρώην εργοδότη µου. Με τη συνεχή υποστήριξή της, καθώς και µε τη συνοδεία της στις 
δηµόσιες υπηρεσίες λύθηκε το πρόβληµά µου», 40χρονη γυναίκα από τη Νιγηρία που 
κατοικεί στην Ελλάδα περισσότερα από 12 χρόνια.

Ψυχολογική Υποστήριξη
/Συµβουλευτική
«Όταν είχα επισκεφθεί πρώτη φορά την 
ψυχολογική υπηρεσία του Κέντρου, ένιωθα 
άγχος. Σήµερα έχω ανακουφιστεί», 37
χρονη γυναίκα από το Κονγκό.

Συµβουλευτική & Λογιστική 
Υποστήριξη
«Η λογιστική υπηρεσία είναι µια γρήγορη 
και αποτελεσµατική υπηρεσία, που 
βοήθησε να ξεπεραστεί το εµπόδιο που µε 
κρατούσε µακριά από την κοινωνική 
ένταξη», 34χρονη γυναίκα από τη Συρία.

Υπηρεσία Απασχολησιµότητας
«Μέσα από την εµπειρία µου στην υπηρεσία απασχολησιµότητας, ανακάλυψα 
ικανότητες που δεν µπορούσα να φανταστώ ότι έχω. Αυτό θα µε βοηθήσει να καθορίσω 
τις µελλοντικές επαγγελµατικές αποφάσεις µου. Επίσης, αυτό ενίσχυσε την προσωπική 
και επαγγελµατική µου αυτοπεποίθηση. Αν το ήξερα από πριν δεν θα ανέβαλα την 
επίσκεψή µου στο Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας », 35χρονη από την Ελλάδα. 

«Λόγω της υποστήριξης που έλαβα από την υπηρεσία απασχολησιµότητας του Κέντρου, 
βρήκα δουλειά στο αντικείµενό µου», 22χρονη από τη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό.

Συνολικό ποσοστό
ικανοποίησης από το
Κέντρο Αλληλεγγύης
Αθήνας (ΚΑΑ)

89%
Συγκριτική ανάλυση

89%

65%

89%

Αρχικός Στόχος
Ιούνιος 2019

Τελικό αποτέλεσµα
Ιούλιος 2021

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πάνω από το 70% των ωφελούµενων της περιόδου 
αναφοράς έλαβαν συνεχή υποστήριξη από το Κέντρο, κατά 
τα τελευταία δύο χρόνια (όχι άπαξ).

12% των ωφελούµενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας ήταν 
ασυνόδευτα ανήλικα µε αιτήµατα που αφορούσαν στην 
έκδοση νοµιµοποιητικών εγγράφων και στην εύρεση 
ασφαλούς στέγασης. 

26% των ωφελούµενων της Ψυχολογικής Υπηρεσίας/Συµ-
βουλευτικής ήταν Έλληνες.

Πολλοί ωφελούµενοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς και 
σίγουροι όταν οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών του Κέντρου 
Αλληλεγγύης Αθήνας µεσολαβούν µεταξύ αυτών και των 
δηµοσίων υπηρεσιών/αρχών, δικαστηρίων κ.α.

Κατά το διάστηµα της πρώτης περιόδου των µέτρων περιορι-
σµού της κυκλοφορίας (καραντίνα) (Μάρτιος 2020 – 
Ιούνιος 2020), δηµιουργήθηκε µία απευθείας γραµµή 
παροχής ψυχολογικής υποστήριξης (µέσω τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικών µέσων) που απευθυνόταν σε ηλικιωµένους, 
παιδιά και εφήβους, υγειονοµικό προσωπικό. 

Τον Απρίλιο του 2021, το SolidarityNow ανανέωσε τον 
Μηχανισµό Ανταπόκρισης και Ανατροφοδότησης, σύµφωνα 
µε τις ανάγκες των ωφελούµενων. Οι ωφελούµενοι 
ενηµερώθηκαν και αξιολόγησαν την ποιότητα των εργαλεί-
ων που είναι διαθέσιµα για να εναποθέτουν τις προτάσεις 
ή/και τα παράπονά τους µε σκοπό την προσαρµογή των 
πρώτων στις ανάγκες τους. Έτσι, οι ωφελούµενοι γνωρίζουν 
ότι µπορούν να επικοινωνούν τα µηνύµατά τους σε συγκε-
κριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση και στα «Κυτία Προτάσε-
ων», τα οποία διαφυλάσσουν την πληροφορία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που προκλήθηκαν από την 
πανδηµία της Covid-19 υπογράµµισαν την ανάγκη να είµαστε 
ευέλικτοι και ταχέως ανταποκρινόµενοι. Το Κέντρο Αλληλεγγύ-
ης της Αθήνας ανταποκρίθηκε προσαρµόζοντας τον τρόπο 
λειτουργίας του, διασφαλίζοντας ότι η απαραίτητη υποστήριξη 
και καθοδήγηση προς τους ωφελούµενους, µπορεί να 
παρέχεται και από απόσταση.

Τα µέτρα που έλαβε το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας (συναντήσεις κατόπιν ραντεβού, εξ 
αποστάσεως συναντήσεις) κατέδειξαν ότι οι υπηρεσίες του 
Κέντρου είναι πιο αποτελεσµατικές µε προγραµµατισµένα 
ραντεβού σε σχέση µε την πολιτική «ανοιχτής πόρτας». 

Οι έρευνες ικανοποίησης αποδείχθηκαν χρήσιµο εργαλείο, 
όχι µόνο για την οργάνωση, αλλά και για τους ωφελούµενους, 
σύµφωνα µε τους οποίους ένιωσαν ότι έχουν φωνή, ότι η 
άποψή τους µετράει. 

Η αξιολόγηση των συνολικών ποιοτικών αποτελεσµάτων σε 
συνδυασµό µε αυτά που προέκυψαν από την έρευνα ικανοποί-
ησης, επέτρεψαν την καλύτερη κατανόηση των πραγµατικών, 
αλλά και δυναµικών αναγκών των ωφελούµενων. Βάσει 
αυτών, κάθε Υπηρεσία µπορεί να αναθεωρεί τους στόχους της 
και να ενισχύει το µοντέλο λειτουργίας της για να ανταποκρί-
νεται αποτελεσµατικότερα σε αυτές. 

Από τη σύντοµη χρονική περίοδο λειτουργίας του Μηχανισµού 
Ανταπόκρισης και Ανατροφοδότησης στο Κέντρο Αλληλεγγύης 
Αθήνας, συµπεραίνουµε ότι οι ωφελούµενοι εκτιµούν την 
ύπαρξη ενός διαύλου επικοινωνίας (που εξασφαλίζει την 
ανωνυµία και την εµπιστευτικότητα), µεταξύ των ίδιων, του 
Κέντρου και της οργάνωσης. 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Á , B́     & Γ́  ΚΥΚΛΟΣ


	1
	2
	3
	4
	5
	6

