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Σημείωμα από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου

Το 2020 υπήρξε
μια χρονιά
ηφαιστειώδους
και πολυμέτωπου
αναβρασμού.

Ακόμα και σε εθνικό επίπεδο, η
σχέση της χώρας μας με την εξ
Ανατολών γείτονα, καθώς και
η εργαλειοποίηση του προσφυγικού από μέρους της, υπήρξαν
συμπρωταγωνιστές στον κύριο
ρόλο που κράτησε η πρωτοφανής υγειονομική συγκυρία.
Αντιφατικά, η ανθρωπότητα
αποδείχθηκε προετοιμασμένη
και συγχρόνως απροετοίμαστη
στην πανδημία. Και αυτό διότι
η επιστημονική κοινότητα μπορεί να γνωρίζει και να αναγνωρίζει παρόμοιες καταστάσεις,
όμως η επικοινωνία/κατανόηση κι εν συνεχεία διοικητική
εφαρμογή της ορθής στάσης
από το κοινωνικό σώμα (στη
Δύση κυρίως) στάθηκε, τουλάχιστον, αναποτελεσματική.
Οι έννοιες της συλλογικής και
ατομικής ευθύνης, όπως η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση,
όσο και αν σκοντάφτουν σε ελλείμματα Παιδείας και Πολιτισμού, εξακολουθούν σωτήριες
σε έναν κόσμο που απαιτεί μια
ολότελα διαφορετική στάση
στην καθημερινότητά του.

Μια παγκόσμια, ακόμα κραταιά, πανδημία άλλαξε άρδην
τις ζωές όλων μας δημιουργώντας πέρα από το υγειονομικό κατεπείγον και μια σειρά καταλυτικών επιδράσεων
όξυνσης στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Το πάγιο
και εξαιρετικά οξυμένο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο διαφωνούντες βρίσκει μόνο εκείνους που
θεωρούν ότι οι κατακλυσμικές αλλαγές ενδέχεται να
έχουν ήδη συντελεστεί, είναι επιτακτικά εδώ, ζητώντας
ρηξικέλευθη αντιμετώπιση, άμεσες, κάθετες αποφάσεις και απαγκίστρωση από τον τρόμο των οικονομικών
συνεπειών που κάνει τόσο δύσκαμπτο το πολιτικό μας
σύστημα. Σε αυτό έχουν προστεθεί με τρόπο επείγοντα
και απαιτητικό, προβλήματα σχετιζόμενα με τον συστημικό ρατσισμό, την παγκόσμια κρίση στέγασης, την ανισότητα στις παροχές της Υγείας και την ολοένα αυξανόμενη
κρίση εγκλημάτων βίας, φυλετικής και διαφυλετικής.
Παραδείγματα, δυστυχώς, αναρίθμητα: Η ατμόσφαιρα
στις ΗΠΑ (κινήματα #metoo και #blacklivesmatter, το
έντονα πολωτικό κλίμα των αμερικανικών εκλογών και
η συνεχιζόμενη στο τρέχον έτος ένταση), τα εκρηκτικά
φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιές στην Αυστραλία, τροπικοί
κυκλώνες στις ΗΠΑ), το Brexit με τις οικονομικές και κοινωνικές αποφύσεις του, οι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες,
εκατομμύρια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν επικείμενα άμεσο πρόβλημα στέγασης λόγω εκκρεμών δανείων,
το διαρκώς ανατροφοδοτούμενο από διεθνείς εντάσεις
προσφυγικό πρόβλημα.

Στάση, που σε συνάρτηση με
όλα τα παραπάνω, βασίζεται
στο πρώτο κινούν, τον ουσιαστικό, έμπρακτο ανθρωποκεντρισμό. Και είναι αυτή η αξία πάνω
στην οποία το SolidarityNow
στηρίζει την παρουσία και τον
ρόλο του. Είναι το θεμέλιο στο
οποίο πρέπει να στηριχτεί η
συμπεριφορά όλων - ατομικά
και συλλογικά - για την αντιμετώπιση μιας ολομέτωπης
απειλής που δεν πληγώνει μόνο
τις ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες αλλά αποτελεί χαίνουσα
πληγή στο σώμα του ανθρώπινου πολιτισμού.
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Στη μη εξαιρετέα χώρα μας,
με την αυξανόμενη ανεργία, το
συρρικνούμενο οικογενειακό
εισόδημα, την πληθώρα (ποικιλόμορφα) εγκλωβισμένων
προσφύγων και μεταναστών,
και τη γενικευμένη σχολική
δυσλειτουργία, ο δρόμος προς
την ευρέως εννοούμενη ένταξη
στενεύει κρίσιμα.
Το SolidarityNow, ενεργά και
αταλάντευτα παρόν, προσαρμόστηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα ψηφιοποιώντας
εργαλεία και υπηρεσίες. Οι
ήδη καινοτόμες παρεμβάσεις
μας διευρύνθηκαν, εξελίχθηκαν
και συνέχισαν να κινητοποιούν
τους ωφελούμενούς μας, με
στόχο πάντα τη διατήρηση της
ενταξιακής τους πορείας.
Με μια ριζική αλλαγή ταχυτήτων και κατευθύνσεων
στο προγραμματικό μας έργο,
καταφέραμε να ανταποκριθούμε ακαριαία στην έκτακτη
συνθήκη που δημιουργήθηκε
το Σεπτέμβριο του 2020, μετά
την ολοσχερή καταστροφή του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια της
Λέσβου, που άφησε 13.000
ανθρώπους χωρίς διαμονή.
Αναλάβαμε νευραλγική και
ανυποχώρητη ευθύνη στην
προσπάθεια της πολιτείας και
των διεθνών φορέων για άμεση μετακίνηση και προστασία
των ασυνόδευτων παιδιών, τα
οποία ζούσαν σε επισφαλείς
συνθήκες τόσο στα νησιά όσο
και στην περιοχή του Έβρου.
Ξεκινήσαμε μια νέα συνολική
παρέμβαση για την προστασία των ασυνόδευτων αυτών

παιδιών, χτίζοντας βήμα-βήμα
το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης
και της έμπρακτης αλληλεγγύης. Καταφέραμε να είμαστε
δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη,
με στόχο να συνεχίσουμε τον
καταλυτικό μας ρόλο στις
ζωές των χιλιάδων ανθρώπων
που ωφελούνται από το σύνολο του έργου μας από το 2013
έως σήμερα.
Το μεγάλο στοίχημα της χώρας,
της Ευρώπης και του Κόσμου, η
μεγάλη ευθύνη του Πολιτισμού
μας στις ερχόμενες γενιές,
είναι η πανδημία «που θέλουμε
να ξεχάσουμε» και η χιονοστιβάδα των κρίσεων, να γίνουν ο
φάρος της αναγέννησής μας.
Να γίνουν ένα δομικό παράδειγμα αλληλεγγύης, μια βαρυσήμαντη ευκαιρία ιεράρχησης
προτεραιοτήτων, ένα καίριο
μάθημα στην πορεία προς ένα
μέλλον ισότητας, δικαιοσύνης,
αξιοπρέπειας και σεβασμού.
Εδώ, στο SolidarityNow, επιμένουμε να επενδύουμε σε αξίες
που οδηγούν σε κοινωνίες οικουμενικά δεκτικές και ανθρώπους ανεκτικούς και δοτικούς.
Κοντά μας πάντα στρατιές
εθελοντών, δωρητών, υποστηρικτών, παραστατών και
συνεργατών, ανθρώπων που
επιμένουν να οραματίζονται, να
πιστεύουν και να συνεισφέρουν
σε ένα καλύτερο μέλλον για
όλους μας.

Σημείωμα από
τη Γενική Διευθύντρια

Το 2020 ήταν
δύσκολο.
Τόσο για τους
ανθρώπους που
επιχειρούμε
να στηρίξουμε,
όσο και για τις
ομάδες μας.

μια γνωστή -αν και συχνά παραγνωρισμένη- αλήθεια: δεν
είμαστε όλοι και όλες εξ ίσου
εκτεθειμένες στους κινδύνους (οικονομικούς, υγειονομικούς, κοινωνικούς).

Είχαμε τις ανησυχίες μας για
τα σύννεφα του λαϊκισμού
που μαζεύονταν στον ορίζοντα. Μας προβλημάτιζε μια
αργή μεταστροφή του κλίματος σε βάρος της ανεκτικότητας, της κατανόησης, της
αλληλεγγύης.

Όσο πιο ευάλωτος είναι
κάποιος, τόσο περισσότερο
εκτεθειμένος. Με τη σειρά
του, αυτό σημαίνει ότι η
κοινωνική συνοχή κινδυνεύει
καθώς ξεθωριάζει η αίσθηση
ότι είμαστε συνεπιβάτες στο
ίδιο ταξίδι. Έτσι, όσο κι αν
και ο ιός είναι «δημοκρατικός», οι συνέπειές του είναι
άνισες και διαβρωτικές.

Εκ των υστέρων φάνηκε
ότι, τελικά, το μεγαλύτερο
πρόβλημα της χρονιάς ήταν η
πανδημία και τα συνακόλουθά της: επείγουσες ανάγκες
υγείας, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνική αποστασιοποίηση με δραστικούς
περιορισμούς στη δια ζώσης
αλληλεπίδραση και συναναστροφή. Το «πρώτο πραγματικά παγκόσμιο επεισόδιο
στην ανθρώπινη ιστορία»
(Branko Milanovic, 2021)
έφερε οδυνηρές προσαρμογές για όλους, και προκάλεσε
πραγματικό σεισμό στη ζωή
των περισσότερο ευάλωτων
στην κοινωνία μας.

Κοιτάζοντας προς τα πίσω, μετράω επτά χρόνια συνεχούς λειτουργίας και ανάπτυξης για την οργάνωσή μας,
το SolidarityNow. Το επτά είναι μαγικός αριθμός. Επτά
χρόνια εντατικής και αφοσιωμένης δουλειάς σε πόλεις
και σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, σε δραστηριότητες
στέγασης, εκπαίδευσης και δημιουργίας ευκαιριών
ζωής, δράσεις συνηγορίας για να υπερασπιστούμε και
να δυναμώσουμε τις αξίες μας που δημιουργούν συμπεριληπτικές και ανοιχτές κοινωνίες. Επτά χρόνια κοινωνικού ακτιβισμού και δράσεων ενδυνάμωσης ευάλωτων
ομάδων ανεξάρτητα από καταγωγή, εθνικότητα, φύλο,
θρησκεία και σεξουαλικό προσανατολισμό. Χρόνια πολυσχιδούς προσπάθειας γύρω από την ακλόνητη πεποίθηση
ότι οι κοινωνικές παρεμβάσεις συνιστούν ουσιαστική
κοινωνική και οικονομική επένδυση: επένδυση στους
ανθρώπους για ένα καλύτερο μέλλον για όλες και όλους.
Το 2020 ήταν δύσκολο. Τόσο για τους ανθρώπους που
επιχειρούμε να στηρίξουμε, όσο και για τις ομάδες μας.
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Ξεκινήσαμε τη χρονιά με
τις αποσκευές μας γεμάτες
αισιοδοξία και νέα σχέδια,
εξοπλισμένες με νέα στρατηγική επικεντρωμένη στην
κοινωνική συνοχή.

Για την Ελλάδα, μια μικρή
χώρα στην περιφέρεια της
Ευρώπης, αυτό το παγκόσμιο
επεισόδιο ήρθε να επικαθήσει σε δύο σημαντικές κρίσεις: την οικονομική και την
προσφυγική. Ο συνδυασμός
τριών τραυματικών αναταραχών έφερε στο προσκήνιο
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Παρ’ όλα αυτά, με μεγάλη περηφάνεια αναφέρω ότι η οργάνωσή μας, το SolidarityNow,
προσαρμόστηκε με ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα στη
νέα συνθήκη. Συνεχίσαμε
το έργο υποστήριξης των
ανθρώπων που είχαν ανάγκη:
στις δομές φιλοξενίας στην
περιφέρεια και στις μεγάλες
πόλεις, στα Κέντρα Αλληλεγγύης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα προγράμματα
ΕΣΤΙΑ και HELIOS, στα Ξενοδοχεία προσωρινής διαμονής
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη
Βόρεια Ελλάδα και στα Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης για ασυνόδευτους
εφήβους 16-18 ετών στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με δράσεις συνηγορίας
και επικοινωνίας. Με χρήση
podcasts σε πολλές γλώσσες, και ομάδες δικτύωσης.
Και με πολλές μικρότερες,

αλλά σημαντικές δράσεις.
Οι συνάδελφοί μας κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ανοίξουν νέους
δρόμους στην καθημερινή
τους δουλειά. Με αυτό τον
τρόπο διασφαλίσαμε τη συνέχεια και τη συνέπεια στην
αποστολή μας. Έτσι, κοιτώντας μπροστά, έχουμε λόγους
για να είμαστε αισιόδοξες/οι
για το μέλλον. Διότι εξασκηθήκαμε στο να διακρίνουμε
το ουσιώδες από το περιττό,
και να επινοούμε δρόμους με
νέες ιδέες.
Συνολικά, οι άνθρωποι που
επωφελήθηκαν άμεσα από
το έργο μας στη διάρκεια
του 2020 ξεπέρασαν τις 26
χιλιάδες. Το SolidarityNow,
χάρη στους ανθρώπους που
το στελεχώνουν με την ψυχή
τους, έδειξε ανθεκτικότητα
και ικανότητα προσαρμογής.
Κοιτώντας πίσω δεν είναι
υπερβολή να υποστηρίξουμε
ότι κατακτήσαμε νέα εύσημα κοινωνικού ακτιβισμού.
Πιστεύουμε ακλόνητα στην
αξία μιας καλύτερης, ανοιχτής κοινωνίας. Είμαστε
περήφανες/οι που μπορούμε
να στηρίξουμε τις αξίες μας
με χειροπιαστό έργο.

Αντιμετωπίζοντας την πανδημία

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020, ο κόσμος
ήρθε αντιμέτωπος με μία πρωτόγνωρη απειλή,
αυτή της πανδημίας, η οποία δημιούργησε νέα
δεδομένα και απαίτησε γρήγορα αντανακλαστικά
και προσαρμογή σε μια νέα καθημερινότητα. Το
SolidarityNow προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του σε όλα τα προγράμματά του ώστε να
ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στην
έκτακτη συνθήκη, με στόχο να διατηρήσει τις
βασικές αρχές λειτουργίας του που περιλαμβάνουν τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη και την
προστασία των πιο ευπαθών ομάδων.

Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α
Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι
2 0 2 0

Γρήγορα, η οργάνωση μετέφερε τις υπηρεσίες
που παρέχονται στους χιλιάδες ωφελούμενους
της στο ψηφιακό περιβάλλον, δημιούργησε
νέα ψηφιακά εργαλεία ενημέρωσης αλλά και
ψυχαγωγίας, ανέπτυξε κανάλια άμεσης διαδικτυακής επικοινωνίας, ενώ οι εργαζόμενοι του
SolidarityNow δεν έπαψαν να βρίσκονται και με
φυσική παρουσία δίπλα στους πληθυσμούς σε
ανάγκη, ακολουθώντας φυσικά τα μέτρα προστασίας και δίνοντας το παράδειγμα ως φροντιστές
σε όλους όσοι είχαν ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και φροντίδας.

Ποια γεγονότα άφησαν το
αποτύπωμά τους τη χρονιά
που μας πέρασε;

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν σταμάτησαν στιγμή να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους αξιοποιώντας την
τεχνολογία, ενώ δημιουργήθηκε ειδική γραμμή
επικοινωνίας που στόχευσε στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε υγειονομικό προσωπικό, ηλικιωμένους, παιδιά και εφήβους, ειδικά
κατά τη διάρκεια των διαστημάτων απαγόρευσης της κυκλοφορίας (καραντίνα).
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Παράλληλα, οι ομάδες πεδίου, ανάμεσα στους
άλλους τρόπους υποστήριξης προς τους πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών που ζουν
στις 14 ανοιχτές δομές φιλοξενίας που υλοποιείται το πρόγραμμα «Κέντρα Υποστήριξης
Παιδιού & Οικογένειας» ενημέρωναν αδιάλειπτα
τους ανθρώπους για την πορεία της πανδημίας,
τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες κυκλοφορίας όταν αυτοί επιβάλλονταν. Πρωταρχικός
στόχος της οργάνωσης ήταν να μην αισθανθεί
κανείς μόνος και απομονωμένος λόγω μη γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή λόγω της απόστασης που δημιούργησε η έλλειψη φυσικής
παρουσίας και αλληλεπίδρασης. Με γνώμονα τα
παραπάνω, το SolidarityNow ανέπτυξε εργαλεία
ενημέρωσης αλλά και ψυχαγωγίας σε διαφορετικές γλώσσες, όπως τα 12 podcasts υπό τον
τίτλο «Συχνές ερωτήσεις για Μετανάστες &
Πρόσφυγες- Μεταδώστε την Είδηση, Όχι τον Ιό»
και διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το
κανάλι «Το SolidarityNow χτυπάει κουδούνι!».
Το SolidarityNow δεν σταμάτησε να δημιουργεί
εργαλεία και κανάλια επικοινωνίας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, και κατάφερε να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με
τους ωφελούμενους, αποκλείοντας την πιθανότητα οποιουδήποτε αποκλεισμού ανθρώπων
από δικαιώματα και υπηρεσίες με πρόσχημα την
πανδημία.

Υποστήριξη Ασυνόδευτων
Ανηλίκων

Από το Σεπτέμβριο του 2020, το SolidarityNow
ξεκίνησε δυναμικά να υποστηρίζει μια από τις
πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αυτή των
ασυνόδευτων ανηλίκων. Ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι τα αγόρια και κορίτσια ηλικίας κάτω
των 18 ετών που βρίσκονται στη χώρα χωρίς
να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο που να
είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους και έχουν
υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτημα
ασύλου. Η εκκίνηση έγινε με την υποστήριξη
ασυνόδευτων παιδιών μέσω του προγράμματος
«Εθελούσια μετεγκατάσταση από την Ελλάδα
σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες», που υλοποιήθηκε στη Β.Ελλάδα σε συνεργασία με τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης, υπό το γενικό συντονισμό της Ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω της
Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Η αρχή ολοκλήρωσης του
ESTIA-Πρόγραμμα Στήριξης
Έκτακτης Ανάγκης για την
Ένταξη & τη Στέγαση
Επιτροπής. Επιπλέον, ξεκίνησε η υλοποίηση του
προγράμματος με τίτλο «Βήμα-Βήμα: Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω», σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, που αφορά στην παροχή ασφαλούς
στέγασης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα και
στην παροχή βασικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία,
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.α.)
από καταρτισμένο προσωπικό. Το «Βήμα-Βήμα»
υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων και των Εισαγγελέων
Ανηλίκων και Πρωτοδικών και χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το 2020 αποτέλεσε την τελευταία χρονιά
υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, το
οποίο είχε ξεκινήσει από το 2016, από
μέρους του SolidarityNow. Μόνο το 2020, η
οργάνωση, ως συνεργαζόμενος φορέας με
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, πρόσφερε στέγαση σε 2.452 ανθρώπους και 19.805 υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Εν μέσω της πανδημίας, το SolidarityNow
προετοιμάστηκε εντατικά και ξεκίνησε το
κλείσιμο του προγράμματος και τη μεταβίβαση των δομών και θέσεων στέγασης σε
άλλους φορείς, ως συνέπεια της μετάβασης
της διαχείρισης του προγράμματος από την
Ύπατη Αρμοστεία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο τέλος του 2020, η
οργάνωση κατάφερε να παραδώσει στους
νέους φορείς υλοποίησης του νέου προγράμματος 202 στεγαστικές μονάδες στην
Αττική και στα Ιωάννινα και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες υποστήριξης
για μετά την έξοδο όλων των ωφελούμενων
από το πρόγραμμα το μετέπειτα διάστημα.
Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί
πλήρως το 2021.
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Εκστρατεία για την ασφάλεια
των παιδιών που διαβιούν σε
ανοιχτές δομές φιλοξενίας

Το 2020, ανάμεσα στα άλλα, σημειώθηκαν και
δύο δυστυχήματα με θύματα παιδιά σε ανοιχτές
δομές φιλοξενίας προσφύγων στη χώρα. Οι
γονείς που ζουν σε αυτές τις δομές με τα παιδιά
τους έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες και
ποικίλες προκλήσεις αφού ζουν σε επισφαλείς
συνθήκες. Το SolidarityNow και οι ομάδες του
που βρίσκονται στο πεδίο, μέσω του προγράμματος «Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας», κατέγραψαν τους κινδύνους και τις
απειλές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε αυτά
τα περιβάλλοντα και βρέθηκαν ακόμα πιο κοντά
στους γονείς δημιουργώντας ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων. Ένα βίντεο εύληπτο, ευχάριστο,
σύντομο, μεταφρασμένο σε τέσσερις γλώσσες,
που δίνει «12 Συμβουλές για το πώς να προστατεύσετε το παιδί σας», στους γονείς και τους
φροντιστές παιδιών και μπορεί να δει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος οποτεδήποτε θέλει
στο διαδίκτυο, ενώ διοργανώθηκαν και ημέρες
ενημέρωσης των γονέων και φροντιστών στις
δομές με προβολή του βίντεο και συζήτηση. Το
περιεχόμενο του βίντεο επίσης έγινε αφίσα, η
οποία αναρτήθηκε και στις 14 δομές φιλοξενίας,
με στόχο η πληροφόρηση να φτάσει σε όλους.
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Από το 2013, έχουμε υποστηρίξει περισσότερους από 320.000
συνανθρώπους μας να διεκδικήσουν ξανά το δικαίωμά τους στη
ζωή. Ιδιαίτερα το 2020, μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλους,
κατανοήσαμε έγκαιρα τις συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία
και προσαρμοστήκαμε και ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά στις
ιδιαίτερες ανάγκες που αυτή δημιούργησε. Ο βασικός μας στόχος
ήταν να μην αποκλειστεί κανείς από την ενημέρωση και την προστασία, αλλά και να μην αναχαιτιστεί η πορεία των συνανθρώπων
μας προς την ομαλή κοινωνική ένταξη.

Η γεωγραφία των
προγραμμάτων

£åóóáìïîÝëè

°õÜîá

ºÛîôòï °ììèìåççàè÷
¢öòèôÜ÷: OSF/OSIFE, SHAPIRO FOUNDATION, IRC GREECE

ºÛîôòï °ììèìåççàè÷
¢öòèôÜ÷: EEA Grants (¢éáøåéòéóôÜ÷ ¶ðéøïòÜçèóè÷ ªÃ¤ Crowe
ëáé HumanRights360)
ËðïóôèòéëôÜ÷: ¢Üíï÷ °õèîáÝöî

ºÛîôòï ËðïóôÜòéêè÷ ¦òïóæàçöî/
Blue Refugee Center
¢öòèôÜ÷: UNHCR/E.¶., SHAPIRO FOUNDATION
¦òÞçòáííá ªôÛçáóè÷ & Ëðèòåóéñî ESTIA
¢öòèôÜ÷: UNHCR/E.E.
¶ëðáéäåùôéëÀ ºÛîôòá Îîôáêè÷ (ILC)
¢öòèôÜ÷: ¢Ã»/¶.¶.
µÜíá-µÜíá: ¶ðïðôåùÞíåîá äéáíåòÝóíáôá çéá
°óùîÞäåùôïù÷ °îÜìéëïù÷ 16 åôñî ëáé Àîö
¢öòèôÜ÷: Æ°»¶¹Ã °ªË¤ÃË, »¶Æ°Á°ªÆ¶Ëª¸ª º°¹ ¶ÁÆ°¥¸ª
(AMIF)
¶ëðáÝäåùóè/ªôÜòéêè óôï óøïìåÝï
ËðïóôèòéëôÜ÷/¢öòèôÜ÷: °Á°¦ÆË¥¹°º¸ »¶¹·ÃÁÃª
°ªÆ¹º¸ª £¶ªª°¤ÃÁ¹º¸ª
MAMA – »åôáçåîîèôéëÜ æòïîôÝäá ëáé ùðïóôÜòéêè
ËðïóôèòéëôÜ÷/¢öòèôÜ÷: °Á°¦ÆË¥¹°º¸ »¶¹·ÃÁÃª
°ªÆ¹º¸ª £¶ªª°¤ÃÁ¹º¸ª
SIRIUS (¢åêéÞôèôå÷ ëáé Ûîôáêè ôöî íåôáîáóôñî, ðòïóæàçöî
ëáé áéôïàîôöî Àóùìï óôé÷ áçïòÛ÷ åòçáóÝá÷ ôè÷ ¶¶)
¢öòèôÜ÷: E.E./Horizon
LAB29A ¾ùøïðáéäáçöçéëÛ÷ ¢òáóôèòéÞôèôå÷
¢öòèôÜ÷: OSF/OSIFE, ¹¢ÄË»° »¦Ã¢Ãª°º¸, °Á°¦ÆË¥¹°º¸
»¶¹·ÃÁÃª °ªÆ¹º¸ª £¶ªª°¤ÃÁ¹º¸ª

¶ììÀäá
¦òÞçòáííá ªôÛçáóè÷ & ¼éìïêåîÝá÷
ËðïóôèòéëôÜ÷: Airbnb Open Homes
Active Citizens Fund Greece
ËðïóôèòéëôÜ÷: ¹¢ÄË»° »¦Ã¢Ãª°º¸
¢öòèôÜ÷: EEA Grants
ENACTED (¶ùòöðáûëÞ ¢Ýëôùï çéá íéá ¶îåòçÜ
ºïéîöîÝá ôöî ¦ïìéôñî çéá ôèî ¶ëðáÝäåùóè
& ôè ¢éáæïòåôéëÞôèôá)
¢öòèôÜ÷: E.E./ERASMUS+
Not Alone in Europe
¢öòèôÜ÷: E.E./ERASMUS+

ºÛîôòá ËðïóôÜòéêè÷ ¦áéäéïà & ÃéëïçÛîåéá÷ (CFSH)
¢öòèôÜ÷: UNICEF/¢Ã»/E.E.

¶ìáéñîá÷ (°õÜîá)
¶ìåùóÝîá (°ôôéëÜ)
ÃéîÞæùôá
Äéôóñîá
ªÛòòå÷ (I&II)
ºáâÀìá
¢òÀíá

ºÀôö »èìéÀ (ºáôåòÝîè)
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¥åîñîá÷ çéá ÁÛïù÷ ¶îÜìéëå÷ ¦òÞóæùçå÷
& °éôïàîôå÷ Íóùìï
ËðïóôèòéëôÜ÷: ªàììïçï÷ »åòÝíîè÷ °îèìÝëöî (ª»°Á)
¢öòèôÜ÷: UNHCR/¶.¶.
µÜíá-µÜíá: ¶ðïðôåùÞíåîá äéáíåòÝóíáôá çéá
°óùîÞäåùôïù÷ °îÜìéëïù÷ 16 åôñî ëáé Àîö
¢öòèôÜ÷: Æ°»¶¹Ã °ªË¤ÃË, »¶Æ°Á°ªÆ¶Ëª¸ª º°¹ ¶ÁÆ°¥¸ª
(AMIF)
SIRIUS (¢åêéÞôèôå÷ ëáé Ûîôáêè ôöî íåôáîáóôñî, ðòïóæàçöî
ëáé áéôïàîôöî Àóùìï óôé÷ áçïòÛ÷ åòçáóÝá÷ ôè÷ ¶.¶.)
¢öòèôÜ÷: ¶.¶./HORIZON
REWIP (¦òÞçòáííá ¶îäùîÀíöóè÷ ¦òïóæàçöî
ëáé Îîôáêè÷ óôèî åòçáóÝá)
¢öòèôÜ÷: ¶.¶./ERASMUS+

¹öÀîîéîá

¦áòåíâÀóåé÷ çéá ôèî ùðïóôÜòéêè
ôè÷ ëïéîÞôèôá÷ ôöî ÄïíÀ
¢öòèôÜ÷: OSF/OSIFE

¦òÞçòáííá ªôÛçáóè÷ & Ëðèòåóéñî ESTIA
¢öòèôÜ÷: UNHCR/E.E.

¦òÞçòáííá ªôÛçáóè÷ & Ëðèòåóéñî ESTIA
¢öòèôÜ÷: UNHCR/¶.¶.

£åòíïðàìå÷
°îäòáâÝäá
µáçéïøñòé

¶ëðáéäåùôéëÀ ºÛîôòá Îîôáêè÷ (ILC)
¢öòèôÜ÷: ¢Ã»/¶.¶.

STARTnow
ËðïóôèòéëôÜ÷/¢öòèôÜ÷: STAR UK

ªÝîäï÷ (£åóóáìïîÝëè)

µÞìâè (£åóóáìïîÝëè)
£Üâá
»áìáëÀóá

¦òÞçòáííá ªôÛçáóè÷ & Ëðèòåóéñî ESTIA
¢öòèôÜ÷: UNHCR/¶.¶.

¶ëðáéäåùôéëÀ ºÛîôòá Îîôáêè÷ (ILC)
¢öòèôÜ÷: ¢OM/E.¶.
Transit Hubs – ¶õåìïàóéá »åôåçëáôÀóôáóè áðÞ ôèî
¶ììÀäá óå Àììå÷ ¶ùòöðáûëÛ÷ øñòå÷
¢öòèôÜ÷: ¢OM/E.E.

ºáôåòÝîè & ºéìëÝ÷

ºÞîéôóá & ºïúÀîè

¶ëðáéäåùôéëÀ ºÛîôòá Îîôáêè÷ (ILC)
ªùîåòçÀôå÷: ¦¶Ä¹Ì¿Ä¸ª¹ª (ºáôåòÝîè), OMNES (ºéìëÝ÷)
¢öòèôÜ÷: ¢OM/E.E.

Transit Hubs – ¶õåìïàóéá »åôåçëáôÀóôáóè áðÞ
ôèî ¶ììÀäá óå Àììå÷ ¶ùòöðáûëÛ÷ øñòå÷
¢öòèôÜ÷: ¢OM/E.E.

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Ωφελούμενοι:
Υπηρεσίες:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

Οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες του ΚAΑ επικεντρώθηκαν στην υποστήριξη ατόμων που επλήγησαν από την πανδημία, η οποία άφησε πολλούς
ανθρώπους χωρίς δουλειά και με ελάχιστη
πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας. Τα περισσότερα από τα άτομα που υποστηρίχθηκαν από
τους δικηγόρους του ΚΑΑ αφορούσαν υποθέσεις
ασύλου, με το 74% των αιτήσεων ασύλου και
των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης που
υποστηρίχθηκαν να είναι επιτυχείς. Οι υπηρεσίες απασχολησιμότητας συνέχισαν να βρίσκουν
ευκαιρίες απασχόλησης επιτυχώς, με το 30%
των δικαιούχων να βρίσκουν εργασία. Όντας
ένας από τους ελάχιστους φορείς που παρέχουν
δωρεάν λογιστικές υπηρεσίες στην Αθήνα, οι λο-

6.984
12.060
918.917,18€
EEA Grants
(Διαχειριστής Επιχορήγησης ΣΟΛ Crowe και HumanRights 360)

Το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚAΑ) ιδρύθηκε το 2014 για να ανταποκριθεί στις πιεστικές ανάγκες που προέκυψαν από την οικονομική
κρίση και επιδεινώθηκαν από την προσφυγική
κρίση. Το ΚΑΑ παρέχει δωρεάν μία ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών σε
όλες τις ευάλωτες ομάδες, χωρίς διακρίσεις.
Η ολιστική προσέγγιση του Κέντρου προσφέρει
γνώση και τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς,
ενώ η συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή των
υπηρεσιών διασφαλίζει ότι παραμένει αναγκαία
και ικανή να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες
ανάγκες του πληθυσμού-στόχου.

Το ΚΑΑ συνέχισε να λειτουργεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2020 και αναθεώρησε το μοντέλο
λειτουργίας του για να ανταποκριθεί στις αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19, με
πολλές παρεχόμενες εξ αποστάσεως υπηρεσίες, καθιέρωση νέων τρόπων επικοινωνίας και
διάδοσης πληροφοριών και προσαρμογή των
υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες
αναδυόμενες ανάγκες.

Το ΚΑΑ έχει ως στόχο την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων που κατοικούν εντός και γύρω από
την Αθήνα, ώστε να γίνουν ενεργά και ανεξάρτητα μέλη της κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες-στόχου του προγράμματος είναι:
• άτομα με μικρό ή καθόλου εισόδημα
• μετανάστες που δεν έχουν βρει ακόμη τη θέση
τους στην κοινωνία
• πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου
• μειονότητες
• νέοι που δεν έχουν απασχόληση ή εκπαίδευση
• ομάδες που χρειάζονται ειδική υποστήριξη,
όπως οι ΛΟΑΤ+.

(3.085 ωφελούμενοι, 4.318 συνεδρίες)
• Ψυχολογική υποστήριξη
(254 ωφελούμενοι, 2.192 συνεδρίες)
• Νομική συνδρομή
(982 ωφελούμενοι, 1.270 συνεδρίες)
• Υπηρεσίες απασχολησιμότητας
(724 ωφελούμενοι, 1.618 συνεδρίες)
• Λογιστικές υπηρεσίες
(3.601 ωφελούμενοι, 2.662 συνεδρίες)
• Πολιτισμική Διαμεσολάβηση-Διερμηνεία
• Κέντρο για το παιδί *
(978 ωφελούμενοι, 3.209 συνεδρίες)
• Ανεξάρτητη λειτουργία γραφείου της Υπηρεσίας Ασύλου για ευάλωτες περιπτώσεις

γιστές του ΚΑΑ υποστήριξαν 409 άτομα να έχουν
πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές.
Προκειμένου να διερευνήσει το επίπεδο ικανοποίησης των ωφελούμενων του ΚΑΑ, το
SolidarityNow διεξήγαγε έρευνα ικανοποίησης σε
δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος διεξήχθη από τον
Μάιο έως τον Ιούνιο του 2020 όπου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 315 ωφελούμενους,
ενώ ο δεύτερος γύρος διεξήχθη από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του έτους και ερωτήθηκαν 336 ωφελούμενοι. Η έρευνα διαπίστωσε
ότι το 89% των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που
έλαβαν στο Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας.

Το 2020, το ΚΑΑ παρείχε τις ακόλουθες
υπηρεσίες:

• Κοινωνικές υπηρεσίες

”

«Η λογιστική υπηρεσία με βοήθησε να
ξεπεράσω το εμπόδιο που με κρατούσε
μακριά από την κοινωνική ένταξη»,
γυναίκα ωφελούμενη
της λογιστικής υπηρεσίας,
από τη Δημοκρατία του Κονγκό.

*Το Κέντρο για το Παιδί λειτουργεί από το Δί-

κτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
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«Επισκέφτηκα το Κέντρο γιατί ένιωθα
μπερδεμένος. Μετά από δύο χρόνια
συνεδριών με τον ψυχολόγο μου, μπορώ να
πω με βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο λόγος
που σήμερα αισθάνομαι ήρεμος»,
άνδρας ωφελούμενος
της ψυχολογικής υπηρεσίας,
από το Ιράν.

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων

Ωφελούμενοι:
Υπηρεσίες:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

Ωφελούμενοι:
Υπηρεσίες:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

2.169
11.029
271.337,12€
Open Society Foundations, IRC Greece , Ίδρυμα Shapiro

Το SolidarityNow λειτουργεί από το 2013 το
Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), με
στόχο την υποστήριξη των πιο ευάλωτων μελών
της κοινωνίας. Το ΚΑΘ αποτελεί ορόσημο στην
πόλη με τις πόρτες του ανοιχτές για την υποστήριξη όλων όσων έχουν ανάγκη.
Οι υπηρεσίες που προσέφερε το ΚΑΘ το 2020
περιλαμβάνουν:
• Κοινωνικές υπηρεσίες
(2.169 ωφελούμενοι, 6.416 συνεδρίες)
• Ψυχολογικές υπηρεσίες
(314 ωφελούμενοι, 608 συνεδρίες)
• Νομική συνδρομή
(1.204 ωφελούμενοι, 2.091 συνεδρίες)
• Υπηρεσίες απασχολησιμότητας
(1.578 ωφελούμενοι, 2.256 συνεδρίες)
• Λογιστικές υπηρεσίες
(1.168 ωφελούμενοι, 1.914 συνεδρίες)
• Πολιτισμική διαμεσολάβηση-Διερμηνεία
• Γωνιά υπολογιστών
Εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που ακολούθησαν, οι υπηρεσίες
παρασχέθηκαν κυρίως εξ αποστάσεως, ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
υποστηρίχθηκαν ωφελούμενοι δια ζώσης.
Δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό σχετικά με

4.062
22.718
537.574,94€
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ίδρυμα Shapiro

Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων (ΚΥΠ)
άνοιξε τις πόρτες του στη Θεσσαλονίκη το 2016.
Μέσω της συνεχούς λειτουργίας του τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το ΚΥΠ έχει γίνει σημείο
αναφοράς για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
που διαμένουν στο αστικό κέντρο αλλά και τα
προάστια της Θεσσαλονίκης. Στο ΚΥΠ, οι ωφελούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα
ολιστικό πακέτο υπηρεσιών, να συμμετέχουν σε
μαθήματα και δραστηριότητες και να περνούν
χρόνο σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

την πανδημία, τα μέτρα και τους περιορισμούς
σε επτά γλώσσες και διαδόθηκε ευρέως μέσω
αφισών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς
και γραπτών και φωνητικών μηνυμάτων.
Η Κοινωνική Υπηρεσία πρόσφερε πληροφορίες
και καθοδήγηση, συνοδεία σε δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων),
διαμεσολάβησε με δημόσιες αρχές και διένειμε
απαραίτητα είδη σε ανθρώπους που τα είχαν
ανάγκη. Από τους ωφελούμενους που υποστηρίχθηκαν από τους ψυχολόγους, το 50% ήταν
περιπτώσεις ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤ+, θύματα βασανιστηρίων ή σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Η νομική ομάδα ήταν
πολύ δραστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
υποστηρίζοντας αιτήσεις ασύλου καθώς και
υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου. Το ΚΑΘ
συνεργάζεται με την πλατφόρμα refugee.info για
την παροχή νομικών πληροφοριών. Η λογιστική
υπηρεσία έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς
υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΚΑΘ, υποστηρίζοντας σχεδόν 100 άτομα το μήνα και βοηθώντας ωφελούμενους να συμπληρώσουν και να
καταθέσουν περισσότερες από 450 φορολογικές
δηλώσεις. Το 2020, το 27% των ωφελούμενων
του ΚΑΘ ήταν Έλληνες και το 21% ήταν άστεγοι.

Το 2020, το ΚΥΠ παρείχε τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
• Κοινωνικές Υπηρεσίες
(2.287 ωφελούμενοι, 4.221 συνεδρίες)
• Νομική συνδρομή
(484 ωφελούμενοι, 1.863 συνεδρίες)
• Υπηρεσίες απασχολησιμότητας*
(1.578 ωφελούμενοι, 2.256 συνεδρίες)
• Μη τυπική εκπαίδευση
(439 ωφελούμενοι, 840 συνεδρίες)
• Γωνιά υπολογιστών
(596 ωφελούμενοι)
• Χώρο για το Παιδί**
• Πολιτισμική διαμεσολάβηση

Η έναρξη της πανδημίας συνέβαλε στην αλλαγή
του λειτουργικού μοντέλου του ΚΥΠ και δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό γραφείο το οποίο
οι ωφελούμενοι μπορούσαν να «επισκέπτονται»
κατά τις ώρες εργασίας. Οι υπηρεσίες παρέχονταν εξ αποστάσεως και κατόπιν ραντεβού, ενώ
τα μαθήματα και οι ομαδικές δραστηριότητες
παρέχονταν διαδικτυακά χρησιμοποιώντας μια
σειρά διαδραστικών εργαλείων.
Άτομα περισσότερων από 60 εθνικοτήτων υποστηρίχθηκαν το 2020 από το ΚΥΠ, με τα περισσότερα να αναζητούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποστήριξη για πρόσβαση στην αγορά
εργασίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
περιλάμβαναν μαθήματα γλώσσας (ελληνικά,
αγγλικά) και ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά
σχολικής ηλικίας. Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, εκτός από την υποστήριξη
ατόμων να βρουν δουλειά, οι Υπεύθυνοι Απασχόλησης του ΚΥΠ υποστήριξαν ωφελούμενους να
αιτηθούν για επιδόματα πρόνοιας, ενώ παράλληλα δικτυώθηκαν με πιθανούς εργοδότες.

* Το πρόγραμμα απασχολησιμότητας παρέχεται στο ΚΑΘ και στο ΚΥΠ μέσω συντονισμένης ομάδας.
** Σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για το Τραύμα των Προσφύγων
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Στέγαση & Υποστήριξη
Ωφελούμενοι:
Υπηρεσίες:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

2.452
19.805
7.113.404,85€
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Airbnb

Το 2020, το SolidarityNow
συνέχισε την υλοποίηση του
προγράμματος ESTIA σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
εξασφαλίζοντας επιτυχώς
τη διατήρηση 2.276 θέσεων
στέγασης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Το
πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί από το 2016, περιλαμβάνει
συλλογικές και αυτόνομες
κατοικίες καθώς και στέγαση
για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες,
ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις επείγουσες
ανάγκες παροχής ποιοτικών
λύσεων στέγασης στο αστικό
τοπίο. Από την αρχή του προγράμματος, το SolidarityNow
παρέχει μια σειρά ποιοτικών
υπηρεσιών στους ωφελούμενους, ευπαθείς αιτούντες
άσυλο, μέσω ειδικευμένων και
έμπειρων επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2020, το SolidarityNow
εξασφάλισε ασφαλή στέγη και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη
σε 2.452 άτομα. Η έλευση της
πανδημίας επηρέασε σημαντικά
τον φιλοξενούμενο πληθυσμό,
αφού το 29% των ατόμων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα
είχαν αυξημένη ευαλωτότητα.
Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα
απαιτητική χρονιά, καθώς
προετοιμαστήκαμε εντατικά
και ξεκινήσαμε το κλείσιμο
του προγράμματος και τη
μεταβίβαση των δομών και
θέσεων στέγασης σε άλλους
φορείς, ως συνέπεια της μετάβασης της διαχείρισης του
προγράμματος από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Έτσι, στα τέλη του 2020 καταφέραμε να παραδώσουμε σε
νέους φορείς υλοποίησης, 202
στεγαστικές μονάδες στην Αττική και τα Ιωάννινα, οι οποίες
αντιστοιχούσαν στο 42% (974
θέσεις) της συνολικής δυναμικότητας του προγράμματος.

«Η ομάδα του ESTIA έδωσε
κάτι περισσότερο από
στέγαση και ανακούφιση σε
δύσκολους καιρούς: έδωσε
νόημα στην πεποίθηση των
ανθρώπων ότι το αύριο
μπορεί να είναι καλύτερο
από το χτες»

Παράλληλα, το 2020 συνέχισαν
να αποχωρούν από το πρόγραμμα ωφελούμενοι που είχαν
αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σε συμφωνία με τη σχετική οδηγία του
Υπουργείου. Οι ιδιαίτερες συνθήκες και μέτρα που μπήκαν σε
εφαρμογή λόγω της πανδημίας,
επέφεραν επιπλέον δυσκολίες
στη διαδικασία των εξόδων
και ανέδειξαν την ανάγκη για
συνεργασία διαφορετικών
φορέων προς μια ομαλή μετάβαση στην αυτόνομη διαβίωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύθηκε
η συνεργασία με το πρόγραμμα
HELIOS του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ),
με τα Κέντρα Αλληλεγγύης
του SolidarityNow σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη και το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
Θεσσαλονίκης, και 430 άτομα
κατάφεραν να αποχωρήσουν με
επιτυχία από το πρόγραμμα.

Αντιγόνη Λυμπεράκη,
Γενική Διευθύντρια

«To ESTIA κατάφερε να
προσφέρει ασφάλεια και
αίσθηση κανονικότητας
-ένα σπίτι που κλειδώνει,
ένα δωμάτιο όπου είσαι
μόνος ή με την οικογένειά
σου και μια κουζίνα που
μπορείς να μαγειρέψεις
το φαγητό που επιθυμείςώστε οι άνθρωποι να βρουν
την ησυχία για να σκεφτούν
και ίσως να προσπαθήσουν
το επόμενο βήμα τους,
όποιο και αν είναι αυτό»

«Για πέντε χρόνια, νύχτα
και μέρα, σε διαδρόμους
πολυκατοικιών/σχολεία/
νοσοκομεία και δημόσιες
υπηρεσίες, οι ομάδες του
ESTIA βρήκαν λύσεις,
ενδυνάμωσαν ανθρώπους
και βελτίωσαν την κοινωνία
υποδοχής για όλες και
όλους μας»
Κατερίνα Γούλα,
Συντονίστρια προγράμματος
Β.Ελλάδα

Εύα Γιαννάκακη,
Συντονίστρια προγράμματος
στην Αθήνα

Συνεργασία με την Airbnb
Η συνεργασία “Open Homes” με την Airbnb, που ξεκίνησε το 2017, συνεχίστηκε επιτυχώς και το
2020. Καθώς ο αριθμός των δωρεάν διαθέσιμων κατοικιών στην πλατφόρμα ήταν εξαιρετικά χαμηλός, η Airbnb παρείχε στο SolidarityNow χρηματοδότηση μέσω της πλατφόρμας για την άμεση
κράτηση ακινήτων Airbnb για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το 2020, το SolidarityNow προχώρησε
σε 23 κρατήσεις, εξυπηρετώντας συνολικά 51 ωφελούμενους. Η συνεργασία με την Airbnb είναι
πολύτιμη καθώς έχει βοηθήσει με προσωρινή στέγαση εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες ωφελούμενων,
όπως θύματα έμφυλης βίας καθώς και νέο προσωπικό του SolidarityNow στην επαρχία, έως ότου
εξασφαλιστεί μόνιμη κατοικία.
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Παιδική Προστασία και Εκπαίδευση
Ωφελούμενοι:
Υπηρεσίες:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

Η πανδημία της Covid-19 έφερε σημαντικές
αλλαγές στον τρόπο παροχής υπηρεσιών και
οι ομάδες του SolidarityNow αξιοποίησαν στο
έπακρο τη δημιουργικότητά τους για να βρουν
αποτελεσματικούς τρόπους να μείνουν σε επαφή με τους ωφελούμενους του πεδίου, μένοντας
ασφαλείς. Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκαν
«ασφαλείς ψηφιακοί χώροι» για τις γυναίκες σε
online πλατφόρμες, ενώ στήθηκαν και δίκτυα
διαμοιρασμού πακέτων δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης για μαθητές που βρίσκονταν σε υγειονομικό αποκλεισμό.

12.523
68.636
4.628.528,56 €
UNICEF, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ),
Ε.Ε./ERASMUS

Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού
και Οικογένειας
Το 2020 συνεχίστηκε η συνεργασία του SolidarityNow με την
UNICEF, με σκοπό την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων
προσφύγων και αιτούντων
άσυλο. Το 2020 είχαμε παρουσία σε συνολικά 14 Κέντρα
Φιλοξενίας προσφύγων, στον
Ελαιώνα-Αθήνα, στην Ανδραβίδα, στις Θερμοπύλες, στη Θήβα,
στην Ελευσίνα, στη Μαλακάσα,
στα Οινόφυτα, στη Ριτσώνα,
στη Δράμα, στις Σέρρες (Ι και
ΙΙ) στην Καβάλα, στη Βόλβη, και
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 λόγω των
πολιτικών κατευθύνσεων και
της γραφειοκρατίας που εμπόδιζαν την πρόσβαση στο αγαθό
της υγείας.

Οι κύριοι άξονες του προγράμματος είναι:
• μη τυπική εκπαίδευση, με μαθήματα Ελληνικών, Αγγλικών,
μαθηματικά/θετικές επιστήμες, σχολική στήριξη, καθώς
και συμβουλευτική γονέων
και παιδιών
• ολιστική παρέμβαση για την
παιδική προστασία και με
νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση
• υπηρεσίες προστασίας και
αντιμετώπισης της έμφυλης
βίας.
Τα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας ξεπέρασαν τους αρχικούς τους στόχους με:
• 68.636 ατομικές υπηρεσίες
(ψυχοκοινωνικής, νομικής και
εκπαιδευτικής φύσης)
• 6.281 ενήλικες πρόσφυγες να
λαμβάνουν υπηρεσίες
• 6.242 παιδιά που ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες
• 90 δάσκαλοι επιμορφώθηκαν
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Ειδικότερα:
• Δημιουργήθηκαν 14 ειδικοί
χώροι για τη γυναίκα και το
παιδί, τους οποίους επισκέφτηκαν 2.244 γυναίκες και
έφηβες
• Συνολικά ωφελήθηκαν 143
βρέφη, ενώ 314 μητέρες/
φροντιστές έλαβαν εξειδικευμένη συμβουλευτική για
τη διατροφή των βρεφών και
των νηπίων
• 8.401 άτομα έλαβαν νομική
υποστήριξη
• 2.099 άτομα υποστηρίχθηκαν
ψυχοκοινωνικά
• 330 ασυνόδευτα παιδιά εντοπίστηκαν και υποστηρίχτηκαν
ολιστικά
• 2.967 παραπομπές ατόμων με πιο εξειδικευμένες
ανάγκες (για θέματα υγείας,
ψυχικής υγείας, έμφυλης
βίας, τυπικής εκπαίδευσης
και στέγασης)
• 4.707 παιδιά και ενήλικες παρακολούθησαν μαθήματα και
έλαβαν σχολική στήριξη
• 966 παιδιά υποστηρίχθηκαν
για την εισαγωγή τους στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.

”

Μέρος των υπηρεσιών του προγράμματος
αποτελεί και η υποστήριξη των γονέων για την
άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου. Στο πλαίσιο
αυτό, το SolidarityNow συνέταξε τους «12 κανόνες για την ασφάλεια του παιδιού», μεταφρασμένους σε 4 προσφυγικές γλώσσες, οι οποίοι εκδόθηκαν σε εικονογραφημένα φυλλάδια, αφίσες
και έγιναν βίντεο, που πλέον σε όλες τις δομές
υπενθυμίζουν στους γονείς βασικούς κανόνες
ασφαλείας για τα παιδιά τους. Με βάση τους
κανόνες αυτούς, οι ομάδες του SolidarityNow οργάνωσαν μία σειρά συζητήσεων και εκδηλώσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με γονείς για
την ασφάλεια των παιδιών.

«Ειδικά σε μία περίοδο αυξημένης κοινωνικής απομόνωσης,
το πρόγραμμα αυτό αποτελεί σημαντικό δίχτυ ασφαλείας.
Τόσο για την προστασία παιδιών και οικογενειών που γίνεται
πιο πολυπαραγοντική λόγω της πανδημίας, όσο και για τη
συνέχιση της εκπαίδευσης, που πλέον δεν είναι δεδομένη για
τα παιδιά των δομών φιλοξενίας. Το πρόγραμμά μας συνεχίζει
να προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών και των
πιο ευάλωτων φιλοξενούμενων στις δομές και να προσφέρει
χαμόγελα στους πιο δύσκολους καιρούς!»
Δομνίκη Γεωργοπούλου,
Συντονίστρια προγράμματος

School Plus Neighborhood
Το πρόγραμμα Σχολείο και Γειτονιά υλοποιείται
σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης και παρέχει υπηρεσίες
εκπαίδευσης σε ευάλωτα παιδιά και νέους, ενώ
παράλληλα ενισχύει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των ντόπιων εθελοντών. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε τρία σχολεία
στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
ENACTED
Το ENACTED στοχεύει στην προώθηση πρακτικών εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες

22

23

σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Το πρόγραμμα
αποτελείται από έρευνα γραφείου και πεδίου,
συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενους φορείς, πολιτικούς, ειδικούς στην
εκπαίδευση και δημόσιους φορείς καθώς και
διαδικτυακές έρευνες για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Το πρόγραμμα θα εντοπίσει
τα κενά, τις ελλείψεις και τις καλές πρακτικές
στην επίσημη και τη μη τυπική εκπαίδευση και
θα φέρει σε επαφή τους σχετικούς φορείς για
να τα αντιμετωπίσει. Το 2020, συγκεντρώθηκαν
ερευνητικές εκθέσεις για όλες τις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με διακρατικές προτάσεις.

Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Ένταξη

Ωφελούμενοι:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

Ωφελούμενοι:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

226
875.236,12€
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με χρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG HOME, Εθνικό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2020 σηματοδότησε την έναρξη της συμμετοχής του SolidarityNow σε προγράμματα υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Η υποστήριξη
παρασχέθηκε μέσω δύο προγραμμάτων, το
πρώτο εφαρμόζεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα - υποστηρίζοντας τα παιδιά στα πρώτα
τους βήματα προς την κοινωνική ένταξη και το
δεύτερο επικεντρώνεται σε πιο άμεσες ανάγκες
- παρέχοντας βραχυπρόθεσμη στέγαση σε ασυνόδευτους ανήλικους που θα μετεγκατασταθούν
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πρόγραμμα «Βήμα-Βήμα»
Το πρόγραμμα «Βήμα-Βήμα: Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω», που υλοποιείται με
την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και σε συνεργασία με τους Εισαγγελείς Ανηλίκων και τους
Τοπικούς Αρμόδιους Εισαγγελείς, ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο του 2020 και προσφέρει μια εναλλακτική μορφή φροντίδας για ασυνόδευτα παιδιά
ηλικίας 16 έως 18 ετών. Το πρόγραμμα λειτουργεί 12 διαμερίσματα σε Αθήνα (8) και Θεσσαλονίκη (4) τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν
μέχρι και 48 παιδιά. Τα παιδιά υποστηρίζονται
από μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται
από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους,
δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, διερμηνείς και
φροντιστές που παρέχουν καθημερινή φροντίδα
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020, 31 παιδιά είχαν
επωφεληθεί από το πρόγραμμα.

1.193
1.489.855,58€
Σε συνεργασία με τον ΔΟΜ και χρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG HOME

Το SolidarityNow είναι ένας από τους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης του ΔΟΜ για το
εθνικό πρόγραμμα ένταξης HELIOS για αναγνωρισμένους πρόσφυγες που ξεκίνησε στα τέλη
του 2019 και αναπτύχθηκε πλήρως το 2020. Το
SolidarityNow έχει ιδρύσει τρία Εκπαιδευτικά
Κέντρα Ένταξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Ιωάννινα και άλλα δύο σε Κιλκίς και Κατερίνη
μέσω συνεργαζόμενων φορέων (ΟΜΝΕS και
Περιχώρηση αντίστοιχα). Στα Εκπαιδευτικά
Κέντρα Ένταξης, το SolidarityNow είναι υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό σκέλος του προγράμματος, που περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικής
γλώσσας και δεξιότητες διαβίωσης για την
υποστήριξη της ένταξης και της αυτοδυναμίας
των ωφελούμενων, ενώ άλλοι φορείς παρέχουν
συμπληρωματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, εύρεση στέγης και παροχή
στεγαστικού επιδόματος.

Εθελούσια Μετεγκατάσταση από την Ελλάδα σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
Το πρόγραμμα ξεκίνησε υπό το πρίσμα της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε
μετά τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τον καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο, για την παροχή
κατάλληλης προσωρινής στέγασης και υποστήριξης στους ασυνόδευτους ανήλικους. Μέσω
αυτής της παρέμβασης, το SolidarityNow δημιούργησε τρεις «διαμετακομιστικούς κόμβους»
σε Κόνιτσα, Κοζάνη και Ιωάννινα, φιλοξενώντας
195 ασυνόδευτους ανήλικους το 2020. Μέσω
των διεπιστημονικών ομάδων που απασχολήθηκαν, η οργάνωση παρείχε ολιστική υποστήριξη
και υπηρεσίες σε παιδιά, που φιλοξενήθηκαν
σε αυτές τις δομές προσωρινής φιλοξενίας.
Εκτός από τις απαραίτητες υπηρεσίες (νομικές,
ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές), πραγματοποιήθηκαν πρακτικές δραστηριότητες με τα παιδιά
ενώ έγιναν επιτυχείς προσπάθειες για συνεργασίες και συμπράξεις με τοπικούς φορείς.

Εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων που
επιβλήθηκαν, τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης
διέκοψαν τη λειτουργία τους και επαναλειτούργησαν αρκετές φορές, σύμφωνα με τις οδηγίες
των τοπικών αρχών. Οι μαθητές συνέχισαν τα
μαθήματα εξ αποστάσεως, ενώ οι εγγραφές στα
μαθήματα συνεχίστηκαν επίσης εξ αποστάσεως.
Οι αλλαγές στο πλαίσιο υποστήριξης οδήγησαν
στην εισαγωγή ενός συστήματος e-learning με
μαθήματα να παρέχονται μέσω μιας πλατφόρμας «e-campus», ενώ το SolidarityNow κλήθηκε
να το διαχειριστεί. Στο τέλος του 2020, ιδρύθηκε ο χώρος για «Μητέρες και Νήπια» στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης της Θεσσαλονίκης για
μητέρες και νήπια κάτω των δύο ετών.
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Τα βασικά επιτεύγματα του 2020:

• 1.193 ωφελούμενοι εγγράφηκαν σε μαθήματα
•
•
•

•
•

ένταξης και 574 νέοι φοιτητές
Ξεκίνησαν 16 μαθήματα διαδικτυακά και 423
δια ζώσης
186 παιδιά εγγράφηκαν στον Χώρο Αναψυχής
για Παιδιά
103 μαθητές έλαβαν εξ αποστάσεως εκπαιδευτική υποστήριξη και 21 οικογένειες
έλαβαν εξ αποστάσεως δραστηριότητες για
παιδιά στο σπίτι
Αποφοίτησαν 21 μαθητές
16 μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις για το
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Υποστήριξη ένταξης στην αγορά εργασίας

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη νομική συνδρομή

Συνολικό νούμερο ωφελούμενων:
Συνολικό νούμερο συνεδριών:
Συνολικό νούμερο δουλειών:
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/ Υποστηρικτές:

Συνολικό νούμερο ωφελούμενων:
Συνολικό νούμερο συνεδριών:
Δωρητές/ Υποστηρικτές:

Η υποστήριξη για την ένταξη
στην αγορά εργασίας αποτελεί
βασικό πυλώνα του έργου που
επιτελεί το SolidarityNow, τόσο
μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
όσο και μέσω άλλων συμπληρωματικών προγραμμάτων.
Διευκολύνοντας την πρόσβαση
στην απασχόληση, στοχεύουμε
να ενθαρρύνουμε και να ενδυναμώσουμε τους ωφελούμενους να γίνουν ανεξάρτητοι και
αυτοδύναμοι και να πάρουν το
μέλλον στα χέρια τους.
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Το 2020 υποστηρίχθηκαν 507
άτομα μέσω 1.603 συνεδριών ενώ βρέθηκαν 157 θέσεις
εργασίας. Από αυτούς, το 25%
ανέλαβε θέσεις εργασίας ως
διερμηνείς σε ανθρωπιστικές
οργανώσεις, 13% ως τεχνικοί
(συμπεριλαμβανομένων ξυλουργών, ηλεκτρολόγων), 10%
στον τομέα της καθαριότητας
στο δημόσιο τομέα και 10%
στη γεωργία. Από αυτούς που
βρήκαν δουλειά, το 25% ήταν
Έλληνες, ενώ η πλειοψηφία
μιλούσε είτε ελληνικά είτε
αγγλικά. Το SolidarityNow προσπαθεί συνεχώς να επεκτείνει
το δίκτυο των εργοδοτών, το
οποίο περιλαμβάνει ήδη πάνω
από 70 εταιρείες.

1.334
4.319
409
Κέντρα + 31.441,67€
EEA Grants, Ίδρυμα Shapiro, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, Open Society Foundations, Horizon 2020/ E.E.,
Erasmus+/E.E.

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης & Κέντρο Υποστήριξης
Προσφύγων
Οι υπηρεσίες απασχολησιμότητας στο Κέντρο Αλληλεγγύης
Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο
Υποστήριξης Προσφύγων
παρέχονταν από συντονισμένη
ομάδα. Παρά τις προκλήσεις
που θέτει η αγορά εργασίας
στην Ελλάδα αλλά και η πανδημία που άφησε πολλούς ανθρώπους άνεργους, η ομάδα υποστήριξε 234 άτομα να βρουν
εργασία, περισσότερο από το
59% των οποίων ήταν θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Οι τομείς που απασχόλησαν τους περισσότερους δικαιούχους ήταν
η βιομηχανία και ένδυση (40%),
τα τρόφιμα και ο τουρισμός
(20%) και η γεωργία (16%).
SIRIUS (Δεξιότητες και ένταξη
μεταναστών, προσφύγων και
αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη)
Το πρόγραμμα SIRIUS-EU φέρνει σε επαφή πανεπιστήμια και
οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών από οκτώ χώρες της
ΕΕ και στοχεύει στη διερεύνηση της αγοράς εργασίας για
μετανάστες και πρόσφυγες.
Το 2020, οι εταίροι του έργου
εκπόνησαν αρκετές σχετικές
μελέτες, άρθρα σχετικά με τον
αντίκτυπο της πανδημίας, ενώ

το SolidarityNow εκπόνησε μια
έκθεση για τον Aντίκτυπο της
πανδημίας του κορονοϊού και
την μεταναστευτική εργασία
στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε,
επίσης, μια εφαρμογή διαδικτυακού παιχνιδιού, το Workeen,
για να βοηθήσει τους πρόσφυγες να προσανατολιστούν στην
αγορά εργασίας της Ευρώπης,
βοηθώντας τους σε διοικητικές διαδικασίες και συνεντεύξεις για δουλειά, σε πολλές
γλώσσες.

3.776
24.098
EEA Grants, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
Open Society Foundations, UNICEF και IRC Greece

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι βασική αρχή
του κράτους δικαίου και ύψιστης σημασίας για
το SolidarityNow. Η παροχή νομικής βοήθειας
πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και σε
δομές φιλοξενίας προσφύγων στην ηπειρωτική
Ελλάδα.
Συνολικά, 3.776 άτομα υποστηρίχθηκαν με
νομική συνδρομή το 2020 και οι δικηγόροι του
SolidarityNow εκπροσώπησαν 1.053 άτομα στην
Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και στα δικαστήρια.
Οι παραστάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως υποθέσεις ασύλου, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίχθηκαν αστικές και διοικητικές υποθέσεις.

REWIP (Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Ένταξης
στην Εργασία)
Το REWIP έχει ως στόχο να
υποστηρίξει νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες
άσυλο, στα πρώτα τους βήματα
προς την ένταξη στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση, την
κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη
δημιουργία εργαλείων για την
εκπαίδευση και την υποστήριξη
της ομάδας-στόχου. Παράλληλα, αναπτύσσεται η έννοια
της εθελοντικής εργασίας, ως
προυπηρεσία και παρέχεται
κατάλληλη καθοδήγηση και, τελικά, ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι ανατρεπτικές νομοθετικές αλλαγές οδήγησαν σε αυξανόμενο αριθμό απορρίψεων σε
αιτήσεις ασύλου δεύτερου βαθμού το 2020. Το
γεγονός αυτό έχει επιβαρύνει τη διαδικασία αίτησης ασύλου καθώς και την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, το 90%
των αιτήσεων ασύλου και των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης που υποβλήθηκαν από τη
νομική ομάδα του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας
ήταν επιτυχείς - ένα εντυπωσιακό επίτευγμα.
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Το SolidarityNow είναι ο μόνος οργανισμός στην
Αθήνα που παρέχει νομική συμβουλευτική και
εκπροσώπηση σε ΛΟΑΤ+ άτομα που ζητούν
νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη, αποκτήσαμε
τεχνογνωσία στη συμβουλευτική και την εκπροσώπηση των δικαιούχων που θέλουν να καταχωρίσουν νόμιμα το φύλο τους.
Στη Θεσσαλονίκη, η νομική ομάδα του
SolidarityNow ήταν πολύ δραστήρια καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους και έχει γίνει σημείο
αναφοράς στην πόλη, λαμβάνοντας συνεχείς
παραπομπές από άλλους φορείς καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Η ομάδα πραγματοποίησε
143 δικαστικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια
του 2020, κυρίως για υποθέσεις ασύλου. Το
Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει συνεργασία με την πλατφόρμα refugee.
info που διαχειρίζεται η οργάνωση International
Rescue Committee και παρέχει νομικές πληροφορίες και στοχευμένη νομική βοήθεια μέσω
της πλατφόρμας.

Ενδυνάμωση και Συμμετοχή στα Κοινά
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

39.815,62€
Open Society Foundations, Erasmus+/E.E., Student Action for Refugees (STAR),
Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ), Ίδρυμα Μποδοσάκη

να ενδυναμώσει τον τοπικό
πληθυσμό με τις απαραίτητες
δεξιότητες και εργαλεία για να
γίνουν φορείς αλλαγής για τις
κοινότητές τους.
Not Alone in Europe
Το πρόγραμμα “Not Alone in
Europe” στοχεύει να ενδυναμώσει, να εμπνεύσει και να
υποστηρίξει νέους ΛΟΑΤ+
μετανάστες, πρόσφυγες και

Οι καινοτόμες παρεμβάσεις
του SolidarityNow στοχεύουν
στην ενίσχυση του αντικτύπου
των προγραμμάτων μεγάλης
κλίμακας, δίνοντας τη δυνατότητα της υλοποίησης έργων
που υποστηρίζουν μέλη της
κοινωνίας ή αφορούν σε θεματικές που συχνά ξεχνιούνται.
Ως εκ τούτου, το SolidarityNow
εφαρμόζει μικρότερα συμπληρωματικά προγράμματα με
στόχο να ενδυναμώσει και να
δεσμεύσει τα άτομα να γίνουν
φορείς αλλαγής για τους εαυτούς και τις κοινότητές τους.
Lab29A
Το Lab29A ιδρύθηκε το 2019
από το SolidarityNow ως φυσική επέκταση του Κέντρου
Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
και πολύ σύντομα έγινε ένα
πρόγραμμα με δική του δυναμική, καλύπτοντας τις ανάγκες
των ατόμων που κατοικούν
στη γύρω περιοχή μέσα από
μοναδικές δραστηριότητες και
υπηρεσίες. Το “Lab” στοχεύει
στην υποστήριξη ατόμων που
κατοικούν στη γύρω περιοχή
μέσω της παροχής σειράς εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων. Ειδικά για
μικρά παιδιά, το “Lab” παρείχε

μουσικές δραστηριότητες,
παιχνίδι, γιόγκα και μαγείρεμα. Έχει δημιουργηθεί ειδικός
χώρος ζωγραφικής για εφήβους και ενήλικες καθώς και
στούντιο χορού/γυμναστικής.
Παρέχονται επίσης μαθήματα
γλώσσας μέσω εθελοντών,
υποστηρίζοντας 160 μαθητές
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020.
Mama Postnatal Support & Care
Το έργο Mama, που υλοποιείται
σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε το 2020 και
στοχεύει στη στήριξη νέων
γονέων μέσω της παροχής
ενός ολιστικού πακέτου υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
Προγεννητική και μεταγεννητική συμβουλευτική, εργαστήρια
και εκδηλώσεις με στόχο να
βοηθήσουν τους νέους γονείς
και να τους ενδυναμώσουν να
γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να δημιουργήσουν
ένα υποστηρικτικό δίκτυο στο
οποίο μπορούν να βασιστούν.
StartNow
Το πρόγραμμα στοχεύει να
εκπαιδεύσει και να μετατρέψει
μαθητές ως πρεσβευτές για
τους πρόσφυγες και την προ-

στασία των προσφύγων και να
προωθήσει τη συμμετοχή των
νέων από διαφορετικά υπόβαθρα στα κοινά. Αυτό επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση
Ελλήνων φοιτητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και την ενασχόληση τους σε θέματα μετανάστευσης. Το 2020 το SolidarityNow
προσέλαβε και εκπαίδευσε 40
νέους εθελοντές.
Παρεμβάσεις για την υποστήριξη της κοινότητας των Ρομά
Το 2020, το SolidarityNow
ξεκίνησε ένα σύνολο δραστηριοτήτων για την υποστήριξη
του πληθυσμού των Ρομά που
κατοικεί στον οικισμό του Δενδροποτάμου, λίγο έξω από τη
Θεσσαλονίκη. Το SolidarityNow
συνεργάστηκε με τον Σύλλογο
Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου
για την παροχή σεμιναρίων
απασχολησιμότητας και καθοδήγησης για γυναίκες Ρομά.
Επίσης, παρασχέθηκαν εργαστήρια δημιουργικής γραφής
για παιδιά, ιστορίας των Ρομά
καθώς και ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικού
προσανατολισμού. Ο στόχος
αυτής της παρέμβασης είναι
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αιτούντες άσυλο σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένης
εκπαίδευσης σε άτομα που
εργάζονται με νέους ΛΟΑΤ+
μετανάστες, πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο, όπως νέους
και κοινωνικούς λειτουργούς,
εκπαιδευτικούς και τοπικούς
διαμεσολαβητές. Το πρόγραμμα
στοχεύει να συμβάλλει στην
κοινωνική ένταξη των ΛΟΑΤ+.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν
εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων, εκδηλώσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης σε κάθε
χώρα-εταίρο και δημιουργία
εργαλείων και υλικών για την
υποστήριξη των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών
που εργάζονται με αυτόν τον
πληθυσμό.

Στήριξη στην Κοινωνία των Πολιτών
Προϋπολογισμός:
Δωρητές/Υποστηρικτές:

τους ακόλουθους οργανισμούς:
• Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού για τη λειτουργία
του Κέντρου για το Παιδί που
βρίσκεται στον χώρο του ΚΑΑ
όπου ένας παιδαγωγός και ένας
παιδοψυχολόγος φροντίζουν
παιδιά μεταξύ 3 και 12 ετών,
όταν οι γονείς τους λαμβάνουν
υπηρεσίες. Παρέχονταν θεματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, με αυτές να γίνονται εξ
αποστάσεως κατά τη διάρκεια
απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
• Refugee Legal Support Athens
για να βοηθήσει πρόσφυγες
με αιτήσεις οικογενειακής
επανένωσης και να τους προετοιμάσει για τις συνεντεύξεις
τους για άσυλο στην Ελλάδα, σε
στενή συνεργασία με την ομάδα
Νομικής Υπηρεσίας του ΚΑΑ.
• Social Hackers Academy για
ένα πρόγραμμα Βασικής Εκμά-

64.080,79€
EEA Grants, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Open Society Foundations

Το SolidarityNow πιστεύει στις
συνεργασίες και επιδιώκει να
πραγματοποιεί συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση
της Κοινωνίας των Πολιτών. Οι
συνεργασίες με οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών εδραιώνονται μέσω προγραμμάτων με
στόχο την αύξηση του αντικτύπου τους, ενώ το SolidarityNow
μοιράζεται τεχνογνωσία για
την οικοδόμηση οργανωτικών
ικανοτήτων και τη βελτίωση
του αντίκτυπου του τομέα της
Κοινωνίας των Πολιτών στην
Ελλάδα συνολικά.
Active Citizens Fund
Το SolidarityNow, ενεργεί ως
Διαχειριστής Επιχορήγησης για
τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
2014-2021 του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου - Active
Citizens Fund στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το Active Citizens Fund
στην Ελλάδα υποστηρίζεται
μέσω επιχορήγησης 12 εκατομμυρίων ευρώ από την Ισλανδία,
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία ως μέρος των Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ 2014 – 2021.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ανάπτυξη της βιωσιμότητας
και της ικανότητας του τομέα
της Κοινωνίας των Πολιτών

στην Ελλάδα, στην ενίσχυση του
ρόλου του, στην προώθηση και
τη διασφάλιση των δημοκρατικών διαδικασιών, της ενεργούς
συμμετοχής του πολίτη και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το 2020, επιλέχθηκαν 45 έργα
από 64 οργανισμούς σε όλη την
Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου ανοικτών προσκλήσεων με στόχο τη στήριξη
της συμμετοχής των πολιτών
(1.000.000 € διαθέσιμη χρηματοδότηση) και την αύξηση της
υποστήριξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2.494.600 €
διαθέσιμη χρηματοδότηση). Οι
δύο προσκλήσεις προωθήθηκαν
ευρέως μέσω μίας εθνικής περιοδείας. Πραγματοποιήθηκαν
συνολικά εννέα εκδηλώσεις σε
έξι πόλεις, παρουσιάζοντας το
πρόγραμμα σε συνδυασμό με
εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω των οποίων 376 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν σχετικά
με την ανάπτυξη και τη σύνταξη
προτάσεων.
Τον Δεκέμβριο του 2020,
ανακοινώθηκε ο τελικός γύρος
ανοιχτών προσκλήσεων για
τις προσκλήσεις: «Προώθηση
της ισότητας των φύλων και
καταπολέμηση της έμφυλης

βίας» (συνολική διαθέσιμη
χρηματοδότηση 1.005.400 €)
και «Ανάπτυξη πλατφόρμων και
δικτύων» (συνολική διαθέσιμη
χρηματοδότηση 500.000 €).
Τέλος, η ανοιχτή πρόσκληση
για Πρωτοβουλίες Διμερούς
Συνεργασίας, με στόχο την
ενίσχυση των διμερών σχέσεων
μεταξύ ΜΚΟ στην Ελλάδα και
φορέων στα κράτη-δωρητές
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), παραμένει ανοιχτή για
τους αιτούντες. Η πρόσκληση
θα παραμείνει ανοιχτή έως τις
30 Ιουνίου 2023 ή μέχρι την
εξάντληση των διαθέσιμων
πόρων. Μέχρι στιγμής, πάνω
από 60.000 ευρώ έχουν εκταμιευθεί σε 15 οργανισμούς από
την Ελλάδα και τις δωρήτριες
χώρες.
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Πολλές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και φορείς
του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα έχουν συνεργαστεί με το
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
(ΚΑΑ) με σκοπό την παροχή
στοχευμένης υποστήριξης σε
συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες ή για τη συμπλήρωση
υφιστάμενων υπηρεσιών. Το
2020, το ΚΑΑ συνεργάστηκε με
30
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θησης Υπολογιστών στο εργαστήριο υπολογιστών του ΚΑΑ.
• Amala για εκπαιδευτικά μαθήματα για ωφελούμενους του
ΚΑΑ.
• Odyssea για εκπαιδευτικά
προγράμματα για την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική κατάρτιση.
Το SolidarityNow θα συνεχίσει
να ηγείται των προσπαθειών
για τον εντοπισμό και την
αντιμετώπιση ζητημάτων που
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες
ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤ+, των
ηλικιωμένων και των παιδιών
– ιδιαίτερα των ασυνόδευτων
ανηλίκων και των θυμάτων
έμφυλης βίας). Αυτό θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων, ανταλλαγές εμπειριών
και άλλες εκδηλώσεις, ενώ
παράλληλα θα επιτρέψει συνέρ-

γειες μεταξύ εξειδικευμένων
οργανισμών και ΜΚΟ.
Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού «Ελπίδα»
H «Ελπίδα» υποστηρίχθηκε
χρηματοδοτικά, το καλοκαίρι
του 2020, με το ποσό των 5.000
€, για τη λειτουργία Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας για
παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών.
Το πρόγραμμα υποστήριξε μια
ομάδα 27 νέων Ρομά να προετοιμαστούν για την επόμενη
σχολική χρονιά. Η καθημερινή
ρουτίνα των παιδιών περιλάμβανε μαθήματα (γλώσσας,
μαθηματικών, τέχνες και
χειροτεχνία, μουσική, θεατρική
παράσταση, βιολογία, φυσική
αγωγή, αφήγηση, ελεύθερο και
δομημένο παιχνίδι), και γεύμα
στους χώρους του Συλλόγου.
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Συνηγορία

© Constantina Peppa

To 2020 ήταν μια χρονιά που ορίστηκε από
την πανδημία της Covid-19 και τις παγκόσμιες επιπτώσεις της. Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας επηρέασαν και τον
τρόπο δουλειάς του SolidarityNow και μας
οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών
τρόπων δικτύωσης, με την ψηφιακή επικοινωνία να παίζει, πλέον, σημαντικό ρόλο.
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Ακόμα και μέσα σε αυτό το νέο και περίπλοκο περιβάλλον η δράση συνηγορίας της
οργάνωσης συνεχίστηκε και επεκτάθηκε,
αφού λόγω της νέας πραγματικότητας
της πανδημίας τα πεδία υπεράσπισης των
δικαιωμάτων αυξήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν, καθώς πολλές ευάλωτες ομάδες
επηρεάστηκαν από τις συνέπειές της.

Προάσπιση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το 2020 ήταν ένας χρόνος με
μεγάλες προκλήσεις για την
προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αφού λόγω
της πανδημίας πολλά από τα
περιοριστικά μέτρα είχαν επιπτώσεις στην άσκηση βασικών
δικαιωμάτων. Ειδικά για τους
αιτούντες άσυλο σε κέντρα
φιλοξενίας, πρόσφυγες και
τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά
υπήρχαν ζητήματα ενημέρωσης
για τα μέτρα, ενώ και για τα
παιδιά η διαδικτυακή εκπαίδευση σε πολλές περιπτώσεις δεν
ήταν εφικτή.
Τα γεγονότα του Μαρτίου 2020
στον Έβρο και την απόφαση της
Ελληνικής Κυβέρνησης να αναστείλει το δικαίωμα στο άσυλο
μέχρι 30/3 για όσους ανθρώπους μπήκαν στην ελληνική
επικράτεια, δημιούργησε ένα
εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο, ενώ και η εξαιρετικά
τοξική ρητορική των ημερών
δεν βοήθησε. Στο πλαίσιο της
συνηγορίας το SolidarityNow
συμμετείχε σε πρωτοβουλίες
για την αλλαγή της απόφασης
της κυβέρνησης στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Η νέα πραγματικότητα όπως
διαμορφώθηκε απαίτησε νέους
τρόπους παρέμβασης και το
SolidarityNow ανταποκρίθηκε
με ταχύτητα και αποτελεσματι-

κότητα. Η πανδημία επηρέασε
τη διαδικασία συνηγορίας, γιατί
οι δια ζώσης συναντήσεις περιορίστηκαν δραστικά και αντικαταστάθηκαν με «ψηφιακές»
συναντήσεις για τις οποίες
απαιτήθηκε προσαρμογή ώστε
να καταστούν αποτελεσματικές.
Σε αυτό το πλαίσιο, το
SolidarityNow συμμετείχε σε
ομάδες εργασίας και ad hoc θεματικές ομάδες μαζί με άλλες
οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών και υπουργείων με
στόχο την επίλυση ζητημάτων.
Ειδικά στα ζητήματα εκπαίδευσης, οι προσπάθειες συνηγορίας είχαν θετικά αποτελέσματα
με τον αριθμό των παιδιών
που απέκτησαν πρόσβαση στην
τηλε-εκπαίδευση να αυξάνεται.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε και
στο σεβασμό των δικαιωμάτων
των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών,
οι οποίοι επηρεάστηκαν από τα
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.
Το SolidarityNow τόνισε την
αναγκαιότητα υπεράσπισης της
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και την αποφυγή
των διακρίσεων λόγω της
πανδημίας αναδεικνύοντας
την αναγκαιότητα προστασίας
όλων και ειδικά των πιο ευάλωτων, οι οποίοι λόγω των

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις μας το 2020 περιλάμβαναν επαφές με:
Το Υπουργείο Παιδείας και
Το Υπουργείο ΜεταναστευΤο Υπουργείο Υγείας, σχετικά
τικής Πολιτικής, σχετικά με
με τα προβλήματα πρόσβασης
Θρησκευμάτων, για θέματα πρόσβασης στην εκπαίδευση των
στο σύστημα υγείας με αφορμή
την πρόταση της Ευρωπαϊκής
ανηλίκων προσφύγων.
Επιτροπής για το νέο Σύμφωνο
την πανδημία και τους εμβολιασμούς.
για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

συνθηκών κινδύνεψαν περισσότερο. Σχετικές έρευνες έφεραν
στην επικαιρότητα τον αυξημένο κίνδυνο για αυτούς που δεν
έχουν πρόσβαση σε βασικές
υπηρεσίες υγείας και για αυτό
δόθηκε έμφαση στους μετανάστες, πρόσφυγες και άστεγους.
Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστεί ο
ξενοφοβικός και ρατσιστικός
λόγος που αναπτύχθηκε λόγω
της πανδημίας που στοχοποιούσε μετανάστες και πρόσφυγες
ως κινδύνους για τη δημόσια
υγεία.
Επίσης, λόγω των αυξημένων
καταγγελιών για παράνομες
επαναπροωθήσεις ξεκίνησε μια
προσπάθεια μαζί με άλλες οργανώσεις να δοθεί δημοσιότητα ώστε να σταματήσει αυτή η
παράνομη πρακτική εκ μέρους
των αρχών.
Τέλος, η οργάνωση συνέχισε
την προάσπιση και προώθηση
των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων, με παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και
τη συμμετοχή σε προγράμματα
φιλοξενίας, ειδικά μετά την
καταστροφή της Μόριας.

Επίσης το SolidarityNow συμμετείχε σε διεθνείς συναντήσεις:
Cities Forum 2020 (οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), συνάντηση εργασίας που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Οργάνωσε μαζί με το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, το Ελληνικό φόρουμ
Προσφύγων και την Terre des hommes Hellas και σε συνεργασία με τα ECRE και PICUM συνάντηση με θέμα τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την ένταξη για τη χρηματοδοτική περίοδο
2021-2027. Ακολούθησε η παρουσίαση αναλυτικής έκθεσης για το θέμα.
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Το SolidarityNow συμμετέχει στα:

Επιπλέον είναι μέλος των:

• Advocacy Working Group
• Health Working Group
• Education subworking Group, σε συναντήσεις συντονισμού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
• στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας &
• στο Δίκτυο για τα Παιδιά σε Κίνηση.

• ECRE
(European Council for refugees and Exiles)
• PICUM
(Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants)
• FEANTSA
(European Federation of National
Organisations Working with the Homeless).

© Giorgos Moutafis

Ανθρώπινες
Ιστορίες
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Αφιερώματα

Το 2020 ξεκίνησε με τις ιστορίες των ανθρώπων που συνόδευαν την
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του SolidarityNow, με τίτλο
«Εσείς δεν μπορείτε να τους δείτε» που άρχισε στα τέλη του 2019.

4 «κρυμμένες» ιστορίες πίσω από τους
ανθρώπους που βλέπουμε σήμερα.
Μια κακοποιημένη γυναίκα, ένας
άστεγος, μια οικογένεια προσφύγων,
ένα ζευγάρι χωρίς εργασία που μετά
την υποστήριξη που έλαβαν από το
SolidarityNow άλλαξαν τη ζωή τους.
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Παγκόσμια ημέρα
Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου. Η κοινωνική δικαιοσύνη ως ένα διαρκές
πολιτικό και κοινωνικό ζητούμενο συνοψίζει
ως έννοια το σεβασμό σε βασικές αξίες μιας
περιεκτικής δημοκρατίας. Το αφιέρωμα του
SolidarityNow με σύνθημα #ΈχωΔικαίωμα
περιλάμβανε πέντε ιστορίες αποκατάστασης
της κοινωνικής δικαιοσύνης, σε ανθρώπους
που στερούνταν την ίση πρόσβαση σε δικαιώματaα και παροχές.
«Τώρα νιώθω πιο ασφαλής
και πιο δυνατή να συνεχίσω».
Αυτό απαντά η κα Όλγα όταν θυμάται
την περιπέτεια που πέρασε αφού έμεινε
άνεργη και η ζωή της ανατράπηκε τόσο
ώστε να μην μπορεί να εξασφαλίσει
βασικές ανάγκες της. Δεν γνώριζε πώς
μπορεί να διευθετήσει το πρόβλημα που
ανέκυψε με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού
της, δεν γνώριζε τα δικαιώματά της
ως ενοικιάστριας και φοβήθηκε. Αυτόν
τον φόβο νίκησε όταν επισκέφθηκε το
Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow
στην Αθήνα, υποστηριζόμενη από τη
νομική υπηρεσία. Τώρα πια γνωρίζει
τα δικαιώματά της και ενδυναμώθηκε
ώστε να σταθεί με πιο ενεργητικό τρόπο
απέναντι στις δυσκολίες, διεκδικώντας
τη δική της θέση στην αγορά εργασίας.

Παγκόσμια ημέρα
της γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Στο
SolidarityNow αφιερώσαμε την ημέρα σε
όλες τις γυναίκες μέσα από τις ιστορίες
των Άννα, Ντομινίκα, Νάντουα, Αζία, Λένα
και Μαρία. Καθημερινών γυναικών που
κάθε πρωί περιμένουν στις στάσεις των
λεωφορείων, που περνάνε απαρατήρητες,
που η μόνη λέξη που γνωρίζουν είναι «δουλειά», που αγωνιούν για τα παιδιά τους και
για το αν θα έχουν ένα σπίτι να μείνουν,
γυναίκες που έχουν όνειρα, γυναίκες που
κατάφεραν και επιβίωσαν και βγήκαν νικήτριες.

Παγκόσμια ημέρα
εκπαιδευτικών

Παγκόσμια Ημέρα
Πρόσφυγα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών στις 5 Οκτωβρίου, στο
SolidarityNow, δώσαμε τον λόγο σε τέσσερις εκπαιδευτικούς του προγράμματος
ένταξης HELIOS, για να ακούσουμε από
τους ίδιους τί σημαίνει εκπαίδευση.

Για το 2020, το SolidarityNow αφιέρωσε την
ημέρα στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες
και μετανάστες που θα έπρεπε να αποχωρήσουν από τις δομές στέγασης στις οποίες
διέμεναν, μετά τη σχετική υπουργική απόφαση. Στην πορεία προς την ανεξαρτητοποίηση
ήρθαν αντιμέτωποι με τον ρατσισμό, τα
υψηλά ενοίκια, την καχυποψία.

«Ήθελα πάντα να βοηθώ ανθρώπους να
επικοινωνήσουν. Μου αρέσουν και οι διαφορετικές κουλτούρες, τα ήθη και έθιμα
άλλων λαών, πάντα παρατηρούσα αυτές τις
διαφορές που κάνουν όμως τις ζωές όλων
μας τόσο πιο ενδιαφέρουσες. Και το πιο
σπουδαίο για μένα είναι ότι όσο περισσότερο παρατηρείς και κατανοείς τις διαφορές
τόσο πιο πιθανό είναι να βρεις ομοιότητες
μεταξύ των λαών. Η συμβολή όλων είναι
καταλυτικής σημασίας για αυτό που προσφέρουμε τελικά στους ωφελούμενουςμαθητές μας. Για παράδειγμα, πάρα πολλά
ενδιαφέροντα και κυρίως χρήσιμα για το
πώς θα προσεγγίσουμε τους μαθητές μας,
τα μαθαίνουμε μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με τους διερμηνείς. Έτσι γινόμαστε
όλοι μια ομάδα, φορείς όλοι ξεχωριστών
γνώσεων, που όταν συνδυάζονται προσφέρουν την κατάλληλη γνώση και καθοδήγηση
στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.
Αυτό που προσπαθώ όμως τελικά είναι να
μεταδώσω στους μαθητές μου από όλο τον
κόσμο την αγάπη μου να μαθαίνω.»

«Τώρα νιώθω δυνατή, πολύ δυνατή!
Έχω την ελευθερία μου, τους φίλους μου,
τη ζωή μου!»
Η Νάντουα έφτασε πρόσφυγας στην Ελλάδα από τη Συρία και αναζήτησε υποστήριξη
στο Κέντρο Αλληλεγγύης της οργάνωσης
στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα νέα, 31
ετών, που μιλά αραβικά και αγγλικά, δεν
ήξερε πώς να πιάσει το νήμα της ζωής της
από την αρχή. Η υποστήριξη που έλαβε
ήταν άμεση και πολύ γρήγορα έπιασε
δουλειά στο πρόγραμμα στέγασης του
SolidarityNow, ως διαπολιτισμική διαμεσολαβήτρια, υποστηρίζοντας πια η ίδια
άλλους ανθρώπους σε ανάγκη. Μέσα από
την εργασία άλλαξε η ζωή της.

Εμμανουέλα, φιλόλογος.

«Μέρα με τη μέρα η ζωή μου βελτιωνόταν,
ένιωθα χαρούμενη, περίμενα να έρθει το
πρωί! Η Ελλάδα είναι τώρα η χώρα μου.»
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Η ιστορία του Μ. και της οικογένειάς του
από τη Συρία έχει τα πάντα. Προσφυγιά,
πόνο, απογοήτευση αλλά και προσπάθεια,
πίστη, αγάπη. Από το 2018 ο Μ. πάλευε
να χτίσει μια νέα ζωή για την τετραμελή
οικογένειά του. Όταν ξεκίνησε να εργάζεται στην Ελλάδα και να ελπίζει ξανά, ήρθε
αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα
υγείας ενός παιδιού του. Αντί να παραιτηθεί,
πείσμωσε ακόμη περισσότερο και τα κατάφερε. Το πρόβλημα υγείας ελέγχεται πια και
μπροστά σε αυτό το γεγονός το ότι έπρεπε
να αποχωρήσει από το πρόγραμμα στέγασης της οργάνωσης, δεν ήταν τόσο μεγάλο.
Αναζήτησε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη,
αντιμετώπισε ρατσιστικές συμπεριφορές,
έκανε πίσω, ξαναπροσπάθησε και τελικά
βρήκε ένα σπίτι αφού κέρδισε όχι μόνο την
εμπιστοσύνη αλλά και τον θαυμασμό του
ιδιοκτήτη.
Στον Μ. δεν μπορεί να μη θαυμάσει κανείς
την πίστη, την ακούραστη προσπάθεια για
μια καλύτερη ζωή, το όνειρο.
Όπως λέει και ο ίδιος «δεν παραδίδω τα
όπλα».

• Την πρόληψη και προστασία από τον νέο
κορονοϊό
• Την αναζήτηση στέγης ή εργασίας, εν
μέσω πανδημίας
• Τη διαχείριση πιο ειδικών καταστάσεων,
όπως η ενδοοικογενειακή βία ή ζητήματα
για τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία και πολλά άλλα.

Ενημέρωση εν μέσω
πανδημίας
Το 2020 ήταν μια χρονιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων. Η ανθρωπότητα ήρθε
αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη απειλή, την πανδημία του νέου κορονοϊού. Μια στιγμή που
ήρθε να υπογραμμίσει ότι όλοι είμαστε ίσοι, ότι όλοι χρειάζεται να σταθούμε πιο ταπεινοί
και με περισσότερη ενσυναίσθηση απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Το SolidarityNow με
στόχο να ξεπεράσει το εμπόδιο της γλώσσας στην ενημέρωση, ανέπτυξε σύγχρονα εργαλεία εξασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων στις πληροφορίες για αυτή τη νέα έκτακτη
συνθήκη, τα μέτρα προστασίας, τις επίσημες οδηγίες, τα οποία αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Αντιμετωπίζοντας
την Covid-19

Ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του SolidarityNow, www.solidaritynow.
org, με όλο το ενημερωτικό υλικό για τον νέο κορονοϊό, για εύκολη
πρόσβαση σε επίκαιρο υλικό αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και τις συνέπειές της σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας όπως, το εργασιακό περιβάλλον, η λειτουργία των Κέντρων
Αλληλεγγύης της οργάνωσης, η εξοικείωση με τη διαδικτυακή παροχή
υπηρεσιών.

Ραδιοφωνικά μηνύματα και gifs
Δημιουργία έξι ραδιοφωνικών μηνυμάτων, σε
διάφορες γλώσσες -Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά,
Ουρντού, Φαρσί, Τούρκικα- με περιεχόμενο
σχετικό με τα μέτρα προστασίας από τον νέο
κορονοϊό, τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου εν μέσω πανδημίας και άλλα, αποτέλεσαν
υλικό που ενημέρωνε πρόσφυγες και μετανάστες μέσω τοπικών και μη ραδιοφωνικών
σταθμών και μέσω των Κέντρων Ταυτοποίησης Προσφύγων στα νησιά.

Podcast

Τα ραδιοφωνικά μηνύματα ήταν αποτέλεσμα
της συνεργασίας του SolidarityNow με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

“Μοιράσου τα νέα, όχι τον ιό”:

Δημιουργία τριών (3) αρχείων κινούμενης
εικόνας (gif) σε διάφορες γλώσσες -Αγγλικά,
Αραβικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ουρντού, Σοράνι,
Τούρκικα, Φαρσί- με περιεχόμενο σχετικά με τα
συμπτώματα του νέου κορονοϊού και τα μέτρα
προστασίας.

Κύκλος δώδεκα (12) επεισοδίων podcast σε
πέντε διαφορετικές γλώσσες -Αγγλικά, Γαλλικά, Φαρσί και Ουρντού- με περιεχόμενο έγκυρο και χρηστικό σχετικά με τον νέο κορονοϊό,
για τους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν
στη χώρα μας. Τα δώδεκα επεισόδια podcasts
περιλάμβαναν περιεχόμενο σχετικό με:
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Τα podcasts ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας
του SolidarityNow με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το pod.gr, την
ελληνική πλατφόρμα podcast.

Βίντεο
Δημιουργία βίντεο με πρωτογενές ενημερωτικό υλικό από το SolidarityNow, σε πολλές
γλώσσες -Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Κιρμάντζι, Μπενγκάλι, Νταρί, Ουρντού, Παστού, Σομάλι, Σοράνι, Τιγκρινιακά, Τούρκικα, Φαρσί-, για
τα μέτρα προστασίας από τον νέο κορονοϊό,
τη διαδικασία άδειας εξόδου κατά τη διάρκεια
της απαγόρευσης κυκλοφορίας, τη χρήση προστατευτικής μάσκας.
Ένα από τα βίντεο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, ενώ στη μετάφραση συνέβαλε η
οργάνωση ΜΕΤΑδραση.

Τί είναι το SolidarityNow

Τί καθοδηγεί τη δράση μας
• Στηρίζουμε τους συνανθρώπους
μας να αισθάνονται ασφαλείς και
να έχουν πρόσβαση σε πόρους και
ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση
που ιδρύθηκε το 2013. Μέσα από
καινοτόμες κοινωνικές δράσεις που
προσφέρουμε δωρεάν σε ευάλωτους
πληθυσμούς, επιδιώκουμε να
τους υποστηρίξουμε και να τους
ενδυναμώσουμε.

• Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές
τους για μακροπρόθεσμη
οικονομική ευημερία και
αυτόνομη διαβίωση.

Υλοποιούμε προγράμματα σε
διάφορα σημεία της χώρας,
στον αστικό ιστό, στην ελληνική
περιφέρεια και παράλληλα
αναπτύσσουμε εστιασμένες
παρεμβάσεις σε προσφυγικούς
καταυλισμούς.

• Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους
να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους
ώστε να παίρνουν αποφάσεις για
τη ζωή τους.
• Συμβάλλουμε στην ενίσχυση και
την ανεξαρτησία της ελληνικής
Κοινωνίας των Πολιτών,
υπερασπίζοντας τις αξίες της
ανοιχτής κοινωνίας.
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Προγραμματικές προτεραιότητες
• Ενδυνάμωση, οικονομική
ανεξαρτησία και κοινωνική
ένταξη
• Ασυνόδευτοι ανήλικοι
• Εκπαίδευση και βασικές
δεξιότητες
• Παιδική προστασία και
υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ομάδα μας

Ζαββός Στέλιος, Πρόεδρος

Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια

Αλιβιζάτος Νίκος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικεφαλής τμημάτων

Συντονιστές Προγραμμάτων

Υλοποίηση Προγραμμάτων
Μαριλύν Πολένα, Διευθύντρια
Μελίνα Χαλκίδη (interim)

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

Υλοποίηση Προγραμμάτων, Β. Ελλάδα
Ιωάννα Φουρκιώτου, Διευθύντρια

Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας
Χριστιάνα Κύρκου

Οικονομικό
Λίλη Σκλάβη, Διευθύντρια

Ενταξιακά Εκπαιδευτικά Κέντρα HELIOS
Νικόλας Ράγκος

Μπουτάρης Γιάννης, Επιχειρηματίας, Χημικός, Οινολόγος, πρώην
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ιωάννα Περτσινίδου, Διευθύντρια

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

Έρευνα, Συνηγορία & Προάσπιση Δικαιωμάτων
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Επικεφαλής

Επείγουσα υποστήριξη σε ασυνόδευτους
ανηλίκους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας
στη Β.Ελλάδα
Μελίνα Χαλκίδη

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

Επικοινωνία
Σοφία Ιωάννου, Διευθύντρια
Βάλια Σαββίδου (interim)

«Βήμα-Βήμα», Λειτουργία Εποπτευόμενων
Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους
16 ετών και άνω
Ευδοκία Μπακάλου

Ανεύρεση Πόρων
Φαίη Κουτζούκου, Επικεφαλής

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Βάλια Ανδρακάκου

Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πάγια,
Αποθήκες & Διανομή
Βάλια Γιαλιά, Υπεύθυνη τμήματος

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
Στεφανία Αθανασίου

Βιδάλης Ευθύμιος, Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματίας
Διαμαντούρος Νικηφόρος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, π.
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, πρώτος Συνήγορος του Πολίτη
Δοξιάδης Αρίστος, Εταίρος, Venture Capital Investor
Καβουνίδη Τζένιφερ, Ερευνήτρια-Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών, Επισκέπτρια Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων
Ιάντ Λάνταα

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ZAVVOS ALEXANDRA CHRISTINE
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΟΜΑΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΖΕΥΓΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΙΝΥΟΥΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΙΝΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΛΙΝΑ
HUSSEINABDELNABI ISMAIEL
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΡΓΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΣΣΕΙΡΑΝ ΛΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΟΥΓΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ,ΤΖΙΒΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
HUSSEIN MOHAMED
ΛΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ALSALIM KHALED
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
MAKIN FERIG HOSAM
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΕΤΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
BATAL ADEL
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΝΝΟΥΜ ΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΟΝΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
HAMED ABDELFATTAH
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
AID MANAR
ΜΠΟΥΛΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
KARIMI AMIR
HALLAK NADWA
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΙΝΑ
ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
EL BADRY HOSAM
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ
ELGHANDOUR ZAHER WALAA
ΑΒΑΛΙΑΝΙ ΕΤΕΡΙ ΕΥΔΟΚΙΑ
ASAAD MAGD
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΛΙΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΠΛΙΑΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΛΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΟΥΑΝΤ,ΣΑΙΝΤ ΙΟΥΣΙΦ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΜΠΙΓΚΕΡ ΧΑΣΑΝ
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
GADALLA ARTIMIS
ΕΛ ΖΑΝΙΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΥΣΑΜ
ΓΚΟΛΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΒΗΧΑ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΥΡΤΩ
ΛΕΛΗ ΖΑΙΡΑ
ΣΑΝΔΗΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΛΑΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΩ
ΤΣΕΛΕΠΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΟΥΤΖΟΥΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΖΕΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΗΡΕΝΕ
ABDELBADIE FATMA
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΚΑΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΓΙΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΣΕΜ ΧΑΣΑΝ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΥΡΑΛΕΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
SHAMS RAMEZ
ΔΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
MIRZAY MOHAMMED
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
SHAMSI ABDUL HAMEED
ΠΟΛΕΝΑ ΜΑΡΙΛΗΝ
ACHOUR FERDAOUS
ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
SAYED MAJD
SHAROUN HUSAMEDDIN
ΑΟΥΑΜΛΕ ΝΑΝΤΙΑ
ABUMARSA MOHAMED
LADAA IYAD
MIRZOIAN ASIA
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ
ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΟΜΙΝΙΚΑ
ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΟΥΛΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
GOLBAS ABAS
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΡΕΟΥ ΝΤΟΡΙΝΑ
ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΟΛΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΑ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
AHMED WAQAR
ΔΗΜΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
MALEKZADA FARZAD
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΑΤΣΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ELSAYED AZZA
ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VAZIFEH SHENAS ZAHRA
ΑΠΕΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΨΙΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
OGUNLEYE MICHAEL
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΛΕΠΛΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΣΚΛΑΒΗ ΑΓΛΑΙΑ
AMEDY GALAVEZ
ΣΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΦΑΤΜΕ
RAFAI MOHAMED
AZIZIRAD MOHAMMAD-ALI
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΕΚΑΡΕΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
PJETRAJ TONIN
ΧΕΡΑΚΗ ΡΙΤΑ
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ
BUZA MARGARETA
ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
FEKRY MOHAMED
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΠΗΓΗ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ-ΠΕΡΣΙΝΓΚ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
MRAPSHTIJA LENE
ΠΑΤΛΙΑΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΘΗΝΑ
NADOYAN LIANA
AHMED RAIS
ΓΚΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
MOHAMAD ALI TEZA
ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΑΚΕΛΙΝ
YETKINER ERGUN
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΦΩΤΙΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΙΑΡΑ ΕΛΒΙΡΑ
ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MOHAMMADI HUSEIN
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΑΙΝΤ ΛΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΙΟΥΛΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΓΓΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
HASHEMI MOHAMMAD
ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑ ΧΡΥΣΗ
ΠΑΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΗΣΑΙΑ
AL-OTT RAZAN
ΒΕΛΙΒΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

NIAZY KARIMULLAH
NEYSI MOHSEN
ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
BAH ANGYE
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ALKHOURI KHADER
ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
AHMED MIRKHAS
ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ
ΠΑΠΙΓΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΤΙΚΟΥ ΒΑΙΑ
ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΑ
ΒΕΛΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ
ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
MOHAMUD MUHUMED MOHAMED
ΚΑΡΛΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ
ΛΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΙΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
AFZALI ZYARANI BAHAREH
BAYAT ALIREZA
ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΑΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΟΥΑΝΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
KARAK MOHAMADI
ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΛΑΓΚΑ ΟΛΓΑ
ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΝΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
REMMO KARIM
ΓΚΑΤΖΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
RAHIMI ABDUL MAJID
ΓΚΑΡΑΝΕ ΣΟΦΙΑ
ΡΟΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
TORKJAZI MAHDI
ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
HOSSEIN NEZHAD AFKHAMI ALI
ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΧΙΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΠΟΥΡΗ ΛΟΡΕΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΤΑΝΑΣΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
NASRI MOHSEN
ALI REZAI HAMED
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΡΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
HAMOU DELJAN
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΚΑΡΒΕΛΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΑΛΣΟΥΚΙ ΓΙΑΣΜΙΝ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΜΑΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΤΣΙΛΑΡΗ ΒΕΡΝΤΛΙΝΑ
IBRAHIM NASEN
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΕΛΛΗ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
ΔΕΛΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΑ
IKHTIDAR MASUME
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
MUSTAFA MAJD
ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΩΛΗ ΑΝΙΣΑ
ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΨΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΤΙΣ
ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
SABAGH MUAMAR
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΒΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΙΟΣΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖ ΚΑΣΣΕΜ ΟΜΑΡ ΙΩΣΗΦ
OMER BANAZ
ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
RAHAT KHOSAL SHAFIQULLAH
ALHOUCH HALA
ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΑΝΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
KHOSHRAFTAR MASOUMEH
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
OMARZADA OMIDULLAH
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΤΣΙΚΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ARAFA KHALED
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΜΠΟ ΣΑΛΕΧ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΣΑΧΕΡ
KHAWARY FATIMA
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
RAHMANI MOHAMAD
NADERIKIA FARNAZ
ALRAWASHDEH LAITH
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
QOBADI RIBWAR
IBRAHIM LAVA
ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
MAJIDI KEYVAN
ΛΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΣΚΟΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΙΖΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
NAZARI AMAN
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΡΘΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
QOLINEZHAD MOSTAFA
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ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
REZAI BOMAN
ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
BABAEI FAEZEH
ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΡΤΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΥΡΤΩ
HAJ YOUNES BARSHANK
ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
MAGHSOUDI BAGHER
ΒΕΡΓΙΩΤΗ ΝΙΚΗ
ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΑΡΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΣΙΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
SHAKIBA MAHDI
ΣΙΝΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
SINDI FARHAD
ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DADJOU MERSEDEH
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΛΙΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
ΤΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ZOLGHADR KAVEH
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΝ ΜΑΡΙΑ
ABDALRAHIM MAHMOUD
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΟΛΕΒΑ ΔΑΝΑΗ
ΝΤΕΡΒΙΣΑΛΙΑΙ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ
ΤΣΕΡΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ABBASNEJAD SABER
ΒΑΓΓΕΡ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΑΛΣΑΧΙΔ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ALIZADA MARIAM
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
KHOSHNAW DIARY
ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
AWWADAWNAN EYAD
ΤΟΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
NAHIMI FAWAD
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
GHASEMI ZAHRA
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
HAMIDA AHMED
ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ
ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HUSSEINI MARJAN
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΛΑΟΥΙ ΤΖΑΜΑΛΙ ΖΑΚΙΑ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
HASSAN SAYID
SIDDIQUI SAMEER

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
WASIQI MARJAN
CHAMANI MOHSEN
ΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΛΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ
KALANTARI DEHAGHI HOJJAT
ELARBI SALEM
ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
HOSSAINI SAKHIZADA NARGES
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΣΣΙΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΟΜΑΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
ΑΛΚΙΝΟΗ
ΛΕΓΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΣΙΑΛΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
HAYAT UMER
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΡΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΚΚΑ ΖΩΗ
ΛΕΓΚΑΣΜΙ ΑΧΜΕΝΤ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΓΚΟΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΚΟΥΛΗ ΕΛΛΗ
REZAEE MOHAMMAD
ELFDALI KAREEM ALAA MOSTAFA
ABDOU
HABIB NAJIBOULAH
HAIDARI FATIMA
ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ABDULLAH MOHAMED
ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΤΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΛΙΟΥΦΑ ΧΑΡΙΣΟΥΛΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΡΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
JABDOUNKELALI MOHAMAD
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
KAMEL EHSAN
ΓΡΑΤΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΟΧΑΝΑ
KOHESTANI RUQIA
WASIQI NILOOFAR
ΖΑΓΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΥΛΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΠΕΝΤΑΙ ΛΟΡΕΝΑ
ΣΛΑΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΙΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
JANOUR MOHAMED
ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΥΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
SHOKATI FARAMARZ
ΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΕΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ALSARAF NUR
ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΑΝΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
KHATIBZADEHYAZDI SEYEDAMIRAHMAD
ΡΕΚΑΤΑ ΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΒΙΣΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
MUSA ABDULQADIR
ΡΑΛΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΙΧΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SEIFI MUSA
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
KAKAR KAZRATULLAH
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΓΚΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
MAACHE MAROUANE
ΝΟΥΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
BEN ABDALLAH MEHDI
KESHTA ARAFAT
ΚΛΑΑΣΣΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΤΑ ΣΟΦΙΚΑ
ΠΟΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
NAZARI AMANEDDIN
AHMADI ABDUL HAMID
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ABBAS ZAHEER
ZAMEER FIDA MOHAMMAD
MOHAMMAD HAIDAR MEHDI
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
JAMA ABDILATIF
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΩΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οικονομικές καταστάσεις

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα μέλη του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού SolidarityNow.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης

2020
2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα Πάγια
194.576
302.808
Άυλα Πάγια
29.957
46.252
Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
200.794
249.417
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
425.327
598.477
Απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

1.393.085
2.530.528
3.923.613
4.348.940

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κέρδη εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης

100.792
100.792

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού
“SolidarityNow” (o Οργανισμός), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων,
τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης, την Ταμειακές Ροές για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020 καθώς
και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Κατά τη γνώμη μας, οι καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση του “Solidarity Now” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και την οικονομική επίδοση και τις
ταμειακές ροές κατά τον χρόνο που έληξε ως ανωτέρω σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

438.583
2.379.774
2.818.357
3.416.834

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

101.936
101.936

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
285.592
296.335
Μισθώσεις
11.703
0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
297.295
296.335
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.950.853
3.950.853

3.018.563
3.018.563

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

4.348.940

3.416.834

1/1-31/1/2020
16.539.707
(11.039.105)
(290.862)
(5.188.902)
20.838

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

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

17
(21.999)

1.518
(18.923)

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

(21.982)
(1.144)
0
(1.144)
(1.144)

(17.405)
3.038
0
3.038
3.038

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών καταστάσεων.
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας του Οργανισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται
να ρευστοποιήσει τον οργανισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.

Κατάσταση Κερδών ή Ζημιών και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Έσοδα
Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα έξοδα
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 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
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας.
Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία
της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται
η εύλογη παρουσίαση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020 (ποσά σε Ευρώ)

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.

ΧΡΗΣΗ 1/1/20-31/12/20		ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
Λοιπά συνήθη έσοδα		
16,528,978.98		
13,557,375.95
ΜΕΙΟΝ:
Παροχές σε εργαζομένους
(11,039,105.03)		 (8,554,680.37)
Αποσβέσεις ενσωμ. παγίων & άυλων(154,647.46)		
(164,609.02)
Λοιπά έξοδα και ζημίες
(5,324,412.78)
(16,518,165.27) (4,872,880.38)
(13,592,169.77)
ΠΛΕΟΝ :
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
6,731.63		
49,557.14
ΜΕΙΟΝ :
Τόκοι και συναφή κονδύλια		
(17,545.34)		
(14,763.32)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		
0.00		
(0.00)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΦΟΡΟΥΣ
0.00		
(0.00)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ 1/1/20-31/12/20
Πάγια
1,133,907.62
Μείον : Αποσβεσμένα πάγια
(970,670.28)
Σύνολο παγίων
163,237.34
Απαιτήσεις
4,009.00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
1,589,870.43
Λοιπά
2,530,528.14
Σύνολο ενεργητικού
4,287,644.91

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

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

ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
49,793.81
345,438.70
2,878,832.89
3,274,065.40

ΧΡΗΣΗ 1/1/20-31/12/20
49,793.81
334,696.22
3,903,154.88
4,287,644.91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020
(ποσά σε Ευρώ)

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021
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
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Το SolidarityNow σε αριθμούς
Κατάσταση δραστηριοτήτων Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020

Με πρωτοβουλία του SolidarityNow διεξάγεται ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος από την εταιρεία
Ernst & Young Hellas και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στο www.solidaritynow.org. Παράλληλα, το SolidarityNow ελέγχεται ξεχωριστά από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές για κάθε χρηματοδότηση που λαμβάνει.
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Δωρητές & Υποστηρικτές 2020

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Student Action for Refugees (STAR)

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

International Rescue Committee (IRC)

Open Society Foundations / Open Society Initiative for Europe

Δήμος Αθηναίων

(OSF / OSIFE)

AIRBNB

Ευρωπαϊκή Ένωση (DG HOME, Horizon Europe, Erasmus+)

Refugee Legal Support (RLS)

EEA Grants (Διαχειριστής Επιχορήγησης ΣΟΛ Crowe

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑΝ)

και HumanRights360)
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)
The Shapiro Foundation
Ίδρυμα Μποδοσάκη
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Συνέργειες

Το SolidarityNow ενώνει τις δυνάμεις του με
διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, δίκτυα και
θεσμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Το SolidarityNow είναι εγγεγραμμένο στο
Μητρώο του Υπουργείου ως οργάνωση που
δραστηριοποιείται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
εντός της Ελληνικής επικράτειας.
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 υβερνητικές 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 κοινώνστόχων τους και να παράγουν έργο με αντίκτυπο στην κοινωνία.
http://accountablenow.org

τεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο μέσω της αποτελεσματικής φιλανθρωπίας.
www.ihrfg.org

στην ποιοτική κατοικία για όλους τους πολίτες.
Το SolidarityNow είναι μέλος του Δικτύου από
τον Οκτώβριο του 2017.
www.astegoi.gr

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

CoReMH – Consortium on Refugees’ and
Migrants’ Mental Health
Το CoReMH είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών
ψυχικής υγείας, ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής που εργάζονται από κοινού για
τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες
εν κινήσει. Το SolidarityNow είναι μέλος της
κοινοπραξίας από τον Δεκέμβριο του 2019.

CIVICUS
Το SolidarityNow συμμετέχει στη CIVICUS, μια
παγκόσμια συμμαχία οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ακτιβιστών.
www.civicus.org
FEANTSA
Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους.
Είναι η μόνη ευρωπαϊκή ΜΚΟ που εστιάζει
αποκλειστικά στην καταπολέμηση του προβλήματος της αστεγίας.
www.feantsa.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.

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

International Human Rights Funders Group
To SolidarityNow είναι μέλος του International
Human Rights Funders Group, που αποτελεί ένα
παγκόσμιο δίκτυο δωρητών που έχουν δεσμευ-

58

59

NGOsource
Το SolidarityNow έχει πιστοποιηθεί από τo
NGOsource ως οργάνωση ισοδύναμη με αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα.
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).

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

Επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.solidaritynow.org/donation/
κάνε κλικ στο «Κάνε μια Δωρεά» και δες πώς μπορείς κι εσύ να ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ
της μεγάλης, πολυπολιτισμικής και δραστήριας ομάδας του SolidarityNow!

Εταιρικές Δωρεές
Κάθε δωρεά -μικρή ή μεγάληείναι σημαντική!

Αν οραματίζεσαι και εσύ
μια κοινωνία ανοιχτή προς όλους
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ του SolidarityNow
και βοήθησέ μας να υποστηρίξουμε
περισσότερους συνανθρώπους μας
που το έχουν ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε με το Τμήμα
Ανάπτυξης και Ανεύρεσης Πόρων στο
fundraising@solidaritynow.org.

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

Αφιέρωσε Χρόνο!
Το SolidarityNow αναζητά συνεχώς εθελοντές για να προσφέρουν το χρόνο και
τη βοήθειά τους. Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας και σύντομα θα σας
ενημερώσουμε για να διερευνήσουμε από
κοινού, τρόπους με τους οποίους μπορείτε
να συμβάλλετε στις προσπάθειές μας.

Μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε
ακόμη περισσότερους συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη.

60

61

62

63

www.solidaritynow.org
@Solidarity_Now

Solidarity_Now

SolidarityNow

SolidarityNow

