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Υπόμνημα 

Πολυδύναμο Κέντρο στην Αθήνα 
 

Ένα ολιστικό μοντέλο υπηρεσιών για τους μετανάστες στον αστικό 

ιστό  

 

 

 
Αυτό το έγγραφο περιγράφει μια υπηρεσία ολιστικής υποστήριξης για μετανάστες με βάση τον 
αστικό ιστό στο κέντρο της Αθήνας. Περιγράφει τη λογική πίσω από τις διαδικασίες συλλογισμού για 
τη λήψη απόφασης, τις βασικές κατευθυντήριες αρχές, τη δομή και τις πολιτικές υπηρεσιών και τις 
φάσεις εφαρμογής. 
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Σκεπτικό για ένα αστικό, κοινωνικό κέντρο με εξειδικευμένες υπηρεσίες 
 

Πολλά έχουν γραφτεί για τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό των μεταναστών που έχουν διακινδυνεύσει 

τη ζωή τους και τα μέσα διαβίωσής τους να προχωρήσουν προς το επικίνδυνο ταξίδι στην Ευρώπη1.   

Ιστορικά η Ελλάδα έχει θεωρηθεί χώρα μεταβίβασης και όχι χώρα προορισμού. Ωστόσο, η μεταβολή 

των πολιτικών σκηνικών στην Ευρώπη οδήγησε σε μεταβολές της μεταναστευτικής πολιτικής, 

επηρεάζοντας το άμεσο μέλλον των ρευμάτων των μεταναστών στην Ελλάδα. Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 

η αυξημένη ασφάλεια των συνόρων των χωρών και οι αυξημένες θαλάσσιες περιπολίες είναι 

προφανή παραδείγματα αυτών των μεταβολών. 

Όπως ένας μετανάστης σε ένα χώρο ανοιχτής φιλοξενίας στην Ελλάδα δήλωσε «δεν ξέρουμε τι 

συμβαίνει ή τι θα συμβεί σε εμάς» (προσωπική επικοινωνία). Οι αλλαγές στην πολιτική, η 

συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον και η ανησυχία για το πού θα έχουν πρόσβαση σε 

βασική υποστήριξη και βοήθεια είναι οι τυπικές ανησυχίες που εκφράζουν σήμερα οι μετανάστες 

στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν σαφώς μια ολιστική ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 

βοήθεια για να διευκολύνουν οποιαδήποτε πιθανή ένταξη. Μια στρατηγική σαφώς αναφερθείσα στο 

"Το περιφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης προσφύγων και μεταναστών για την Ευρώπη 2017" στην 

ενότητα για την Ελλάδα2; 

 «Η ανθρωπιστική βοήθεια με επίκεντρο την προστασία, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιοπρεπούς και ασφαλούς υποδοχής και στέγασης, είναι προσβάσιμη, με ιδιαίτερη προσοχή 

στην ιεράρχηση της υποστήριξης προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τη χρήση αστικών 

προσεγγίσεων και μηχανισμών αμφίδρομης επικοινωνίας»; 

 «Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Ελλάδα λαμβάνουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για 

στοχευμένο κοινό και έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική προστασία και νομικές οδούς 

(καταγραφή, άσυλο, οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση, υποβοηθούμενη εκούσια 

επιστροφή και επανένταξη)»; 

Στο πλαίσιο της Αθήνας, οι μετανάστες φιλοξενούνται στην Αθήνα, που οργανώνεται και διοικείται 

μέσω του Δήμου Αθηναίων και χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία ή την ΕΕ. Δεδομένου ότι 

δεν επαρκούν οι δομές, ορισμένοι πρόσφυγες εξακολουθούν να διαμένουν σε χώρους ανοιχτής 

φιλοξενίας ή ανεπίσημες καταλήψεις όπου οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Ο 

Ερυθρός Σταυρός έχει εδώ και πολλά χρόνια λειτουργήσει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για 

μετανάστες και άλλους ευάλωτους ανθρώπους. Αυτές περιλαμβάνουν το "πολυδύναμο κέντρο" μια 

κοινωνική υπηρεσία που αποτελείται από μια πολύγλωσση τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης και 

καθοδήγησης, ένα νηπιαγωγείο και εκπαιδευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες. Αυτό 

αποδεικνύει την εμπειρία και την ικανότητά τους να υλοποιούν τέτοιες υπηρεσίες. 

Ένας κοινόχρηστος κοινωνικός χώρος από τον οποίο μπορούν να διευκολυνθούν οι δευτερεύουσες 

υπηρεσίες, προσφέρει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτές περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη 

δυνατότητα για το προσωπικό να γνωρίζει τους ανθρώπους και την κατάστασή τους που προκύπτει 

                                                           
1 Desperate Journeys, Refugees and Migrants arriving in Europe and at Europe’s borders, January-August 2018, 

UNHCR available at  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65373   
 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65373
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από μια εξατομικευμένη και φιλοξενούμενη υποστήριξη. Επιπλέον, ο κοινωνικός χώρος επιτρέπει 

στους ανθρώπους να επικοινωνούν και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο στην εξεύρεση λύσεων σε 

προκλήσεις και στη δημιουργία θετικών σχέσεων για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Αυτό θα 

διευκολύνει την προσωπική ανάκαμψη και θα βοηθήσει τη διαδικασία ένταξης σε μια νέα κοινωνία. 

Ο κοινωνικός χώρος θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε δευτερεύουσες υπηρεσίες και 

υποστήριξη, όπως νομικές συμβουλές, υγεία, παραπομπές στην ψυχική υγεία και άλλες μορφές 

οργανωμένης βοήθειας. 

Μετά την προσφυγική κρίση και την τεράστια ζήτηση βοήθειας προς τους πρόσφυγες, το υπάρχον 

πολυδύναμο κέντρο μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο και πιο προσβάσιμο σημείο στο κέντρο της Αθήνας 

τον Απρίλιο του 2017. Η νέα τοποθεσία είναι εύκολα προσβάσιμη για την πλειοψηφία των προσφύγων 

που κατοικούν στην Αθήνα και κοντά σε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, 

επιτρέποντας τη συνεργασία και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες. Το Πολυδύναμο έχει επεκταθεί και 

μετασχηματιστεί σε ένα κοινωνικό κέντρο / σημείο συνάντησης από το οποίο προσφέρονται οι 

προηγούμενες υπηρεσίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες παρέχοντας πιο ολιστική και ολοκληρωμένη 

υποστήριξη στους μετανάστες μέσα σε ένα κοινωνικό οικολογικό πλαίσιο στο αστικό περιβάλλον. 

Ομάδα στόχος 

Οι κύριοι δικαιούχοι είναι πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα που χρειάζονται βοήθεια, 

ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Οι ευάλωτοι άντρες, γυναίκες και παιδιά που έχουν πληγεί 

από τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν και η παρούσα αβέβαιη κατάσταση στην Ελλάδα θα 

υποστηριχτούν από τις υπηρεσίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα παιδιά, στους γονείς, στις 

μονογονεϊκές οικογένειες, στις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους, στους ηλικιωμένους και τα 

άτομα με αναπηρίες που μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας. 

Η φύση αυτής της αστικής ολιστικής υποστήριξης σημαίνει ότι αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να 

επεκταθούν και να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν και τους ευάλωτους Έλληνες, παρόλο που 

ορισμένες υπηρεσίες είναι πιο προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μεταναστών, π.χ. τηλεφωνική 

υπηρεσία καθοδήγησης και υποστήριξης που παρέχεται σε σχετικές γλώσσες και μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την ένταξη. 

 

Θεωρητική βάση: Κίνδυνοι για την ψυχοκοινωνική υγεία των μεταναστών 

Είναι πολύ απλοϊκό να βλέπουμε τους κινδύνους για την ψυχοκοινωνική υγεία των μεταναστών ως 

αποκλειστικά σχετιζόμενους με την τρέχουσα περιβαλλοντική και κοινωνική κατάσταση. Έχουν μαζί 

τους προσωπικές ιστορίες, οι οποίες καλύπτουν ιστορίες πριν και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. 

Στις καταστάσεις εξαναγκασμένης μετακίνησης και μετανάστευσης, οι απειλές για την 

ψυχοκοινωνική υγεία μπορούν να ταξινομηθούν σε 5 ευρείες κατηγορίες. 

 

 Πριν τη μετακίνηση παράγοντες- οι καταστάσεις που παρατηρούνται στις χώρες καταγωγής, οι 

οποίες ενδέχεται να επηρέασαν την απόφαση να αναχωρήσουν. Αυτές μπορεί να 

περιλαμβάνουν αυθαίρετη κράτηση, πόλεμο, κακοποίηση και απειλές για την υγεία και την 

ευημερία. 
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 Κατά τη μετακίνηση παράγοντες- οι δυσκολίες που συνδέονται με τα ταξίδια που ξεκινούν οι 

άνθρωποι. Αυτά περιλαμβάνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Μετά τη μετακίνηση παράγοντες – αυτοί περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κοινωνική και 

οικονομική ένταξη στις χώρες προορισμού.  

 Παράγοντες ένταξης- οι δυσκολίες που προκύπτουν όταν πρέπει να διαμορφωθεί ένα μέλλον 

μέσα σε ένα νέο και άγνωστο πλαίσιο. Αυτό θα περιλαμβάνει νέες ή μεταμορφωμένες δεξιότητες 

που θα λειτουργούν καλά μέσα στην δουλειά, την κοινότητα, την οικογένεια (υποστηρίζοντας τα 

παιδιά σας να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις) και το σχολείο των παιδιών. Ταυτόχρονα, 

πρέπει να διαμορφωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου με έναν τρόπο οικείο. Αυτό ονομάζεται 

Δεξιότητες Ζωής: ικανότητες για προσαρμοστική και θετική συμπεριφορά που επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ζωής. Η 

έννοια αυτή χαρακτηρίζεται επίσης ως ψυχοκοινωνική ικανότητα. 

 

Το ταξίδι της μετανάστευσης είναι ένα σωματικό, διανοητικό και κοινωνικό ταξίδι. Γνωστικά στοιχεία 

όπως η ελπίδα, οι προσδοκίες για ασφάλεια και υποστήριξη, η πίστη σε ένα καλύτερο μέλλον και η 

επανασύνδεση με την οικογένεια ή τους φίλους στις χώρες προορισμού είναι επίσης σημαντικές να 

τις ταυτοποιήσουμε3 4. Ο πόλεμος και ο εκτοπισμός δημιουργούν διαταραχές σε πολλαπλά επίπεδα 

υγείας ενός ατόμου. Το παρακάτω μοντέλο (Strang and Agger, 2003) 5 απεικονίζει τα ευρέα στοιχεία 

που θεωρούνται σημαντικά για την ευημερία των ατόμων. Οι εσωτερικοί 3 κύκλοι αντιπροσωπεύουν 

στοιχεία που προστατεύουν και διατηρούν την ευημερία ενός ατόμου. Το εξωτερικό του κύκλου 

αντιπροσωπεύεται από τα γεγονότα και τις περιστάσεις που ένα άτομο έχει βιώσει και συνεχίζει να 

βιώνει, όπως για παράδειγμα οι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μετακίνηση παράγοντες. 

 

 
 

 

                                                           
3 Wanche, S, An Assessment of the Iraqi Community in Greece, commissioned by UNHCR accessed online 

14.6.2016 http://www.aina.org/reports/aoticig.pdf 
4 Wanche, S, An Assessment of the Iraqi Community in Greece, commissioned by UNHCR accessed online 

14.6.2016 http://www.aina.org/reports/aoticig.pdf 
5 Intervention 2003, Volume 1, Number 3, Page 02 – 12 Psychosocial interventions: some key issues facing 

practitioners 

http://www.aina.org/reports/aoticig.pdf
http://www.aina.org/reports/aoticig.pdf
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Η ανθρώπινη ικανότητα αναφέρεται στην υγεία και την ψυχική υγεία, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες ενός ατόμου. Ο πόλεμος και η απώλεια μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις όπως η 

κατάθλιψη, στην οποία μειώνεται η ικανότητα να σκέφτεται ορθολογικά και αντικειμενικά, 

μειώνοντας έτσι την ανθρώπινη ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει και αυξάνοντας την 

ευαλωτότητα του ατόμου στην ανάπτυξη προβλημάτων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, "η βελτίωση 

της σωματικής και ψυχικής υγείας, ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση για την ενίσχυση της γνώσης, 

ενισχύουν την ανθρώπινη ικανότητα και, συνεπώς, την ψυχοκοινωνική ευημερία". Έτσι οι 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, τα εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων 

αποτελούν μέρος μιας παρέμβασης για την ψυχική υγεία. 

 

Η κοινωνική οικολογία αναφέρεται στο κοινωνικό δίκτυο με το οποίο ένα άτομο αλληλεπιδρά. Αυτό 

περιλαμβάνει από το να βλέπεις έναν φίλο, να συμμετέχεις σε θρησκευτικές πρακτικές, να 

παρευρεθείς σε κάθε είδους κοινωνική δομή ή συγκέντρωση που δημιουργεί μια αίσθηση 

κοινότητας. Η ψυχική υγεία έχει συνδεθεί με την παρουσία αποτελεσματικής κοινωνικής δέσμευσης 

ή συμμετοχής, έτσι ώστε οι άνθρωποι που έχουν καλή κοινωνική οικολογία τείνουν να τοποθετούνται 

περισσότερο στο υγιές τέλος του συνεχούς που απεικονίζεται στο διάγραμμα ένα. Επιπλέον, η 

παρουσία κοινωνικής υποστήριξης μπορεί να προστατεύσει ένα άτομο από το να περνάει από το 

συνεχές προς το να είναι άρρωστο και μπορεί επίσης να βοηθήσει ένα άτομο να ανακάμψει πιο 

αποτελεσματικά και αποτελεσματικά. 

 

Η κουλτούρα και οι αξίες αντιπροσωπεύουν τα σύνολα πεποιθήσεων, συμπεριφορών και 

παραδόσεων που βοηθούν το άτομο να διατηρήσει μια αίσθηση ορθού και λάθους. Βοηθούν να 

δώσουν μια αίσθηση νοήματος και την ανικανότητα που θεωρείται σημαντική για την ευημερία ενός 

ατόμου. Ο πόλεμος και ο εκτοπισμός μπορούν να διαταράξουν τις παραδόσεις, να προκαλέσουν 

αξίες και να δημιουργήσουν μια αίσθηση απώλειας του σκοπού. Για παράδειγμα, ένα άτομο που 

προέρχεται από μια κουλτούρα που θέτει αξία στην οικογένεια μπορεί να εκτοπιστεί από την 

οικογένειά του κατά τη διάρκεια του πολέμου και να βρεθεί σε ένα ξένο περιβάλλον που είναι σαφώς 

διαφορετικό από εκεί που προερχόταν. Αυτό μπορεί να προσθέσει ένα επιπλέον άγχος και δυσκολία 

σε αυτό το πρόσωπο, απειλώντας την ευημερία τους. Για αυτό το άτομο η επανασύνδεση με την 

οικογένειά τους θα είχε βαθιές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους ευημερία.  

 

Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό υπηρεσιών 

ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, καθώς δίνει έμφαση στους τομείς της ψυχολογικής υγείας πέρα από 

την ιατρική προσέγγιση της ψυχικής υγείας. Η τοποθέτηση σε μια οικολογική προσέγγιση της 

ευημερίας και του ψυχοκοινωνικού πόνου δεν επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα φαινόμενα και τις 

δυσκολίες της ψυχικής υγείας αλλά προτείνει τα οφέλη μιας πιο ολιστικής και συμπληρωματικής 

προσέγγισης που θα ωφελήσει όλους και όχι μόνο εκείνους που υποφέρουν από προβλήματα 

ψυχικής υγείας. Φυσικά, τα άτομα με σοβαρότερα και κλινικά προβλήματα ψυχικής υγείας θα 

επωφεληθούν επίσης από δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική οικολογία και 

προστατεύουν τον πολιτισμό και τις αξίες. 
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Η τοποθέτηση της υπηρεσίας εντός της πυραμίδας IASC για τις 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

Η διυπηρεσιακή μόνιμη επιτροπή, ένα διυπηρεσιακό φόρουμ για τον συντονισμό, την ανάπτυξη 

πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, στις οποίες συμμετέχουν υπηρεσίες του ΟΗΕ και διάφορες 

ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανέπτυξαν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του προγράμματος και της παρέμβασης στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η πυραμίδα που 

ακολουθεί υπογραμμίζει τα είδη των παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. Το μοντέλο είναι σε σχήμα της πυραμίδας επειδή αντιπροσωπεύει το ποσοστό του 

πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τέτοιες παρεμβάσεις. Αυτή η πυραμίδα αντιστοιχεί στα αριθμητικά 

στοιχεία που έχουν δοθεί από τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, με εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες που 

εξυπηρετούν ένα μικρό ποσοστό ατόμων που χρειάζονται ψυχιατρικές παρεμβάσεις στην κορυφή, 

μειώνοντας τον πληθυσμό που θα ωφεληθεί από κοινωνικές εκτιμήσεις κατά την παροχή βασικών 

υπηρεσιών, με σεβασμό και με αξιοπρεπή τρόπο. 

   

 
 

Το κοινωνικό κέντρο και οι δραστηριότητές του μπορούν να λειτουργήσουν σε διάφορα επίπεδα της 

πυραμίδας. Στην ιδανική περίπτωση, όλες οι δραστηριότητες θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα 

ορθής πρακτικής κατά τρόπο ασφαλή και κατάλληλο. Εξ ορισμού, η δημιουργία ενός κοινωνικού 

κέντρου που προσφέρει ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες θα ενισχύσει την κοινωνική και κοινοτική 

υποστήριξη. Ανάλογα με την ανάγκη και το ενδιαφέρον των χρηστών των υπηρεσιών, θα μπορούσε 

να συμπεριληφθεί ειδική και επικεντρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, π.χ. τη διαχείριση των 

περιπτώσεων, την επανασύνδεση των οικογενειών, την παροχή βοήθειας σε μετρητά ή την σύντομη 

συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. 

 

Η θεωρία πίσω από την προσέγγιση της προσωπικής ανάκαμψης 
 

Το να είναι κάποιος πρόσφυγας ή μετανάστης είναι μια συναισθηματική, πνευματική, 

συμπεριφορική και κοινωνική εμπειρία που συχνά συνεπάγεται την απώλεια, μηχανισμούς 
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αντιμετώπισης και προσαρμογής. Ένα δυνητικά χρήσιμο πλαίσιο είναι το προσωπικό πλαίσιο 

αποκατάστασης από ψυχικές ασθένειες. Ο Anthony (1993) 6 πιστώνεται με τον πιο ευρέως αποδεκτό 

σύγχρονο ορισμό της ανάκαμψης. Για τον Anthony, η ανάκαμψη από ψυχικές ασθένειες είναι «μια 

βαθιά προσωπική και μοναδική διαδικασία αλλαγής στάσεων, αξιών, συναισθημάτων, στόχων, 

δεξιοτήτων και ρόλων. Είναι ένας τρόπος να ζούμε μια ικανοποιητική, ελπιδοφόρα και δοτική ζωή 

ακόμα και με περιορισμούς που προκαλούνται από την ασθένεια. Η ανάκαμψη περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη νέου νόημα και σκοπό στη ζωή κάποιου καθώς μεγαλώνει πέρα από τις καταστροφικές 

επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας». 

 

Εάν αντικαταστήσουμε τις λέξεις "ασθένεια" και "ψυχική ασθένεια" στον ορισμό του Anthony με τις 

«μετακίνηση» ή «αναγκαστική μετακίνηση», μπορούν να αντληθούν εννοιολογικές παραλληλίες 

στην εμπειρία του πρόσφυγα. Μπορεί ένας πρόσφυγας «να ανακάμψει» από την εμπειρία του 

πρόσφυγα παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ζει κάτω από δύσκολες συνθήκες; Τυπικές 

καταγγελίες προσφύγων περιλαμβάνουν συναισθήματα ντροπής, θυμού, απογοήτευσης και 

σύγχυσης γύρω από την προσωπική τους κατάσταση. Υποφέρουν από την ανησυχία τους για την 

κατάστασή τους, αισθάνονται στιγματισμένοι, διαμαρτύρονται για αυξημένες συγκρούσεις και 

επιχειρήματα, αναφέρουν στενάχωρες αναμνήσεις του παρελθόντος, αισθάνονται απελπισία ή ζουν 

με αβεβαιότητα και σύγχυση σχετικά με το μέλλον. Η εύρεση νέου νοήματος και σκοπού στη ζωή 

αμφισβητείται περαιτέρω από το γεγονός ότι πολλοί πρόσφυγες έχουν περιορισμένο έλεγχο στο 

μέλλον τους. Οι «ισχυροί» άλλοι αποφασίζουν για το μέλλον τους με περιορισμένες ευκαιρίες 

πρόσβασης ή επηρεασμού στη λήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους πρόσφυγες. 

 

Αναμφισβήτητα πολλοί πρόσφυγες βιώνουν μεγάλη απώλεια. Αυτό μπορεί να είναι απώλεια της 

κατάστασης, γνωστής ταυτότητας, απώλεια αυτοεκτίμησης και απώλεια υλικών αγαθών. Πολλοί 

είναι καλά μορφωμένοι και έχουν προηγουμένως υψηλό βιοτικό επίπεδο με μεγάλη ανεξαρτησία 

πριν από την μετακίνηση / μετανάστευση ή έχουν σχεδιάσει προσεκτικά τα ταξίδια τους και ως εκ 

τούτου έχουν μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Η αλλαγή ήταν δραστική και πολλοί αισθάνονται 

απογοητευμένοι από την κατάστασή τους και ότι «προσγειώθηκαν» πολύ μακριά από αυτό που 

ήθελαν και περίμεναν. Αισθάνονται ταπεινωμένοι και ντρέπονται για την ευαλωτότητά τους και την 

έλλειψη ανεξαρτησίας ή αίσθησης δράσης. 

 

Η εξοικείωση με την απώλεια είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται σε διάφορα στάδια. Τελικά 

καταλήγει στην εμπειρία που επεξεργάζεται και ενσωματώνεται σε μια αφήγηση ζωής. Πολλοί έχουν 

βιώσει βαθιές απώλειες και αντιμετωπίζουν βαθιές προκλήσεις στην αντιμετώπιση ενός νέου και 

άγνωστου περιβάλλοντος και υποφέρουν από μια πραγματική αίσθηση περιθωριοποίησης. Αυτά τα 

θέματα έχουν πολλές ομοιότητες με τους ανθρώπους που ξεπερνούν σοβαρά προβλήματα υγείας 

και ψυχικής υγείας. 

 

Η βιβλιογραφία για την προσωπική ανάκαμψη στην ψυχική υγεία υπογραμμίζει μια σειρά από 

βασικά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικά για να βοηθήσουν κάποιον να ανακάμψει 

από τα συμπτώματα του στρες που σχετίζονται με τους πρόσφυγες / μετανάστες. 

                                                           
6 Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service 

system in the 1990s. Psychosocial rehabilitation journal, 16(4), 11. 
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Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

Η ελπίδα ως συχνό συστατικό της αυτοαναφερόμενης ανάκαμψης, η οποία επίσης αναγνωρίστηκε 

από τον Hobfall (2004) ως αποδεδειγμένο βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην προώθηση της 

ανάκαμψης των ανθρώπων που αναρρώνουν από ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

Η ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει την τρέχουσα και μελλοντική αυτο-εικόνα, που συμβάλλει στην 

αφομοίωση της εμπειρίας στην προσωπική αφήγηση. Σε ατομικό ψυχολογικό επίπεδο αυτό είναι 

σημαντικό να ληφθεί υπόψη, δεδομένης της δύσκολης ψυχικής διαδρομής που αναλαμβάνουν οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες. Μια επιτυχημένη ολοκλήρωση απαιτεί τη διατήρηση της ταυτότητας, 

όπου γνωρίζει κάποιος το ιστορικό του και τι είναι σημαντικό για τον ίδιο. Ταυτόχρονα πρέπει να 

είναι περίεργος προς τη νέα κοινωνία, τις αξίες, τα χαρακτηριστικά της και να βρίσκεται μια 

ισορροπία ανάμεσα στην αφομοίωση και την εξαφάνιση και με την οποία να αισθάνεται άνετα. 

 

Επαναπροσδιορισμός του νοήματος στη ζωή: οι άνθρωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

επικεντρωθούν στο «εδώ και τώρα», να βρουν νόημα στη ζωή και να διερευνήσουν τρόπους 

αντιμετώπισης των δυσάρεστων εμπειριών. 

Θα πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με: 

 Τι βοήθησε μέχρι τώρα να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 

 Τι βοήθησε να διατηρήσουν το μυαλό καθαρό και να εστιάσουν στο μέλλον 

 Πώς να αντιμετωπίζουν τα αρνητικά συναισθήματα 

 Πώς να διατηρήσουν μια θετική εικόνα και την ικανότητα να επηρεάσουν το μέλλον 

 

Η προσωπική ευθύνη όσον αφορά την ικανότητα να αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για τη δική 

του ζωή και να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της βοήθειας και της φιλανθρωπικής εξάρτησης. Αυξάνει 

την αίσθηση της δράσης (η πίστη στον εαυτό του ως παράγοντας αλλαγής που προάγει την ενεργό 

συμμετοχή και αντιμετώπιση), ένα θέμα που επαναλαμβάνεται στους οδηγούς του IASC και της 

σφαίρας που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πληθυσμών που πλήττονται στα προγράμματα. 

 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις θεματικές που περιγράφηκαν παραπάνω σε μια μεμονωμένη ομάδα ή 

μια ομάδα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη εναλλακτική λύση σε μια 

κλινική προσέγγιση. Οι αναπόφευκτες κλινικές προσεγγίσεις σε μη δυτικούς πληθυσμούς 

αποτέλεσαν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και προσοχής κατά την προσπάθεια εφαρμογής αυτής 

της προσέγγισης στους πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις7. Η υιοθέτηση μιας 

προσωπικής ενημερωμένης προσέγγισης ανάκαμψης μπορεί να προβεί σε κάποιο βαθμό στην 

αποφυγή αυτών των θεωρητικών και πρακτικών προκλήσεων, αλλά εξακολουθεί να παρέχει 

εστιασμένη ψυχοκοινωνική στήριξη. 

 

 

                                                           
7 Summerfield, D. (2000). War and mental health: a brief overview. BMJ: British Medical Journal, 321(7255), 

232–235. 
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Ένα ολιστικό μοντέλο ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας του Πολυδύναμου Κέντρου 

Η γενική φιλοσοφία ενός Πολυδύναμου Κέντρου για τους Πρόσφυγες είναι να επιτρέψει στους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες να παραμείνουν ασφαλείς, συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι. Το 

Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων (ΠΚΠ) είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή μιας σειράς 

υπηρεσιών και υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες, όπου ο κύριος στόχος είναι να τους 

βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση τους μέσω συμβουλευτικής και καθοδήγησης 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ενταξιακή τους διαδικασία.  

Το Πολυδύναμο Κέντρο ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στην ανάπτυξη της 

ανθεκτικότητας και στην ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών ώστε να αποκτήσουν 

αυτονομία στην καθημερινή ζωή. Επιπρόσθετα, το ΠΚΠ στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

δημιουργήσουν νέα δίκτυα μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, 

δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας, η οποία διαφορετικά είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε 

αστικές περιοχές. Το ΠΚΠ οργανώνει δραστηριότητες μάθησης και ψυχαγωγίας που βοηθούν τους 

ανθρώπους να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ικανοί να ενταχθούν σε μια νέα κοινωνία. 

Το βασικό στοιχείο στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις του ΠΚΠ είναι να ενδυναμώσει τους 

ανθρώπους να φροντίσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλο, τότε η ατομική και η κοινοτική 

αυτοπεποίθηση και η ανθεκτικότητα βελτιώνεται βαθμιαία μαζί με την ικανότητα αντιμετώπισης των 

προκλήσεων. 

Τα στοιχεία των ψυχολογικών πρώτων βοηθειών8 (οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες θεωρούνται 

συχνά ως δραστηριότητα που παρέχεται σε επιζώντες έκτακτων καταστάσεων). Από άλλη άποψη, οι 

ψυχολογικές πρώτες βοήθειες μπορεί να θεωρηθούν ως σύνολο δεξιοτήτων και δράσεων που 

διαπνέουν όλες τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες σύμφωνα με τον Sphere (2011) και 

το IASC (2007), οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες (PFA) περιγράφουν μια ανθρώπινη, υποστηρικτική 

απάντηση σε έναν συνάνθρωπο που είναι πιεσμένος και μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη. 

Οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες περιλαμβάνους τις ακόλουθες θεματικές: 

• Παροχή πρακτικής φροντίδας και υποστήριξης, η οποία δεν επεμβαίνει. 

• Αξιολόγηση των αναγκών και των ανησυχιών. 

• Υποστήριξη των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες. 

• Ακούγοντας τους ανθρώπους, χωρίς να τους πιέζετε να μιλάτε. 

• Χαλαρώνοντας τους ανθρώπους και βοηθώντας τους να αισθάνονται υποστηριγμένοι. 

• Βοηθώντας τους ανθρώπους να συνδεθούν με πληροφορίες, υπηρεσίες και κοινωνική 

υποστήριξη. 

• Προστασία των ανθρώπων από περαιτέρω βλάβες. 

 

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές θα μπορούσαν εύκολα να μετασχηματιστούν και να 

χρησιμοποιηθούν σε μια διεπιστημονική παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, τα επτά θέματα που 

αναφέρθηκαν θα μπορούσαν να προσφέρονται μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς και φιλικού 

                                                           
8 Psychological first aid: a guide for humanitarian workers 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/1/9789241548205_eng.pdf 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/1/9789241548205_eng.pdf
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κοινωνικού χώρου που σέβεται την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των πληγέντων και να διευκολύνει 

την πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Προφανώς, υπάρχουν πολλά διεπιστημονικά 

στοιχεία και μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών συχνά ικανοποιεί και συμμορφώνεται με 

περισσότερες από μία αρχές, για παράδειγμα, η αξιολόγηση των αναγκών και των ανησυχιών θα 

συμβεί παράλληλα με την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους για την αντιμετώπιση των αναγκών 

τους. Για τους έμπειρους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής εργασίας, αυτές οι αρχές βρίσκονται 

στον πυρήνα της επαγγελματικής τους κατάρτισης και πρακτικής. 

Το διάγραμμα σκιαγραφεί τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στενά με τις θεματικές μιας ολιστικής 

προσέγγισης της ενδυνάμωσης των προσφύγων και των μεταναστών για τη διαχείριση της 

καθημερινής ζωής μέσα σε μια νέα κοινωνία. Η ψυχοκοινωνική μεθοδολογία θα βασίζεται στο 

ψυχολογικό μοντέλο πρώτων βοηθειών που αναφέρεται παραπάνω. 

Υπηρεσίες Πολυδύναμου Κέντρου 
 

 

 

 

Όσον αφορά την ιδιοκτησία των δραστηριοτήτων και προς όφελος του καλού συντονισμού και 

συνεργασίας, δεν είναι απαραίτητο ένας οργανισμός να παρέχει όλες τις υπηρεσίες. Άλλες υπηρεσίες 

που προσφέρουν παρόμοιες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα νομική 

εκπροσώπηση, μαθήματα γλωσσών, δραστηριότητες ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης μπορούν να 

αποτελέσουν μέρος μιας ολιστικής υποστήριξης προς τους πρόσφυγες που συντονίζεται και 

Νομική 
Συμβουλευτ

ική

Τηλεφωνικ
ή Γραμμή

Εκμάθηση 
Ελληνικής 

και Αγγλικής 
Γλώσσας
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Απασχολησι

μότητας

Κοινωνική 
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ες 
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κής Παιδιών 
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Κοινωνικός 
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οργανώνεται από το προσωπικό του ΠΚΠ. Το Κέντρο μπορεί να θεωρηθεί ως όχημα από το οποίο 

μπορεί να διευκολυνθεί η βοήθεια και όχι κατ 'ανάγκη να παραδοθεί μόνο από τον Ερυθρό Σταυρό. 

Ο γενικός στόχος των υπηρεσιών του ΠΚΠ είναι να υποστηρίξει τους μετανάστες ενισχύοντας την 

ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση και να βρουν τρόπους για να 

διαχειριστούν τις δικές τους ανάγκες. Το ΠΚΠ λειτουργεί ως κανάλι που διευκολύνει την πρόσβαση 

στην κατάλληλη υποστήριξη και την αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία. Οι υπηρεσίες 

επικεντρώνονται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μεταναστών να ζουν στην ελληνική κοινωνία, 

να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται, 

συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας,  ώστε να μπορούν 

να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, και να 

κατανοήσουν το νομικό καθεστώς και τα δικαιώματά τους. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι τύποι υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του κέντρου μπορούν να 

ταξινομηθούν ως εμπίπτοντες στους προαναφερθέντες τομείς υπηρεσιών: την κοινωνική εργασία / 

προστασία, την ψυχολογική ανάκαμψη και την κοινωνική οικολογία. Οι δραστηριότητες που 

συνήθως σχετίζονται με το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση 

περιπτώσεων, την παραπομπή σε οικονομική βοήθεια ή τη νομική συνδρομή ή την αποκατάσταση 

οικογενειακών δεσμών. Η ψυχολογία θα κάλυπτε κανονικά τις περισσότερες ψυχοθεραπευτικές 

δραστηριότητες, όπως συγκεκριμένη ατομική και ομαδική συνεδρία, ευαισθητοποίηση της ψυχικής 

ευεξίας και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Η πτυχή της κοινωνικής οικολογίας θα μπορούσε να 

επικεντρωθεί περισσότερο στη διευκόλυνση της ψυχαγωγικής και ομαδικής δυναμικής, με την 

τεχνική υποστήριξη και την εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών, του ψυχολόγου, των 

εκπαιδευτικών και του παιδαγωγού. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΠΚΠ περιλαμβάνουν: 

Ένα ασφαλής κοινωνικός χώρος για ενήλικες με φιλικούς προς τα παιδιά χώρους. 

Αφιερώνεται γύρω από έναν πολιτιστικά κατάλληλο κοινωνικό χώρο που θα προσελκύσει 

μετανάστες επισκέπτες στο κέντρο. Παρέχει μια περιοχή στην οποία οι μετανάστες μπορούν να 

συνδεθούν φυσικά μεταξύ τους, να συνδεθούν ξανά με στοιχεία της κουλτούρας τους και να 

προσφέρεται μια πλατφόρμα από την οποία μπορούν να παραδοθούν πληροφορίες και άλλες 

υπηρεσίες. Ο κοινωνικός χώρος θα συνδέει επίσης τους επισκέπτες με πιο εξειδικευμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες και δομημένες δραστηριότητες που παρέχονται από τους άλλους πυλώνες δράσης. Η 

διαχείριση αυτού του πυλώνα εμπίπτει στην ομάδα υποδοχής. Οι εθελοντές των μεταναστών 

βοηθούν να εξασφαλίσουν μια ήρεμη και φιλική ατμόσφαιρα στον κοινωνικό χώρο και να παρέχουν 

βασικές πληροφορίες εάν χρειαστεί. Οι κοινωνικές επισκέψεις στο κέντρο θα θεωρούνται ως 

συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπου οι ενήλικες και τα παιδιά μπορούν 

να δημιουργήσουν δίκτυα, να παίξουν παιχνίδια ή να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και τους 

διαθέσιμους υπολογιστές. Η μέτρηση γίνεται μέσω ενός φύλλου καταχώρησης και μεταφορτώνεται 

μέσω του τρέχοντος συστήματος δεδομένων (σύστημα ODK) στο τέλος κάθε ημέρας. 

 

Ο δείκτης είναι: Ο αριθμός των επισκέψεων στο Κέντρο. 

Μια Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης (Hotline) παρέχει στους μετανάστες 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες σε 12 διαφορετικές γλώσσες. Η υπηρεσία 
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χρησιμοποιεί 4 διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνίας - δηλαδή σταθερή γραμμή, κινητό, μηνύματα 

και κλήσεις WhatsApp και Viber. Η υπηρεσία παρέχει επίσης τηλεφωνική διερμηνεία σε άλλους 

οργανισμούς και σε μετανάστες κατόπιν αιτήματος. Λειτουργεί ως απομακρυσμένη υποστήριξη και 

ως σημείο πρώτης επαφής για τους δικαιούχους. Αποτελεί μέρος ενός σημείου αναφοράς 

πληροφοριών για τους μετανάστες και συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες του Κέντρου. Η υπηρεσία 

μπορεί να ενσωματωθεί φυσικά στο ΠΚΠ ή να βρίσκεται φυσικά εκτός του κέντρου. Υπάρχουν 

πλεονεκτήματα στον εντοπισμό της τηλεφωνικής γραμμής εντός του ΠΚΠ με όρους που ενισχύουν 

την ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση. Ο κατάλογος υπηρεσιών μεταναστών, ο οποίος είναι 

διαθέσιμος για όλο το προσωπικό του ΠΚΠ, χρησιμοποιείται επίσης από την τηλεφωνική γραμμή και 

ενημερώνεται από τα μέλη του προσωπικού.  

Λεπτομερής περιγραφή της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη στα σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας  

 

Ο δείκτης είναι: Ο αριθμός των κλησεων στην Τηλεφωνική Γραμμή. 

Η Νομική Συμβουλευτική παρέχει γενική ενημέρωση σχετικά με τους σχετικούς νόμους και 

διαδικασίες: π.χ. νόμος περί ασύλου, νόμος περί οικογενειακής επανένωσης, νόμος περί ένταξης και 

προοπτικές επιστροφής (δικαιώματα και ευκαιρίες). Αυτό γίνεται σε συνεδρίες one-to-one ή σε 

ομάδες και περιλαμβάνει επίσης παραπομπές σε παρόχους νομικών υπηρεσιών. Η υπηρεσία 

περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στους πολίτες για την κατανόηση των εγγράφων, της κατάστασής 

τους, τη διευκρίνιση των διαφόρων επιλογών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάσταση και τη 

διασφάλιση ότι το άτομο είναι έτοιμο για ενδεχόμενη συνεδρία με δικηγόρο.  

Λεπτομερής περιγραφή της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη στα σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας  

 

Ο δείκτης είναι: Ο αριθμός των μεταναστών που έλαβαν νομική πληροφόρηση και υποστήριξη στην 

Τηλεφωνική Γραμμή. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων και βοηθούν 

ανθρώπους με κοινωνικές ανάγκες, όπως η στέγαση, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα είδη διατροφής, 

τα οικιακά προβλήματα, τα ζητήματα προστασίας, την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγείας, την 

υποστήριξη ψυχικής υγείας κλπ. 

Η συνάντηση με τον κοινωνικό λειτουργό είναι προσβάσιμη σε όλους. Το ραντεβού μπορεί να γίνει 

μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω των εγγραφών στο ΠΚΠ. Η διαχείριση των περιπτώσεων 

κοινωνικής εργασίας θα περιλαμβάνει εξατομικευμένη αξιολόγηση που θα προσδιορίζει τις 

εκφρασμένες ανάγκες και στη συνέχεια θα γίνει σχέδιο με τον δικαιούχο σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης των διαφορετικών ζητημάτων και τι μπορούν να διαχειριστούν με γνώμονα, τι πρέπει 

να κάνει ο κοινωνικός λειτουργός και τι θα συζητηθεί στη συνέχεια. Το σύστημα στοχεύει στην 

ενδυνάμωση των ανθρώπων να είναι πιο αυτόνομοι στην καθημερινή τους ζωή. 

Ο δείκτης είναι: Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα ατομικά ραντεβού 

 

Η ροή μιας υπόθεσης 
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Λεπτομερής περιγραφή της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη στα σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας  

 

Προκειμένου να προστατευθεί από την υπερκόπωση και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών, 

θα δημιουργηθεί ένα σύστημα επαγγελματικής εποπτείας που θα οργανωθεί από τον Υπεύθυνο του 

ΠΚΠ. 

Ο Πυλώνας της Εκπαίδευσης καλύπτει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά 

προσχολικής, σχολικής ηλικία και ενήλικες. Ο παιδαγωγός και ο καθηγητής γλωσσών εκτελούν τις 

συνεδρίες. Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προστίθενται ή προσαρμόζονται σύμφωνα 

με την συνεχή παρακολούθηση των αναγκών και τη σκοπιμότητα υλοποίησης τέτοιων 

δραστηριοτήτων (HR, συνεργασία με άλλους οργανισμούς, χρηματοδότηση). Συχνά, η λίστα 

αναμονής και τα κριτήρια αξιολογούνται για να διασφαλιστεί η δίκαιη διαδικασία εγγραφής και η 

πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων. 

Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας των 

μεταναστών να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν την τρέχουσα κατάσταση, βελτιώνοντας την 

ικανότητά τους να κατανοούν και να επικοινωνούν στις δύο κύριες γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). 

Στόχοι: Να προωθηθεί η ανθεκτικότητα μέσω της παροχής ειδικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων 

εκπαίδευσης και γλωσσικών δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία. 

Η εκμάθηση γλωσσών για ενήλικες διατίθεται σε τρία επίπεδα. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου οι μαθητές θα μπορούν:  

• A1 - να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οικείες καθημερινές εκφράσεις και πολύ 

βασικές φράσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένου τύπου, να 

παρουσιάζει τον εαυτό του και τους άλλους, να κάνει ερωτήσεις και να απαντήσει σε 

ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, όπως εκεί που ζει, τους ανθρώπους που 

γνωρίζει και τα πράγματα που έχει. Αλληλεπίδραση με έναν απλό τρόπο, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο άλλος συνομιλεί αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει. 

• A2 - να κατανοούν τις προτάσεις και τις συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που 

σχετίζονται με θέματα που έχουν άμεση σχέση (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και 

οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, απασχόληση). Επικοινωνία σε απλά 

και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν μια απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για 

οικεία και συνηθισμένα θέματα. Περιγραφή με απλά λόγια πτυχών του ιστορικού, του 

άμεσου περιβάλλοντος και των θεμάτων που άπτονται με άμεσες ανάγκες. 

• B1 - να κατανοήσουν τα βασικά σημεία συνομιλίας σε γνωστά θέματα που συναντώνται 

τακτικά στην εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Αντιμετώπιση των περισσότερων 

καταστάσεων που πιθανόν να προκύψουν ενώ ταξιδεύουν σε μια περιοχή όπου μιλιέται η 

γλώσσα. Δημιουργία απλού συνδεδεμένου κειμένου σε θέματα που είναι γνωστά ή που 

Αίτημα για ραντεβού             αρχική εκτίμηση             referral facilitated      follow up sessions                                                                                                            
by self or others                      needs  identified                 & tracked                             services accessed                           

                                                   Ατομικός φάκελος 
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άπτονται των προσωπικών ενδιαφερόντων. Περιγραφή εμπειριών και γεγονότων, ονείρων, 

ελπίδων και φιλοδοξιών και σύντομες περιγραφές για σχέδια και απόψεις. 

 

Ο δάσκαλος πρέπει να οικοδομήσει μια ισχυρή εκπαιδευτική σχέση με τους μαθητές και να εργαστεί 

ως εκπαιδευτικός και υποστηρικτής και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον και περιέργεια για το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, 

εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών που οδηγεί στην 

κοινωνική ένταξη.  

 

Κάθε ενότητα θα διαρκεί για 2 μήνες, όπου θα ακολουθεί αξιολόγηση των μαθητών σε μια μικρή 

εξέταση που θα καθορίσει αν οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν τη μάθηση στο επόμενο επίπεδο. 

 

Λεπτομερής περιγραφή της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη στα σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας  

 

Ο δείκτης είναι: Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα μαθήματα 

Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα και ομάδες 

Το θεωρητικό πλαίσιο ακολουθεί ένα προσαρμοσμένο μοντέλο προσωπικής ανάκαμψης, το οποίο 

αποφεύγει πολλά από τα διαπολιτισμικά ζητήματα που προκύπτουν όταν εφαρμόζεται σε μη 

δυτικούς πληθυσμούς. 

Επαναπροσδιορισμός της Ψυχολογικής Υποστήριξης  

Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια υπηρεσία με προκλήσεις ως 

μέρος ενός ολιστικού ψυχοκοινωνικού μοντέλου. Οι λόγοι για αυτό σχετίζονται με: 

• Τα καθημερινά ζητήματα επιβίωσης εμποδίζουν τους ανθρώπους να δώσουν προτεραιότητα 

στην ψυχική τους ευεξία. 

• Έλλειψη συνειδητότητας των συνεπειών που δεν επιτρέπουν να παραμείνει το άτομο 

στιασμένο και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις 

• Έλλειψη γνώσης για το πώς η ψυχολογική πίεση του γονέα επηρεάζει τα παιδιά και τη 

συμπεριφορά τους 

• Φόβοι να είναι στιγματισμένοι για λόγους κουλτούρας ή να μην ταιριάζουν με τον ρόλο του 

γονέα, συντρόφου κλπ. 

Κατά συνέπεια, η υπηρεσία έχει προσαρμοστεί και με πρωτοβουλίες ψυχο-εκπαιδευτικής ευημερίας 

για ομάδες. 

Γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για το μέλλον τους τόσο για τον εαυτό τους όσο και 

για τα παιδιά τους, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες προσέγγισης των γονέων μέσω των παιδιών τους 

για να υποστηριχθούν και να συνειδητοποιήσουν την ευημερία των παιδιώντους. Έχουν καθιερωθεί 

δομημένες ψυχο-εκπαιδευτικές συνεδρίες για ομάδες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

γονέων, π.χ. στη γονική μέριμνα, την αντιμετώπιση των συναισθημάτων, την κατανόηση των 

συναισθημάτων των παιδιών, την αναβάθμιση και την πολιτιστική συνείδηση σχετικά με την ένταξη. 
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Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί ειδικές ομάδες γυναικών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και 

των συμπτωμάτων άγχους. Και οι δύο πρωτοβουλίες ήταν επιτυχείς και οι περισσότεροι γονείς 

ενδιαφέρονται πολύ να κατανοήσουν τους υποκείμενους παράγοντες του στρες τους και των 

σχέσεών τους με την ευημερία των παιδιών. 

Οι άνθρωποι που χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμη θεραπευτική διαδικασία σε ατομικό επίπεδο θα 

παραπέμπονται σε ΜΚΟ ή στις δημόσιες υπηρεσίες, όπου παρέχονται εξειδικευμένες κλινικές 

υπηρεσίες από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

Αυτή η υπηρεσία θα μπορούσε να προσφέρεται ξανά στο ΠΚΠ με βάση τις ανάγκες εκείνης της 

δεδομένης στιγμής. 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε παιδιά 

 «Πρόγραμμα με το σχολείο: υποστήριξη νέων εγγραφών παιδιών προσφύγων, 

των γονέων τους και των δασκάλων». Αυτή η διεπιστημονική πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί 

σε συνεργασία με ένα γειτονικό δημοτικό σχολείο που βασίζεται στις ανάγκες που εκφράζονται τόσο 

από το σχολείο όσο και από την εμπειρία με τα παιδιά που επισκέπτονται το ΠΚΠ. Ο κύριος σκοπός 

της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει τα παιδιά και τους γονείς των «νέων σχολικών εγγραφών» 

στην εξοικείωση με το ελληνικό σχολικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των 

υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που 

συμμετέχουν στις νέες εγγραφές τόσο από άποψη πολιτισμικής διαμεσολάβησης όσο και από κοινές 

συναντήσεις με γονείς. 

Δομημένες ψυχοκοινωνικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά και 

νέους.  

Ο παιδαγωγός και ο δάσκαλος διοργανώνουν δομημένες δραστηριότητες για παιδιά σχολικής ηλικίας, 

συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής γλώσσας, ενισχυτική διδασκαλία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

εκδρομές, εξωτερικές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια / δραστηριότητες μάθησης, Ψυχοκοινωνική 

Υποστήριξη και Δεξιότητες Ζωής για νέους και εφήβους. 

Οι ζωές των παιδιών προσφύγων χαρακτηρίζονται από συνεχείς αλλαγές και αβεβαιότητες, χωρίς 

επαρκή δομή ή σκοπό, εκτός από το να ακολουθούν τις επιλογές και τις αποφάσεις των γονιών τους. 

Έμαθαν να ζουν σε κατάσταση συναισθηματικής εγρήγορσης. Το απρόβλεπτο στις ζωές των παιδιών 

αντικατοπτρίζεται επίσης στον τρόπο που συναντιούνται στο σχολείο, σε συνεδρίες δραστηριότητας 

- μερικές μέρες όλα τα παιδιά έρχονται στις συνεδρίες, την επόμενη μισή μέρα, που συχνά 

σχετίζονται με τις προτεραιότητες και τη διάθεση των γονέων. Τα παιδιά χρειάζονται απεγνωσμένα 

κάποιο πλαίσιο και ρουτίνα, ουσιώδεις παράγοντες για τη συναισθηματική ευεξία των παιδιών και 

οι οποίοι υποστηρίζουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το άγχος και τις αβεβαιότητες. Χρειάζονται ένα 

μέρος όπου οι κανόνες είναι σαφείς, μπορούν να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν. Εάν 

υπάρχει μια γνώριμη δομή και γνωστά στοιχεία στις συνεδρίες, είναι επίσης ευκολότερο να 

αδράξουν τη στιγμή που μπορούν να αισθανθούν (λυπημένοι, ενθουσιασμένοι, ήσυχοι κ.λπ.). 

Μετά την εγγραφή στο σχολείο τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλώσσα, το περιβάλλον, 

τις συμπεριφορές, πόσο μάλλον τα σχολικά τους βιβλία. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 



16 
 

υποστήριξη, συναισθηματικά και ακαδημαϊκά. Προσφέρεται μια ποικιλία ψυχοκοινωνικών 

δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων δημιουργίας δεξιοτήτων με σκοπό να δοθεί στα παιδιά η 

ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να μοιραστούν την αγωνία τους με άλλα παιδιά στην 

ίδια κατάσταση και να συζητήσουν τις πολιτιστικές διαφορές που αντιμετωπίζουν. Οι 

δραστηριότητες δημιουργούνται για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, αλλά μπορούν να 

προσαρμοστούν εάν αλλάξουν οι ανάγκες και η πραγματικότητα. 

• Ελληνική Γλώσσα/Ενισχυτική Διδασκαλία:  Τα παιδιά μπορούν να έρθουν στο ΠΚΠ και να 

συμμετέχουν σε διαλόγους ελληνικής γλώσσας σε μια διασκεδαστική και παραγωγική 

εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.  

• Πολιτισμική αντίληψη, εκδρομές, εξωτερικές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια / 

δραστηριότητες μάθησης: Δραστηριότητες στις ώρες μετά το σχολείο, που δίνουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη δημιουργική 

τους αίσθηση και να κάνουν κάποιο άθλημα (συμμετοχή σε ομάδα), να διασκεδάσουν και να 

κάνουν νέους φίλους. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά και 

πρέπει να γελάσουν, να είναι ενεργά, να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν. Επιπλέον, 

επιδιώκεται η προσέλκυση όχι μόνο των παιδιών προσφύγων, αλλά και των παιδιών της 

τοπικής κοινωνίας και μέσω της κοινωνικοποίησης σε δημιουργικές δραστηριότητες, να 

επιτυγχάνεται η προώθηση της ένταξης. 

• Ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες   

Παιδιά που έχουν βιώσει πόλεμο, ένα επικίνδυνο ταξίδι από την πατρίδα τους στην Ελλάδα 

και ένα μη ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης π.χ. σε χώρους φιλοξενίας ή σε πολυάριθμα 

καταφύγια, συχνά έχουν αντιδράσεις σε αυτά τα γεγονότα. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να 

είναι νευρικότητα ή υψηλή εγρήγορση, αδυναμία εστίασης και συγκέντρωσης σε ένα 

πράγμα, φόβος να είναι μόνος, δυσκολία στον ύπνο, ενοχλητικό ενουρήσεις στο κρεβάτι και 

πολλά άλλα. Συχνά, τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλούν για τα θέματα αυτά με 

κανέναν και φοβούνται να επιβαρύνουν τους γονείς τους με τα δικά τους θέματα. Με άλλα 

λόγια, τα παιδιά έχουν ανάγκη από έναν ασφαλή χώρο, όπου έχουν τη δυνατότητα να 

μοιράζονται, αν θέλουν, ή να ακούσουν άλλα παιδιά που βρίσκονται στην αγωνιώση 

κατάσταση των παιδιών, ακόμα περισσότερο όταν απαιτείται μετάφραση. Κατά τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων, τα παιδιά συζητούν για τα συναισθήματα, τους φόβους, τους 

ανθρώπους που έχουν να τα υποστηρίξουν και πολλά άλλα πράγματα, διασκεδάζουν, 

συνεργάζονται, κάνουν νέους φίλους. 

• Δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής για νέους και εφήβους 

 Με βάση τα σχόλια που έδωσαν οι έφηβοι που παρακολουθούν τη γλωσσική υποστήριξη, 

δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων για τον πολιτισμό και τη σημερινή 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται (μεταξύ δύο) πολιτισμών. Το βασικό περιεχόμενο αποτελείται από 

3 κύρια στοιχεία:  

a) Εισαγωγή στην Ελληνική/Ευρωπαϊκή κουλτούρα: Επισκέψεις σε κεντρικούς χώρους / 

μουσεία, συζήτηση για σημαντικά ιστορικά γεγονότα, θρησκεία, έθιμα κλπ. 

b) Η έννοια της κοινωνικοποίησης και του πολιτισμού. εργαστήρια για τις δεξιότητες ζωής 

σχετικά με τις αξίες, τη συμπεριφορά, το φύλο, την ανατροφή, τις ομάδες φίλων κλπ. 

(ασκήσεις, συζητήσεις και ομαδική εργασία). 
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c) Συγκεκριμένη κατάσταση των «ενδιάμεσων»: ασκήσεις και συζητήσεις σχετικά με τις 

δυσκολίες, τις ευκαιρίες, τις αντιλήψεις, την ταυτότητα, την ένταξη (εξομοίωση / 

αφομοίωση). 

 

Η προσοχή θα δοθεί στην κατάσταση των συμμετεχόντων και θα διαφέρει από ομάδα σε ομάδα και 

τις ηλικίες, η έμφαση θα δοθεί στις δεξιότητες ζωής όπως ρόλοι φύλου, επικοινωνία, 

διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων και διαχείριση συγκρούσεων. 

 

Θέματα δεξιοτήτων ζωής που θα μπορούσαν να καλυφθούν: 

 Ανεξαρτησία νέων / σχέσεις φύλου 

 Συνεργασία, εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός 

 Λήψη αποφάσεων και φήμες 

 Μη διάκριση και ισότητα / ρατσισμός 

 Γάμος / ανατροφή κι αξίες παιδιών 

 Ιστορία, Φιλοσοφία, Θρησκεία και πεποιθήσεις 

 Φιλοσοφία και δημοκρατία 

 Απασχολησιμότητα, δικαιώματα αγοράς εργασίας 

Οι δείκτες είναι: Αριθμός των παιδιών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 

Αριθμός συναντήσεων με γονείς και καθηγητές 

Πρόγραμμα προετοιμασίας νηπιαγωγείου 

Το πρόγραμμα προετοιμασίας νηπιαγωγείου ανταποκρίνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη και 

σημαντική ανάγκη: να προετοιμάσει τα παιδιά των προσφύγων να ενταχθούν στο δημόσιο 

εκπαιδευτικό σύστημα και έτσι στην ελληνική κοινωνία. 

Τα παιδιά (ηλικίας 3-5 ετών) έχουν σπάνια παρευρεθεί σε νηπιαγωγείο ή συμμετάσχει σε 

οργανωμένες δραστηριότητες. Επιπλέον, έχουν περάσει μεγάλο μέρος της σύντομης ζωής τους στο 

δρόμο, σε χώρους φιλοξενίας, σε καταλήψεις ή σε άλλες χαοτικές συνθήκες διαβίωσης - αυτό 

σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι εξοικειωμένο με τη δομή, τη συνοχή και τους κανόνες. Ωστόσο, ένα 

δημόσιο νηπιαγωγείο είναι ακριβώς αυτό: δομή και κανόνες. Αυτό κάνει την αλλαγή ακόμη πιο 

ξαφνική και ακραία για τα παιδιά. Το έργο στοχεύει στο να κάνει αυτή τη μετάβαση ευκολότερη και 

λιγότερο τραυματική. Είναι επίσης μια μεγάλη αλλαγή για τους γονείς και ο ρόλος των γονέων είναι 

θεμελιώδης για τη δουλειά που κάνουμε με τα παιδιά. Επομένως, η συμμετοχή των γονέων έχει 

προτεραιότητα και ενθαρρύνεται. Η ιδέα των γονέων για ένα νηπιαγωγείο σπάνια αντιστοιχεί σε 

αυτήν που προσφέρει ένα ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο, και ίσως το πιο σημαντικό, οι γονείς έχουν 

περάσει από πολλές δύσκολες εμπειρίες και ζουν σε μια απόλυτη αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό 

τους επηρεάζει και έτσι και τα παιδιά τους. Αυτά, και άλλα θέματα γονικής μέριμνας, κοινοποιούνται 

και συζητούνται σε συναντήσεις γονέων, που πραγματοποιούνται συχνά. 
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Το παιδαγωγικό έργο εστιάζει σε τρεις πυλώνες: 

Κοινωνικοποίηση 

Το παιδί εντάσσεται σε μια ομάδα παιδιών και υποστηρίζεται στην αλληλεπίδραση με τους άλλους. 

Το πιο σημαντικό στην ανάπτυξη ενός παιδιού σε αυτές τις ηλικίες είναι η κοινωνικοποίηση με άλλα 

παιδιά: Να μάθουμε να μοιραζόμαστε, να σεβόμαστε, να κάνουμε φιλίες και να κατανοούμε το ρόλο 

ενός ατόμου μέσα σε μια ομάδα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα παιδιά δεν έχουν προηγουμένως 

γίνει μέλη μιας δομημένης ομάδας, γι 'αυτό είναι ένας νέος κόσμος γι' αυτούς. 

Δομή, κανόνες και σταθερότητα 

Τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη για δομή στη ζωή τους, αλλά μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να 

προσαρμοστούν, αφού πέρασαν τόσο πολύ χρόνο χωρίς κάποια δομή στη ζωή τους. Είναι σημαντικό 

να παρέχεται αυτή η δομή για τα παιδιά (και τους γονείς), που πραγματοποιούνται μέσω τακτικής 

παρακολούθησης, σταθερούς εθελοντές (ενήλικες στους οποίους τα παιδιά μπορούν να 

αναφέρονται), επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και παραδόσεις (όπως η κατανάλωση φρούτων 

όλοι μαζί, τραγούδι αποχαιρετισμού κλπ. ). Οι κανόνες που εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων και τον σεβασμό για κάθε παιδί είναι επίσης πολύ σημαντικοί για την εκπαίδευση 

πριν από την εγγραφή σε δημόσιο νηπιαγωγείο. 

Ελληνική Γλώσσα  

Η πλειοψηφία των παιδιών δεν γνωρίζει καθόλου ελληνικά πριν από την παρακολούθηση του 

προγράμματος και θα ξεκινούσαν το νηπιαγωγείο χωρίς καμία γλώσσα επικοινωνίας. Είναι λοιπόν 

ένας από τους στόχους του προγράμματος, κάθε παιδί να μαθαίνει μερικές βασικές λέξεις (τουαλέτα, 

κάθισε, έλα εδώ, ευχαριστώ, κλπ.) και να εξοικειώνεται με την ελληνική γλώσσα. Είναι σημαντικό 

όταν παρακολουθεί το δημόσιο νηπιαγωγείο, να μην ξεκινά από το μηδέν.  

Οι δραστηριότητες προγραμματίζονται και διευκολύνονται από Παιδαγωγό με τη βοήθεια Ελλήνων 

και μεταναστών εθελοντών. 

Οι δείκτες είναι: Αριθμός συμμετεχόντων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε οικογένειες και γονείς 

Ο Παιδαγωγός του ΠΚΠ και ένας εκπαιδευτικός προσφέρουν ομάδες ψυχοεκπαίδευσης γονέων με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα των παιδιών και σε άλλα συναφή ευαισθητοποιητικά 

ψυχοκοινωνικά θέματα και θέματα προστασίας. Στόχος των συναντήσεων είναι να υποστηρίξουν 

τους γονείς για το πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να ενταχθούν σε μια νέα κοινωνία. Σημάδια 

άγχους που σχετίζονται με την πρόκληση αντιδράσεων ή συμπεριφοράς συζητούνται τόσο με το πώς 

οι δικές τους ανησυχίες και αβεβαιότητες μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά 

των παιδιών και πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να οικοδομήσουν 

ανθεκτικότητα και να είναι περίεργοι για το νέο περιβάλλον. Ο αναμενόμενος ρόλος των γονέων στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συχνά ένα θέμα παρερμηνείας μεταξύ εκπαιδευτικών / 

παιδαγωγών και γονέων και οι πολιτιστικές διαφορές πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν οι 

τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι δραστηριότητες υποστηρίζονται από τους διερμηνείς / 

πολιτιστικούς διαμεσολαβητές του ΠΚΠ. 
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Οι δείκτες είναι: Αριθμός των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στις συναντήσεις 

Integration and social inclusion project of refugee mothers/women 

Ειδικά σχεδιασμένες ομάδες συζήτησης για τις γυναίκες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 

δομημένων ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων για τους γονείς. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων 

είναι να προσφέρουν στις μητέρες κάποια πρακτική και ηθική υποστήριξη καθώς προσπαθούν να 

ενσωματώσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας βοηθώντας 

τους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να είναι προετοιμασμένοι καταλλήλως. 

 

Οι ομάδες συζήτησης των γυναικών επικεντρώνονται στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων, 

ανθεκτικότητας και κοινωνικής ένταξης των γυναικών στο ελληνικό πλαίσιο. Παρατηρώντας το 

προφίλ των υπαρχουσών ομάδων, συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι ομάδες αποτελούνται από μητέρες 

- κυρίως μόνες - οι οποίες ανησυχούν για την κοινωνική ένταξη των παιδιών τους και την καθημερινή 

ζωή τους στην Ελλάδα. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριών αποφασίζεται από τους συμμετέχοντες 

και επικεντρώνεται στον ρόλο της μητέρας και στην οικογένεια γενικότερα καθώς και στις προκλήσεις 

της ανατροφής ενός παιδιού. Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων, οι γυναίκες έχουν 

τη δυνατότητα να: 

 

• Λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανατροφή των παιδιών  

• Λάβουν στήριξη για τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινής οικογενειακής ζωής 

• Εξοικειωθούν με το ελληνικό πλαίσιο που αφορά στη ζωή των παιδιών ενώ παράλληλα να 

συζητούν με άλλες μητέρες σε ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον  

Το εντυπωσιακό ενδιαφέρον για τις συνεδρίες, τα συμμετοχικά συμπεράσματα όπως η συνέπεια, η 

ενεργός συμμετοχή οδήγησαν στην πρωτοβουλία δημιουργίας ενός πιο εκτεταμένου μικρο-

προγράμματος στο ΠΚΠ: Ένταξη μαμάδων. 

Το πρόγραμμα στοχεύει σε:  

• Στην παροχή πληροφοριών για το ελληνικό πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο στις μητέρες 

πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα. 

• Στη διάθεση πρακτικών λύσεων σε θέματα που συνδέουν τις γυναίκες με την κοινωνική 

υπηρεσία του κέντρου (παραπομπές σε παιδίατρους, εγγραφή παιδιών στο σχολείο κλπ) 

• Στη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τη μητρότητα και το ρόλο της γυναίκας 

• Στην ενθάρρυνση των μητέρων να ανακτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με τις ευκαιρίες απασχόλησης 

 

Οι συνεδρίες διεξάγονται από τον Παιδαγωγό και έναν δάσκαλο υπό την επίβλεψη του συντονιστή 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΕΕΣ και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους διερμηνείς. 

Οι δείκτες είναι: Αριθμός συμμετεχόντων που παρακολουθούν τις συνεδρίες 
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Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Απασχολησιμότητα 

Το Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Απασχολησιμότητα είχε αναπτυχθεί με στόχο να δοθεί 
διαρθρωμένη στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ελληνική 
κοινωνία, να βρουν την ταυτότητά τους μέσα στον νέο πολιτισμό, να κάνουν ρεαλιστικά σχέδια για 
το μέλλον και να είναι οικονομικά αυτοσυντηρούμενα. 

Η απασχολησιμότητα ορίζεται ως «η ικανότητα απόκτησης και διατήρησης της απασχόλησης». Οι 
δεξιότητες απασχολησιμότητας βασίζονται σε δεξιότητες ζωής που αναπτύσσονται καθ 'όλη τη ζωή 
του ατόμου, δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν στο χώρο εργασίας μέσω της ικανότητας 
προσδιορισμού κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης και αυτο-παρουσίασης για αιτήσεις και 
συνεντεύξεις. 

Η ενότητα προετοιμασίας για την απασχολησιμότητα αποτελείται από τέσσερα μέρη / ενότητες: 

• Εργαστήρια Βιογραφικού CV  

• Εργαστήρια Συνοδευτικής Επιστολής 

• Εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων συνέντευξης 

• Εκμάθηση γλωσσών 

• Εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής 

• Σύνδεση με φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

και άλλες συναφείς υπηρεσίες όσον αφορά την απασχολησιμότητα  

 

 

Το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απασχολησιμότητας έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μετανάστες 

και πρόσφυγες - όλων των ηλικιών και εκπαιδευτικών υποβάθρων - στη διαδικασία ένταξής τους, 

στις εξερευνήσεις σταδιοδρομίας και στη λήψη αποφάσεων. 

Η απασχόληση αποτελεί βασική πτυχή της ένταξης των προσφύγων, αν και αποτελεί επίσης 

σημαντικό στοιχείο της ατζέντας για τη μείωση της φτώχειας για ευάλωτες ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών εθνοτικών ομάδων. Η ένταξη πραγματοποιείται όταν οι 

πρόσφυγες επιτυγχάνουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους ως μέλη της ελληνικής κοινωνίας, 

συνεισφέρουν στην κοινότητα και έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που δικαιούνται. Όσον αφορά την 

επίτευξη της πλήρους προοπτικής, ένας από τους παράγοντες που είναι ζωτικής σημασίας είναι η 

ικανότητα απόκτησης εργασίας κατάλληλης για τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. 
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Η εκπαίδευση για την προετοιμασία της απασχολησιμότητας είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν 

να εισέλθουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Το να είσαι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά 

μέσα στην κοινωνία και σε έναν ευρωπαϊκό χώρο εργασίας μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν και 

να μετασχηματιστούν κάποιες δεξιότητες, αξίες και στάσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η 

αυτοπεποίθηση, η προσωπική ταυτότητα, το κίνητρο, η περιέργεια και μια θετική στάση. 

Λεπτομερείς ενότητες και παρουσίαση διατίθενται στο Φάκελο της Εκπαίδευσης και τις διαδικασίες 

λειτουργίας 

Οι δείκτες είναι: Αριθμός των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στις συνεδρίες 

 

Συνεργασία με τους άλλους Τομείς και Υπηρεσίες του ΕΕΣ 

Το ΠΚΠ έχει συνάψει στενή συνεργασία με άλλες σχετικές υπηρεσίες του ΕΕΣ για να υποστηρίξει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ολιστική προσέγγιση. Άλλοι Τομείς του ΕΕΣ προσφέρουν πολύ 

σχετικές υπηρεσίες για τους πρόσφυγες και μετανάστες που επισκέπτονται το ΠΚΠ. Με σκοπό να 

αξιοποιήσει πλήρως τους ανθρώπινους πόρους, το χώρο και την εύκολη πρόσβαση, το ΠΚΠ φιλοξενεί 

δραστηριότητες, τις οποίες υλοποιεί προσωπικό από τη σχετική υπηρεσία του ΕΕΣ. Το ΠΚΠ παρέχει 

το χώρο, τους διερμηνείς ή τους εθελοντές και η υπηρεσία του ΕΕΣ παρέχει το προσωπικό και την 

επαγγελματική σύνδεση με το προσωπικό του ΠΚΠ.  

 

Εκτός από το όφελος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η συνεργασία μπορεί να ανοίξει την 

πολύ κατακερματισμένη ερμηνεία του ρόλου και των καθηκόντων. Θα μπορούσε να συμβάλει σε μια 

σαφέστερη κατανόηση του πώς διαφορετικά επαγγέλματα μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται και 

να βρουν νέους τρόπους επίλυσης μιας εργασίας. Είναι η ιδέα ότι δομές και διαδικασίες που 

αναπτύσσονται για το ΠΚΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες υπηρεσίες του ΕΕΣ. Για την 

παροχή επαγγελματικών και ποιοτικών υπηρεσιών, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένας 

χώρος εργασίας που λειτουργεί καλά με κοινά οράματα και στόχους. Πρέπει να υπάρχει χώρος και 

υποστήριξη για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων των υπαλλήλων, και ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει 

ένα γνωστό ύφος διαχείρισης με σαφείς γραμμές επικοινωνίας και πληροφοριών. 

 

Ενισχυτική διδασκαλία παρέχεται σε παιδιά μετανάστες που είναι εγγεγραμμένα στα δημόσια 

σχολεία από Έλληνες εθλοντές στους χώρους του ΠΚΠ.  

 

Αποκατάσταση Οικογενειακών Δεσμών (RFL) είναι η υπηρεσία που παρέχεται στο ΠΚΠ από το 

προσωπικό της Διεύθυνσης Αναζητήσεων του ΕΕΣ και υποστηρίζεται από τους διερμηνείς του ΠΚΠ. 

 

Εκπαιδευτικός Υγιειονομικός Σταθμός του Τομέα Νοσηλευτικής στους Αμπελόκηπους που παρέχει α) 

υπηρεσίες υγείας μέσω της κινητής μονάδας υγείας στο ΠΚΠ σε πρόσφυγες που δεν έχουν πρόσβαση 

στο δημόσιο σύστημα υγείας και β) υπηρεσίες συνοδείας και διερμηνείας στα δημόσια νοσοκομεία.   

  

Ο Τομέας Σαμαρειτών παρέχει δωρεάν εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε προσωπικό και εθελοντές.  

 

Ο Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας κι Εξεύρεσης Πόρων υποστηρίζει το ΠΚΠ στην προώθηση του 

Κέντρου ως δυνητικός αποδέκτης διαθέσιμων χρηματοδοτήεων. Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για την 

εξεύρεση δυνατοτήτων σε εθνικές προκηρύξεις σε συνεργασία με τα σχετικά υπουργεία/δήμους 
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(επικουρικός ρόλος), διεθνείς προκηρύξεις μέσω κεφαλαίων της ΕΕ ή εθνικών ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών.  
 

Δομές που αναπτύχθηκαν στο ΠΚΠ Αθήνας  

Για να διασφαλίσει τη διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση το ΠΚΠ ανέπτυξε έναν Οδηγό για 

Εργαζόμενους και Εθελοντές του ΠΚΠ. Ο οδηγός αποτελείται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

ως προς τη λειτουργία του Κέντρου, το Κίνημα του ΕΣ, τις αξίες (ΕΣ, Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, 

Πολυδύναμου), τις πολιτικές, το οργανόγραμμα, διαδικασίες προσωπικού και εθελοντών, 

εκπαιδεύσεις (Μαθήματα, E-learning), την κουλτούρα στο χώρο εργασίας, το στυλ ηγεσίας και τις 

υποχρεώσεις τόσο για το προσωπικό όσο και τους υπεύθυνους διαχείρισης. 

Το ΠΚΠ έχει ένα καλά οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είναι απαραίτητο για την παροχή 

υπηρεσιών ολιστικής προσέγγισης προς τους ωφελούμενους. Όλο το προσωπικό πρέπει να εργάζεται 

με τις ίδιες αξίες και την ίδια αντίληψη του κύριου στόχου του ΠΚΠ. 

Καθώς έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες για όλες τις υπηρεσίες, υπάρχει παρόμοια ανάγκη να υπάρχουν 

διαφανείς δομές διαχείρισης με εργαλεία που να εξασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της 

διοίκησης και των εργαζομένων και μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Η γενική λογική για τη διαχείριση στο ΠΚΠ είναι η σχεσιακή επικοινωνία, μια ιδεολογία που αναπτύσσει 

επαγγελματικές σχέσεις και επικοινωνία γύρω από την καθημερινή εργασία, ενισχύοντας την 

ικανοποίηση από την εργασία, την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και την καλύτερη ποιότητα των 

υπηρεσιών. Ο ορισμός του Σχεσιακού Συντονισμού είναι: “Συντονισμός των εργασιακών σχέσεων 

μέσω κοινών στόχων, κοινής γνώσης και αμοιβαίου σεβασμού”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  “New Directions for Relational Coordination Theory” by Jody Hoffer Gittell 

Κοινός Στόχος 

Αξίες/Όραμα 

Κοινή γνώση 

Αμοιβαίος Σεβασμός 

 

 

Η επικοινωνία είναι: 

Συχνή/Έγκαιρη 

Ακριβής και κατανοητή 

Επιλύει προβλήματα 
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Διαστάσεις σχεσιακού συντονισμού 

Η θεωρία του σχεσιακού συντονισμού καθιστά ορατές τις κοινωνικές διαδικασίες, τις ανθρώπινες 

αλληλεπιδράσεις, οι οποίες στηρίζουν την τεχνική διαδικασία συντονισμού της σύνθετης εργασίας. 

Περιγράφει τη διαχείριση της αλληλεξάρτησης όχι μόνο μεταξύ των καθηκόντων αλλά και μεταξύ των 

ατόμων που εκτελούν αυτές τις εργασίες. 

Η θεωρία του σχεσιακού συντονισμού ξεκινά με την έννοια ότι ο συντονισμός της εργασίας 

πραγματοποιείται μέσω ενός δικτύου σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 

εργασίας. Η θεωρία καθορίζει τρία χαρακτηριστικά σχέσεων που υποστηρίζουν τα υψηλότερα επίπεδα 

συντονισμού και απόδοσης: 

 

• κοινούς στόχους που υπερβαίνουν τους συγκεκριμένους λειτουργικούς στόχους των 

συμμετεχόντων 

• κοινή γνώση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δουν πώς οι συγκεκριμένες εργασίες τους 

σχετίζονται με ολόκληρη τη διαδικασία και 

• αμοιβαίο σεβασμό που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που 

διαφορετικά θα τους εμπόδιζαν να βλέπουν και να λαμβάνουν υπόψη το έργο άλλων. 

 

Αυτές οι τρεις σχεσιακές διαστάσεις ενισχύονται από συγκεκριμένες διαστάσεις επικοινωνίας που 

υποστηρίζουν το συντονισμό και την υψηλή απόδοση, δηλαδή τη συχνότητα, την επικαιρότητα, την 

ακρίβεια και, όταν προκύπτουν προβλήματα, μια εστίαση στην επίλυση προβλημάτων και όχι στην 

κατηγορία. Η γνώση της συμβολής κάθε προσωπικού στη συνολική διαδικασία εργασίας επιτρέπει σε 

όλους να επικοινωνούν μεταξύ των λειτουργιών, με βάση την κατανόηση του ποιος πρέπει να ξέρει τι, 

γιατί και με ποιο βαθμό επείγον. Η κοινή γνώση επιτρέπει επίσης στο προσωπικό να επικοινωνεί 

μεταξύ τους με μεγαλύτερη ακρίβεια, με βάση την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι δικές τους 

εργασίες σχετίζονται με τα καθήκοντα άλλων λειτουργιών. 

 

Οι κοινοί στόχοι αυξάνουν το κίνητρο του προσωπικού να εμπλακεί σε επικοινωνία υψηλής ποιότητας 

και να τους προδιαθέτει στην επίλυση προβλημάτων και όχι να κατηγορεί όταν τα πράγματα πάνε 

στραβά. Ο αμοιβαίος σεβασμός αυξάνει την πιθανότητα οι συμμετέχοντες να είναι δεκτικοί στην 

επικοινωνία από τους συναδέλφους τους ανεξάρτητα από τη σχετική τους κατάσταση, αυξάνοντας έτσι 

την ευκαιρία για κοινή γνώση και επίλυση προβλημάτων. Αυτή η αμοιβαία ενίσχυση μεταξύ σχέσης και 

επικοινωνίας αποτελεί τη βάση για συντονισμένη συλλογική δράση. 

 

Οι σχεσιακές διαστάσεις του σχεσιακού συντονισμού δεν είναι προσωπικές σχέσεις «συμπαθώ» ή «δεν 

συμπαθώ» αλλά μάλλον είναι δεσμοί που βασίζονται στην εργασία. Έχουν εννοηθεί ως δεσμοί μεταξύ 

ρόλων εργασίας και όχι προσωπικοί δεσμοί μεταξύ διακριτών ατόμων που κατοικούν σε αυτούς τους 

ρόλους εργασίας. 

 

 

Συζήτηση με τον εργαζόμενο 

 

Ένα εργαλείο «Συζήτηση με τον εργαζόμενο» έχει αναπτυχθεί για να επισημοποιήσει έναν διάλογο 

μεταξύ του υπεύθυνου και του υπαλλήλου. Η φιλοσοφία πίσω από το εργαλείο είναι ότι ο διάλογος 
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κάνει τη διαφορά για την κουλτούρα στο χώρο εργασίας και ο διάλογος δημιουργεί αποτελέσματα 

και ικανοποίηση από την εργασία. 

 

Ο τακτικός ατομικός διάλογος με κάθε υπάλληλο στοχεύει στην καθοδήγηση και την ενθάρρυνση κάθε 

υπαλλήλου να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό και μέγιστο επίπεδο απόδοσης, μέσω της συνεχούς 

υποστήριξης του υπεύθυνου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Οι τακτικές συνομιλίες εγγυώνται την προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού, η οποία συμβάλλει στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας, των κινήτρων και της αφοσίωσης προς το ΠΚΠ, τον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό και τους στόχους που εξυπηρετεί. Επιπλέον, δίνει σε κάθε μέλος του προσωπικού την ευκαιρία 

να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με το περιβάλλον στο χώρο εργασίας και αν πιστεύει ότι λαμβάνει 

την αναμενόμενη και επίκτητη καθοδήγηση και υποστήριξη από τον υπεύθυνο. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόθεση των συνομιλιών με τους εργαζομένους δεν είναι να 

επικρίνει ή να αξιολογήσει την προσωπικότητα των ανθρώπων. Στοχεύει εξ ολοκλήρου να εξετάσει 

αντικειμενικά σε ποιο βαθμό ο κάθε εργαζόμενος αντιστοιχεί στα καθήκοντα της θέσης του (γνώση, 

δεξιότητες, συμπεριφορά) σύμφωνα με το λειτουργικό πλαίσιο του ΠΚΠ και του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού. 

Ταυτόχρονα ανοίγει έναν διάλογο μεταξύ του υπαλλήλου και του υπευθύνου, όπου ο εργαζόμενος 

μπορεί ελεύθερα να εκφράσει την ικανοποίηση από την εργασία του, την προσωπική του ευημερία, τη 

σχέση του στην ομάδα και την αναγνώριση από τον υπεύθυνο, καθώς αυτά τα ζητήματα μπορούν να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ικανότητας των ανθρώπων να ενεργούν επαγγελματικά και 

αποτελεσματικά στα καθημερινά τους καθήκοντα. 

Οι συνομιλίες / οι διάλογοι των εργαζομένων θα σημειωθούν και θα προγραμματιστούν εκ των 

προτέρων και για τα δύο μέρη να προετοιμάσουν, να σκεφτούν και να εξετάσουν τι θέλουν να 

παρουσιάσουν. Αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλιστεί ένα θετικό και καρποφόρο αποτέλεσμα. 

Η τακτική συζήτηση με κάθε άτομο θεωρείται σημαντική στο ΠΚΠ καθώς η ομάδα μετρά 17 άτομα, και 

επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να ακούσουμε προσεκτικά και με κατανόηση όλες τις λεπτομέρειες 

και να λάβουμε όλα τα διαφορετικά θέματα με τρόπο που αισθάνεται κάθε μέλος της ομάδας ότι 

υποστηρίζεται, αναγνωρίζεται και εκτιμάται. 

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιούνται εξαμηνιαία. Η δημιουργία μιας τυπικής δομής συνομιλίας 

εγγυάται την ομοιογένεια και τη συστηματοποίηση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για την 

τεκμηρίωση και την αξιολόγηση της προόδου και των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου. 

 

Η συζήτηση θα εστιάσει σε συγκεκριμένες θεματικές, όπως: 

• Τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες 

• Προσωπικοί στόχοι 

• Σχέδιο εκπαίδευσης 

• Συνεργασία / Ομαδική εργασία 

• Ευθύνες 

• Ο ρόλος του υπεύθυνου / αναπληρωτών / συντονιστή / εκπροσώπου ΕΣ και της σχέσης 

• Παρακολούθηση και σχέδιο δράσης 
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Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (SOP) και φάκελος υπηρεσιών 

Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (SOPs) αποτελούν σημαντική πτυχή για την αποτελεσματική και 

εναρμονισμένη λειτουργία ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Πρόκειται για έγγραφα στρατηγικής 

μεθοδολογίας που προορίζονται να περιγράψουν τις τακτικές, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, 

δραστηριότητες και ενέργειες, σύμφωνα με τις οποίες θα επιτευχθεί η ποιότητα και η 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

 Τα SOPs προορίζονται να παρουσιάσουν ως οδηγίες για καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί ένα 

μέλος του προσωπικού ενώ εργάζεται στο ΠΚΠ. Η χρήση SOPs θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει 

την αυτοπεποίθηση του προσωπικού στον ρόλο τους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνολική 

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. 

Τα SOPs θα περιγράψουν ρόλους και ευθύνες μεταξύ του προσωπικού και θα καθορίσουν σαφείς 

γραμμές επικοινωνίας. Πρέπει να παρέχουν απαντήσεις σε α) ποιος κάνει τι, β) το ρόλο κάθε 

υπηρεσίας, γ) αναμενόμενο αποτέλεσμα και αποτέλεσμα του έργου, δ) ποιες είναι οι ανάγκες που 

πρέπει να καλυφθούν. 

Το ΠΚΠ διαθέτει ένα γενικό φάκελο που καλύπτει τα ακόλουθα έγγραφα: Έντυπο MFC, Εγχειρίδιο για 

μέλη του προσωπικού, Πολιτικές, πρότυπες διαδικασίες λειτουργάις για όλες τις υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, περιγραφές υπηρεσιών, έντυπα, εργαλεία παρακολούθησης 

και αναφοράς, διαδικασίες τήρησης βιβλίων / προμηθειών, εποπτεία, εκπαιδεύσεις και συζητήσεις 

προσωπικού. Ο Φάκελος θα διασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες και οι διαδικασίες είναι διαθέσιμες και 

γνωστές σε όλους τους υπαλλήλους και θα διασφαλίσει αδιάκριτη παροχή υπηρεσιών. 

Αναφορές και μηχανισμός παρακολούθησης 

Αναφορές 
 
Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

εφαρμογών. Το προσωπικό του ΠΚΠ έχει αποκτήσει εμπειρία στη χρήση της εφαρμογής ODK (Open 

Data Kit) για εισαγωγή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. 

Μέσω του ODK, τα μετρήσιμα στοιχεία των δεικτών συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν. 

Συμπληρωματικά, κάθε υπηρεσία του ΠΚΠ θα στείλει μια ποιοτική αναφορά στη διοίκηση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει, εκτός από τους αριθμούς που προέρχονται από το ODK, αφηγήσεις που καλύπτουν 

όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, αντανακλώντας θετικά 

επιτεύγματα, προκλήσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων. Επιπλέον, η έκθεση θα 

περιλαμβάνει σχέδια για τον επόμενο μήνα, σκέψεις για νέες ιδέες ή τρόπους διεξαγωγής 

δραστηριοτήτων ή οργάνωση της υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να περιληφθούν εικόνες που 

απεικονίζουν τον τρόπο διεξαγωγής μιας δραστηριότητας. 

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της χρήσης του εργαλείου ODK, μια παρόμοια 

βάση δεδομένων COMBO, προτείνεται για εισαγωγή δεδομένων, συλλογή και ανάλυση στο ΠΚΠ. Το 

COMBO επιλέχθηκε καθώς είναι ένα εργαλείο που βασίζεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν 

είναι συνδεδεμένο σε συγκεκριμένο διακομιστή. Αυτό θα δώσει μια αίσθηση αυτονομίας καθώς 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ελεγχθεί απευθείας από το προσωπικό που θα μπορεί να εισάγει 

δεδομένα συνεχώς και επίσης να αναλύει τα δικά του δεδομένα για την έκθεση αφήγησης. 
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Τα συστήματα τήρησης βιβλίων / προμηθειών του ΠΚΠ υπάγονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες του 

ΕΕΣ 

Σχέδιο κατάρτισης για το προσωπικό. Με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προσωπικού που 

συζητήθηκε στη συνομιλία για την απασχόληση, θα καταρτιστεί και θα προσαρμοστεί ένα σχέδιο για 

σχετικές εκπαιδεύσεις για το προσωπικό ανά διετία. Νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής μάθησης και 

κατάρτισης που προσφέρονται από δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ ή πανεπιστήμια θα συζητηθούν σε 

συναντήσεις προσωπικού. 

 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι όλοι οι τρέχοντες εργαζόμενοι έχουν τη βασική 

κατάρτιση σε θέματα όπως η εμπιστευτικότητα και οι ασφαλείς πρακτικές, η προστασία και η 

προστασία των παιδιών, η υποστήριξη σε μετανάστες σε αστικό περιβάλλον, οι ψυχολογικές πρώτες 

βοήθειες, οι δεξιότητες επικοινωνίας που βελτιώνουν την ψυχική ευεξία και η παραδοσιακή Βοήθεια. 

Το ίδιο ισχύει και για την εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών, του νομικού συμβούλου, του 

παιδαγωγού και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καθοδήγηση για τον 

τρόπο αντιμετώπισης του άγχους και των δύσκολων καταστάσεων. Η επαγγελματική υποστήριξη και 

καθοδήγηση των εθελοντών θα πραγματοποιείται από έναν συγκεκριμένα διορισμένο «υπεύθυνο 

εθελοντή» υπάλληλο υπό την επίβλεψη του διοικητή. 

Τα Εργαλεία Διαχείρισης, ο φάκελος των υπηρεσιών, τα SOPs και το εργαλείο αναφοράς και 

παρακολούθησης μπορούν να εισαχθούν σε άλλες υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ 

και να τροποποιηθούν αναλόγως. Τα εργαλεία θα αναπτύξουν με την πάροδο του χρόνου αρμονικά, 

αποτελεσματικά και ποιοτικά πρότυπα των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων. 

Τόπος διαμονής μεταναστών/προσφύγων στην Ελλάδα 
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Περιοχές της Αθήνας σύμφωνα με το Χάρτη 

 

 

 

Δ1: Εξάρχεια, Κολωνάκι, Πλάκα, Κουκάκι 

Δ2: Ν. Κόσμος, Ιλίσια, Μετς 

Δ3: Πετράλωνα, Ρουφ, Βοτανικός 

Δ4: Σεπόλια, Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος 

Δ5: Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος 

Δ6: Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Πλατεία Αττικής 

Δ7: Αμπελόκηποι, Γκύζη, Πολύγωνο, Ελληνορώσων, Ερυθρός Σταυρός 

Η στέγαση των αιτούντων άσυλο και των αναγνωρισμένων προσφύγων παρέχεται σε 14 πόλεις της 

ηπειρωτικής χώρας και 7 νησιά. Πάνω από το ήμισυ, το 58% των καταλυμάτων βρίσκεται στην Αθήνα, 

36% στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και 6% στα νησιά. 

Κοινωνικά Προγράμμα για τους μετανάστες στην Αθήνα 

Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR)  

Το Κέντρο Συντονισμού, λειτουργεί ως ένας κόμβος συντονισμού για την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και τεχνογνωσίας μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, δημόσιων φορέων και 

φορέων του δήμου Αθηναίων, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση καινοτόμων 

εργαλείων και πρωτοβουλιών που προωθούν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε 

τοπικό επίπεδο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί το Στρατηγικό Σχέδιο ‘Ενταξης των προσφύγων και των 

μεταναστών στην πόλη, με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και τη διασφάλιση της κοινωνική 

συνοχής. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ο πρώτος Οδηγός για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός 

Μηχανισμού Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έκτακτες ή αυξητικά 

κλιμακούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην πόλη της Αθήνας, που στην περίπτωση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών, θα διασφαλίσει 

αποτελεσματικό συντονισμό και έγκαιρη ανταπόκριση. Το Κέντρο παράλληλα αναπτύσσει συνεργασία 

με δήμους της χώρας με σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 
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Οι εργασίες οργανώνονται σε 6 επιτροπές εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Τα 
μέλη τους εντοπίζουν από κοινού τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά στους τομείς της νομικής 
υποστήριξης, της πρόσβασης σε δομές υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες, της στέγασης, της 
εκπαίδευσης, της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και της έμφυλης 
διάστασης του προσφυγικού, και θέτουν άμεσες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ανά τομέα. 
Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προκύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, 
μεταφέρονται και σε άλλους δήμους της χώρας. Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί πάνω από 90 μέλη, που 
συμμετέχουν στις εργασίες του με περισσότερους από 200 εκπροσώπους. 

 
Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών- ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για 

κοινωνικά δικαιώματα- σε πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) 

με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη. Η λογική πίσω από το 

ΚΕΜ είναι παρόμοια με την προσέγγιση του ΠΚΠ. 

Παρόλο που υπάρχουν δύο ΚΕΜ στον Δήμο Αθηναίων και τα δύο κοντά στο ΠΚΠ όσο και κοντά στις 

περιοχές όπου κατοικούν οι περισσότεροι μετανάστες, οι τεράστιες ανάγκες για αυτές τις υπηρεσίες 

δικαιολογούν την ανάγκη συμπληρωματικών ενεργειών μεταξύ των ΚΕΜ και του ΠΚΠ. Απαιτείται η 

θέσπιση ενός σαφούς και συγκεκριμένου πλαισίου συνεργασίας για την αποτροπή της επικάλυψης 

και της σπατάλης πόρων. 

Για να εξασφαλιστεί το καλύτερο συμφέρον των δικαιούχων, είναι πολύ σημαντικό να οικοδομηθούν 

ισχυρές σχέσεις με άλλους οργανισμούς (ΜΚΟ και δημόσιους φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες στον 

ίδιο τομέα. Καθώς οι ικανότητες και η χρηματοδότηση των οργανώσεων αλλάζουν συνεχώς, το ΠΚΠ 

δίνει προτεραιότητα σε σαφείς οδηγίες για τους όρους επικοινωνίας και συνεργασίας π.χ. ένα 

Σύμφωνο Συνεργασίας. Οι συνεργίες με τους εταίρους είναι επικυρωμένες από την ομάδα-στόχο ως 

ισότιμα μέλη των συνεργιών και ενισχύουν τον επαγγελματισμό. 

Επιλογή της τοποθεσίας του ΠΚΠ 
 
Όπως συμβαίνει με όλες τις υπηρεσίες, η πρόσβαση έχει μεγάλη σημασία. Η πρόσβαση είναι μια 
έννοια πολλαπλών παραγόντων που περιλαμβάνει: 

1. Φυσική πρόσβαση - μπορούν οι ωφελούμενοι να φθάσουν φυσικά και εύκολα στην 
υπηρεσία και ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν; 

2. Γνώση και ευαισθητοποίηση - Γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι η υπηρεσία υπάρχει και τι 
προσφέρεται; 

3. Αποδεκτικότητα - Οι υπηρεσίες και οι χώροι που προσφέρονται είναι πολιτιστικά αποδεκτοί 
από τους πληθυσμούς-στόχους; 

4. Συνέργειες - Είναι το κέντρο τοποθετημένο σε μια περιοχή όπου υπάρχουν άλλοι πάροχοι 
υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η συμπληρωματικότητα; 

 
Καθώς η πλειοψηφία του μεταναστευτικού πληθυσμού κατοικεί στο κέντρο της Αθήνας, η θέση του 
ΠΚΠ φαίνεται λογική επιλογή. Το κόστος ενοικίασης και το κόστος λειτουργίας έχουν 
ελαχιστοποιηθεί για τη βιωσιμότητα. 
 

Ωράριο Λειτουργίας 

Το κέντρο είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.    
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Βιωσιμότητα 

Ένα μεγάλο ποσοστό των λειτουργικών δαπανών θα ληφθεί από τους ανθρώπινους πόρους και το 

κόστος τοποθεσίας. Η χρήση των υφιστάμενων κτιρίων του ΕΕΣ θα παρείχε σημαντικά περιουσιακά 

στοιχεία στον ΕΕΣ μακροπρόθεσμα και θα συνέχιζε να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των 

μελλοντικών εξόδων λειτουργίας. Επί του παρόντος, αυτό δεν ήταν δυνατό, δεδομένου ότι ο ΕΕΣ ως 

ένας οργανισμός θα υποβληθεί στο εγγύς μέλλον σε μια έντονη αναθεώρηση της δομής, των 

χρηματοοικονομικών του περιουσιακών στοιχείων, των υπηρεσιών στήριξης και της ιεράρχησης των 

βασικών δραστηριοτήτων τους σε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο. 

Η ανάπτυξη υλικού όπως τα δελτία τύπου και το ενημερωτικό δελτίο θα έχει ως στόχο την αύξηση 

της προβολής του προγράμματος. Η παροχή φιλικών προς το χρήστη επικοινωνιών προς τον γενικό 

πληθυσμό ευελπιστεί ότι θα προσελκύσει δυνητικούς δωρητές για περαιτέρω χρηματοδότηση. Οι 

δημοσιεύσεις θα συμπληρωθούν με εσωτερικές μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που 

αξιολογούν συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. 

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το κόστος της κεντρικής ομάδας θα παρασχεθεί από τον 

Ερυθρό Σταυρό. 

Πόροι 

Κατηγορία κόστους 

Κόστη τοποθεσίες Ενοίκιο (εάν δεν είναι κτίριο του ΕΕΣ)  

 Ρεύμα 

 Νερό 

 Internet 

 Καθαριότητα  

 Διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή για την Τηλεφωνική Γραμμή Στήρξης και 
Ενημέρωσης 

 Συντήρηση κτιρίου 

Προμήθειες και Υλικό Εκπαιδευτικό υλικό 

 Υλικό για δραστηριότητες 

 Είδη γραφείου 

 Αναψυκτικά/Τρόφιμα για δραστηριότητες 

 Συντήρηση και αντικατάσταση επίπλων κτλ 

Ανθρώπινοι Πόροι Υπεύθυνος Διαχείρισης  

 1 Διοικητικός Υπάλληλος 

Τώρα 2 ΚΛ 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί (διαχείριση περίπτωσης) 

 1 Νομικός Σύμβουλος 

 8 υπάλληλοι Τηλεφωνικής Γραμμής (διαπολιτισμικοί μεσολαβητές) 

 2 Εκπαιδευτικοί (υπεύθυνοι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το 
συντονισμό των εθελοντών) 

 1 Παιδαγωγός (υπεύθυνος για τα παιδιά/σχολικές δραστηριότητες) 

 1 υπεύθυνος καθαριότητας 

 Αποζημίωση 20 εθελοντές 
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Οργανόγραμμα ΠΚΠ Αθήνας  

      

                                                                                                                                                     

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

          

Social Worker   

 

 

  

 

Συντονιστής 

Υπεύθυνος 

Διαχείρισης 

Υπηρεσία 

Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης/Παιδιά 

Υπεύθυνος 

Υποδοχής 

Υπεύθυνος 

Εκπαίδευσης 

Υπεύθυνος 

Τηλεφωνικής 

Γραμμής 

Υπηρεσία 
Νομικής 

Συμβουλευτικής 

Κοινωνική Υπηρεσία 
Υπηρεσία 

Εκπαίδευσης 

Τηλεφωνική Γραμμή 

Στήριξης και 

Ενημέρωσης 

Υπηρεσία 
Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης/Δεξιοτήτων 
Ζωής 

Υπεύθυνος 

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Υπηρεσία Υποδοχής 
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Παράρτημα: Πλαίσιο καταγραφής για ένα Πολυδύναμο Κέντρο και σχετικός μηνιαίος προϋπολογισμός  

Συνολικός στόχος: Να επιτρέπεται στους πρόσφυγες και τους μετανάστες να παραμένουν ασφαλείς συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι. 

Στόχοι: οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες και λαμβάνουν υποστήριξη στην πρόσβαση σε σχετικούς και διαθέσιμους πόρους. 

 

Περίληψη / Στόχοι έργου Δείκτης 

 

Μέσα επαλήθευσης Κίνδυνοι και υποθέσεις 

Στόχος:1 
Το ΠΚΠ επιτρέπει στους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες να 
παραμένουν ασφαλείς 
συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι 
καθόλες τις φάσεις της ένταξής τους  

  

 

Στόχος 1. 
Τα ΠΚΠ παρέχουν σχετικές, έγκαιρες 
και αξιόπιστες πληροφορίες που 
συνδέονται με τις κύριες ανάγκες 
πληροφοριών των κοινοτήτων 
μεταναστών 

 
 

 
 

 

Στόχος 1.1 
Διασφάλιση ότι ο κατάλογος 
υπηρεσιών είναι ενημερωμένος, 
διαθέσιμος και χρησιμοποιείται από 
τους κοινωνικούς λειτουργούς και 
την τηλεφωνική γραμμή  

 
 
Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται είναι σχετικές και 
ακριβείς 

Επικαιροποιημένη εκδοχή στην 
ιστοσελίδα ΕΕΣ 

 
 
Οι σχετικές πληροφορίες θα 
ενημερωθούν από τους συνεργάτες 
που είναι εγγεγραμμένοι στη βάση 

Στόχος 1.2 Αριθμός μεταναστών που 
παρακολουθούν ατομικές συνεδρίες 

Σύστημα δεδομένων, φόρμες 
Διατίθενται διερμηνείς 
συγκεκριμένης γλώσσας 
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Διεξαγωγή υπόθεσης κοινωνικής 
εργασίας - διαχείριση και 
παρακολούθηση 

Στόχος 1.3 
Παροχή νομικής συμβουλευτικής για 
την καθοδήγηση και υποστήριξη 
προσφύγων να κατανοήσουν το 
καθεστώς τους, τα έγγραφά τους και 
την κατάστασή τους βοηθώντας να 
διαλευκάνουν τις επιλογές τους  

Αριθμός μεταναστών που 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
σχετικά δικαιώματα, νομική βοήθεια 
και έκδοση εγγράφων 

Σύστημα δεδομένων 

Διατίθενται διερμηνείς 
συγκεκριμένης γλώσσας  

Στόχος 1.4  
Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής 
(συμπεριλαμβανομένων WhatsApp, 
Viber and e-mail) με πολύγλωσσους 
διερμηνείς 

Αριθμός κλήσεων της Τηλεφωνικής 
Γραμμής 

 

Σύστημα δεδομένων 

 

Στόχος 2.  
Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης που περιλαμβάνουν 
ατομική και ομαδική συμβουλευτική 
και δομημένες ομαδικές 
δραστηριότητες 

  

 

Στόχος 2.1 
Διεξαγωγή ομαδικής 
ψυχοεκπαίδευσης, εκπαίδευσης 
υγείας και άλλων θεμάτων για την 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

ριθμός και τύπος ψυχολογικής 
υποστήριξης που παρέχεται 

Αριθμός συμμετεχόντων σε ατομική 
και ομαδική συμβουλευτική 

Φόρμα συμμετοχής 
Αρχεία συνεδριών 

Σύστημα δεδομένων 

Migrants are aware of the services 
and consider them as useful in coping 
with their challenges 
 
Agencies refer migrants to and 
promote the services 
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Στόχος 2.2 
Διεξαγωγή εστιασμένων / 
δομημένων δραστηριοτήτων για 
παιδιά σε διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες 

Αριθμός συμμετεχόντων που 
παρακολουθούν δομημένες και 
συγκεκριμένες δραστηριότητες 

Φόρμα συμμετοχής 
Σύστημα δεδομένων 

Volunteer resources are available to 
support homework assistance and 
activities for different age groups 

Στόχος 2.3 
Παροχή συνεδριών προετοιμασίας 
για την αγορά εργασίας, 
αποδεικνύοντας εκπαιδεύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες, όπως 
βιογραφικό σημείωμα / συνοδευτική 
επιστολή, συνεντεύξεις εργασίας, 
δεξιότητες ζωής, παραπομπή σε 
δραστηριότητες κατάρτισης 
δεξιοτήτων και εκμάθηση γλωσσών   

 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 
εκπαιδευτικά μαθήματα και 
μαθήματα δεξιοτήτων ζωής 
 
Αριθμός παραπομπών σε άλλους 
φορείς 
 
 

 

Φόρμα συμμετοχής 
 

Σύστημα δεδομένων 

Οι εμπλεκόμενοι είναι πρόθυμοι να 
δημιουργήσουν συμπληρωματικές 
συνεργασίες 

Στόχος 2.4 
Παροχή μαθημάτων Ελληνικής και 
Αγγλικής γλώσσας 

Αριθμός συμμετεχόντων που έχουν 
πρόσβαση σε μαθήματα Φόρμα συμμετοχής 

Σύστημα δεδομένων 

Οι μετανάστες δεσμεύονται να 
παρακολουθήσουν 
προγραμματισμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

Στόχος 2.5 
Υποστήριξη ένταξης των παιδιών στο 
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και 
υποστήριξη των γονέων και των 
δασκάλων να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις (συνεργασία με ένα 
γειτονικό σχολείο) 

Αριθμός παιδιών που 
υποστηρίζονται  

Αριθμός συναντήσεων με γονείς και 
καθηγητές 

Φόρμα συμμετοχής 
Σύστημα δεδομένων  
Πρακτικά των συναντήσεων 

 
Οι γονείς εκτιμούν την υπηρεσία και 
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 
της 

Στόχος 2.6 Αριθμός παιδιών που 
υποστηρίζονται  

Φόρμα συμμετοχής 
Σύστημα δεδομένων  
Πρακτικά των συναντήσεων 
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Υποστήριξη ένταξης των μικρών 
παιδιών στο δημόσιο Νηπιαγωγείο 
και έτσι στην ελληνική κοινωνία 

 

Αριθμός συναντήσεων με γονείς και 
καθηγητές 

Οι γονείς εκτιμούν την υπηρεσία και 
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 
της 

Στόχος 2.7 
Παροχής ενός χώρου κοινωνικής 
δικτύωσης για κοινωνικοποίηση, 
παιχνίδι και δημιουργία δικτύων με 
πρόσβαση σε σύνδεση στο 
Διαδίκτυο, υπολογιστές, 
πληροφορίες και βοήθεια από το 
προσωπικό 

 

Αριθμός επισκέψεων στο κέντρο 

Φόρμα εγγραφών 

Σύστημα δεδομένων 

 
 
Οι μετανάστες εκτιμούν το Κέντρο 
και υπάρχει μια ήρεμη ατμόσφαιρα 
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 Ανθρώπινοι Πόροι  
Κάθε 
Μήνα 

 
Τιμή 

Μονάδας 
27.338 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Διοικητικός Υπάλληλος με χρέη υποδοχής 1 Person 
Μήνας 

EUR 1.630 1.630 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Υπεύθυνος Διαχείρισης του Κέντρου 1 Person 
Μήνας 

EUR 1.950 1.950 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Παιδαγωγός 1 Person 
Μήνας 

EUR 1.700 1.700 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Υπεύθυνος καθαριότητας και γενικών 
καθηκόντων 

1 Person 
Μήνας 

EUR 1.694 1.694 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Υπάλληλοι Hotline  2 Persons 
Μήνας 

EUR 1.990 3.979 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Hotline/ διαπολιτισμικοί μεσολαβητές 6 Persons 
Μήνας 

EUR 1.390 8.340 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Εκπαιδευτικοί 2 Persons 
Μήνας 

EUR 1.700 3.400 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Υπάλληλος Υπηρεσίας Νομικής 
Συμβουλευτικής 

1 Person 
Μήνας 

EUR 1.700 1.700 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περίπτωσης 1 Person 
Μήνας 

EUR 1.390 1.390 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 1 Person 
Μήνας 

EUR 1.555 1.555 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Λειτουργικά Έξοδα     2.777 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Εκτύπωση φυλλαδίων 2.000 
Μήνας 

EUR 42 42 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Ενοίκιο 1 
Μήνας 

EUR 1.100 1.100 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Ρεύμα 1 
Μήνας 

EUR 600 600 
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ΠΚΠ-
Αθήνας 

Συντήρηση μικρής κλίμακας 1 
Μήνας 

EUR 50 50 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Είδη γραφείου 1 
Μήνας 

EUR 250 250 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Τηλέφωνο και Internet 1 
Μήνας 

EUR 675 675 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Λογισμικό για την ασφάλεια δεδομένων 1 
Μήνας 

EUR 60 60 

 Προμήθεις και Υλικό     1.236 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Προωθητικό Υλικό 1 
Μήνας 

EUR 42 42 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Αποζημίωση Εθελοντών 1 
Μήνας 

EUR 400 400 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Υλικό για δραστηριότητες 1 
Μήνας 

EUR 209 209 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Αναψυκτικά για δραστηριότητες συμπεριλ. 
Χώρου Κοινωνικής Δικτύωσης 

1 
Μήνας 

EUR 200 200 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Αντικατάσταση των παιχνιδιών 1 
Μήνας 

EUR 50 50 

ΠΚΠ-
Αθήνας 

Εκπαιδευτικό Υλικό 1 Μήνας EUR 335 335 

 Γενικό Σύνολο     31.351 

 


