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Δομή Διεθνούς Κινήματος

Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
(ΔΟΕΣ/IFRC)
Η ΔΟΕΣ είναι μια παγκόσμια ανθρωπιστική
οργάνωση που συντονίζει και κατευθύνει
τη διεθνή βοήθεια μετά από φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές σε καταστάσεις
μη συγκρούσεων. Αποστολή της είναι η
βελτίωση της ζωής των ευάλωτων ανθρώπων
κινητοποιώντας τη δύναμη του ανθρωπισμού.
Η ΔΟΕΣ συνεργάζεται με τους Εθνικούς
Συλλόγους για την αντιμετώπιση καταστροφών
σε όλο τον κόσμο. Οι δράσεις ανακουφιστικής
βοήθειας συνδυάζονται με αναπτυξιακές
εργασίες,
συμπεριλαμβανομένων
των
προγραμμάτων
ετοιμότητας
για
την
αντιμετώπιση καταστροφών, δραστηριοτήτων
στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης και
της προώθησης των ανθρωπιστικών αξιών.
Συγκεκριμένα, υποστηρίζει προγράμματα για
τη μείωση του κινδύνου και την καταπολέμηση
της εξάπλωσης των ασθενειών, όπως ο
ιός HIV, η φυματίωση, η γρίπη των πτηνών
και η ελονοσία. Η ΔΟΕΣ εργάζεται επίσης
για την καταπολέμηση των διακρίσεων και
της βίας, καθώς και για την προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βοήθειας
των μεταναστών.
Οι στρατηγικοί στόχοι της ΔΟΕΣ είναι:
•
Να σώζει ζωές, να προστατεύει τα
μέσα διαβίωσης και να συμβάλλει στην
ανάκαμψη από τις καταστροφές και την κρίση
•
Να δίνει την δυνατότητα για υγιή και
ασφαλή διαβίωση
•
Να προωθεί την κοινωνική ένταξη και
μια κουλτούρα μη βίας και ειρήνης

βίας, καθώς και η παροχή βοήθειας σε αυτούς.
Σε περιόδους σύγκρουσης, η ΔΕΕΣ είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση και το συντονισμό
των διεθνών δραστηριοτήτων ανακούφισης
του Κινήματος. Προωθεί επίσης τη σημασία
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και
εφιστά την προσοχή στις οικουμενικές
ανθρωπιστικές αρχές.
Ως θεματοφύλακας των Συμβάσεων της
Γενεύης, η ΔΕΕΣ έχει μόνιμη εντολή, δυνάμει
του διεθνούς δικαίου, να επισκέπτεται τις
φυλακές, να οργανώνει επιχειρήσεις αρωγής,
να επανενώνει οικογένειες που έχουν χωριστεί
και να αναλαμβάνει άλλες ανθρωπιστικές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ένοπλων
συγκρούσεων.

Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ/
ICRC)
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού
(ICRC) είναι ένας αμερόληπτος, ουδέτερος
και ανεξάρτητος οργανισμός του οποίου η
αποκλειστική ανθρωπιστική αποστολή είναι
η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας
των θυμάτων του πολέμου και της εσωτερικής

Η ΔΕΕΣ προσπαθεί επίσης να καλύψει τις
ανάγκες των εσωτερικά εκτοπισμένων, να
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους
κινδύνους των ναρκών και των εκρηκτικών
υπολειμμάτων του πολέμου και να εντοπίσει
τους ανθρώπους που αγνοούνται κατά τη
διάρκεια συγκρούσεων.Η έδρα της ΔΕΕΣ είναι
στη Γενεύη της Ελβετίας και έχει πάνω από
12.000 υπαλλήλους σε 80 χώρες σε όλο τον
κόσμο. Περίπου το 30% των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων της ΔΕΕΣ διεξάγεται σε
συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους.
Κάθε Εθνικός Σύλλογος απαρτίζεται από
εθελοντές και προσωπικό, οι οποίοι παρέχουν
μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών, όπως,
ανακούφιση στις καταστροφές, παροχή
βοήθειας στα θύματα του πολέμου, εκπαίδευση
πρώτων βοηθειών και αποκατάσταση των
οικογενειακών δεσμών.

Εθνικοί Σύλλογοι
Υπάρχουν 190 Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού
Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε όλο
τον κόσμο, ενώ νέοι σύλλογοι εξακολουθούν
να διαμορφώνονται.
Αυτό το μοναδικό
δίκτυο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Διεθνούς
Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της
Ερυθράς Ημισελήνου.

Οι Εθνικοί Σύλλογοι υποστηρίζουν τις δημόσιες
αρχές στις χώρες τους ως ανεξάρτητοι αρωγοί
της κυβέρνησης στον ανθρωπιστικό τομέα. Οι
τοπικές γνώσεις και εμπειρίες, η πρόσβαση
στις κοινότητες και η υποδομή επιτρέπουν
στο Κίνημα να λάβει το σωστό είδος βοήθειας
όπου χρειάζεται, γρήγορα.
Οι εθελοντές των Εθνικών Συλλόγων είναι
συχνά οι πρώτοι που φτάνουν στο πεδίο,
όταν μια καταστροφή πλήττει μία περιοχή
και παραμένουν ενεργοί μέσα στις πληγείσες
κοινότητες πολύ καιρό μετά την αποχώρηση
όλων των άλλων που έχουν έρθει για να
προσφέρουν βοήθεια.

Προσδιορίζοντας
το ΠΚΠ μέσα στο
Ερυθροσταυρικό Κίνημα
Στόχοι Ελληνικού Ερυρού Σταυρού
Αξίες του Τομέα
Κοινωνικής Πρόνοιας
Σκοπός και
Στόχοι των ΠΚΠ

IFRC
HRC (NS)
SWD

MFC/
Shelters

Το ΠΚΠ/MFC είναι πρόγραμμα του Τομέα
Κοινωνικής Πρόνοιας (SWD).
Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας είναι μέρος
του ΕΕΣ/HRC.
O
ΕΕΣ
είναι
μέλος
της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών/Ερυθρών
Ημισελήνων(IFRC).
Η ΔΟΕΣ είναι μέρος του Ερυθροσταυρικού
Κινήματος (RCRC Movement).

καθοδηγούμενος αποκλειστικά
από τις
ανάγκες τους, δίνοντας προτεραιότητα στις
πιο επείγουσες περιπτώσεις.

Ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και
αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών
Προωθεί την αμοιβαία κατανόηση, τη φιλία, τη
συνεργασία και την προάσπιση της ειρήνης
μεταξύ των ανθρώπων.
Υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών
Ανακουφίζει τις αντιξοότητες των ανθρώπων,
Το
βέλτιστο
συμφέρον
των
εξυπηρετούμενων
θα πρέπει να καθορίζει
οποιαδήποτε απόφαση του
προσωπικού
Αυστηρή εμπιστευτικότητα και προστασία των
δεδομένων που συλλέγονται

Συνηγορία
υπερ
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Ο Εθνικός Σύλλογος είναι αρωγός των
δημοσίων αρχών στον ανθρωπιστικό τομέα
και υπόκειται στους νόμους της χώρας που
λειτουργεί, ενώ πρέπει να διατηρεί πάντα την
αυτονομία του, έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα
στιγμή να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές του
Κινήματος.
Εθελοντική υπηρεσία
Πρόκειται για ένα εθελοντικό κίνημα
ανακούφισης που δεν παρακινείται με κανένα
τρόπο από την επιθυμία για κέρδος.

Αντικειμενικότητα
και
σεβασμός
της
διαφορετικότητας- Αποδοχή του ατόμου
ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, την κοινωνική ταυτότητα
και τον τρόπο ζωής που επιλέγονται με ή
χωρίς τη θέλησή του και ίση μεταχείριση προς
τους εξυπηρετούμενους ανεξαρτήτως φύλου,
θρησκείας και εθνικότητας

Ενσυναίσθηση- Σεβασμός του ατόμου μέσω
της εξατομικευμένης προσέγγισης σύμφωνα
με τις ατομικές ανάγκες
Μετριασμός
της
ευαλωτότητας
των
προσφύγων και των μεταναστών μέσω:
Δημιουργίας ικανοτήτων για διαχείριση της
καθημερινής ζωής.
Παροχής στην πρόσβαση σε ακριβή και
επικαιροποιημένη πληροφόρηση.

Ενίσχυσης της ένταξης και της ανθεκτικότητας
μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών
ομάδων και ομάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης
Επαγγελματικής συμπεριφοράς και τήρησης
του Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΣ.

Οι 7 Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Aνθρωπισμός
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου, που δημιουργήθηκε από την επιθυμία
παροχής βοηθείας χωρίς διάκριση στους τραυματίες
του πεδίου της μάχης, προσπαθεί, υπό τη διεθνή και
εθνική του ιδιότητα να προλάβει και να ανακουφίσει τον
πόνο οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός του είναι
να προστατεύει τη ζωή και την υγεία και να εξασφαλίζει
τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία
κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ
των λαών.
Αμεροληψία
Δεν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή,
θρησκευτικές πεποιθήσεις, τάξη ή πολιτικές απόψεις.
Προσπαθεί να ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες των ατόμων,
ωθούμενο μόνο από τις ανάγκες τους και να δίνει
προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις
δυστυχίας.
Ουδετερότητα
Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη όλων των μερών, το
Κίνημα δεν δύναται να μεροληπτεί στις εχθροπραξίες
ή να εμπλέκεται οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής,
φυλετικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσεως.
Ανεξαρτησία
Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι,
ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες
των κυβερνήσεών τους και υπόκεινται στους νόμους
των χωρών τους, πρέπει πάντοτε να διατηρούν την
αυτονομία τους έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν
πάντοτε σύμφωνα με τις Αρχές του Κινήματος.
Εθελοντισμός
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου είναι ένα εθελοντικό κίνημα βοηθείας κατ’
ουδένα τρόπο εμπνευσμένο από την επιθυμία για
κέρδος.
Ενότητα
Μόνο ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς
Ημισελήνου δύναται να υπάρχει σε μία χώρα. Πρέπει να
είναι ανοικτός σε όλους και να εκτελεί το ανθρωπιστικό
του έργο σε όλη την περιοχή του.
Παγκοσμιότητα
Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου είναι παγκόσμιο και όλοι οι Σύλλογοι έχουν
ίση θέση και μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα
καθήκοντα στην αλληλοβοήθεια.

Ιστορικό

Τα ΠΚΠ λειτουργούν με ολιστική προσέγγιση
που στοχεύει στην οικοδόμηση της
ανθεκτικότητας και την ενίσχυση των
προσφύγων και των μεταναστών ώστε να
αποκτήσουν αυτονομία στην καθημερινή τους
ζωή. Τα ΠΚΠ επίσης στοχεύουν να βοηθήσουν
τους ανθρώπους να δημιουργήσουν νέα
δίκτυα με άλλους ανθρώπους σε παρόμοιες
καταστάσεις παρέχοντας την αίσθηση της
κοινότητας, η οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί
σε ένα αστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, τα
ΠΚΠ οργανώνουν δραστηριότητες μάθησης
και αναψυχής που βοηθούν τους ανθρώπους
να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και ικανοί να
εντάσσονται σε μια νέα κοινωνία.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) έχει δύο
Πολυδύναμα Κέντρων Προσφύγων (ΠΚΠ). Το
ένα βρίσκεται στην Αθήνα για να εξυπηρετεί
την Κεντρική Αθήνα και την Αττική ευρύτερα,
ενώ το άλλο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
για να εξυπηρετεί την αστική περιοχή της
πόλης και τη βόρεια περιοχή της Ελλάδας. Η
φιλοσοφία της λειτουργίας ενός Πολυδύναμου
Κέντρου που απευθύνεται σε πρόσφυγες και
μετανάστες υπάρχει για παραπάνω από
20 χρόνια. Το ΠΚΠ της Αθήνας λειτουργεί
από το 1997, ενώ το ΠΚΠ της Θεσσαλονίκης
ιδρύθηκε ως επακόλουθο της «προσφυγικής
κρίσης» του 2015 και λειτουργεί από τα τέλη
Νοεμβρίου του 2017.
Το ΠΚΠ είναι ένα κέντρο που προσφέρει ένα
ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες για
να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την
τρέχουσα κατάσταση τους, προκειμένου να
διευκολυνθεί η ενταξιακή τους διαδικασία. Αυτό
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση,
στην εργασία και την ιατρική περίθαλψη
στην ελληνική κοινωνία, μέσω της παροχής
συμβουλών, καθοδήγησης, παραπομπών και
υποστήριξης για την απόκτηση απαραίτητων
εγγράφων.

Ελληνικός
Ερυθρός
Σταυρός
1877

Ο ΕΕΣ και τα ΠΚΠ έχουν δώσει μεγάλη
έμφαση στην ψυχοκοινωνική ευημερία των
ανθρώπων. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη
επικεντρώνεται
στις
κοινωνικές
και
ψυχολογικές πτυχές της ζωής των ανθρώπων.
Ο όρος «ψυχοκοινωνικό» αναφέρεται στη
δυναμική σχέση μεταξύ της ψυχολογικής
και κοινωνικής διάστασης ενός ατόμου και
του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών. Οι
ψυχολογικές
διαστάσεις
περιλαμβάνουν
εσωτερικά συναισθήματα, σκέψεις και
αντιδράσεις. Οι κοινωνικές διαστάσεις
περιλαμβάνουν τις σχέσεις, τα οικογενειακά
και κοινοτικά δίκτυα, τις κοινωνικές αξίες και
τις πολιτιστικές πρακτικές και επικεντρώνονται
σε μια προσέγγιση που βασίζεται στην
ανθεκτικότητα για άτομα, οικογένειες και
κοινότητες.
Το βασικό στοιχείο στις ψυχοκοινωνικές
παρεμβάσεις
είναι
ότι
οι
άνθρωποι
ενδυναμώνονται για να φροντίζουν τον εαυτό
τους και ο ένας τον άλλον και η προσωπική και
κοινοτική αυτοπεποίθηση και οι δυνατότητες
τους βελτιώνονται μαζί με την ικανότητα
αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Τομέας
Κοινωνικής
Πρόνοιας
1965

Πολυδύναμο Πολυδύναμο
Αθήνας
Θεσσαλονίκης
1997

2017

Φιλοσοφία

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 ΠΚΠ δίνει μεγάλη έμφαση στην
ψυχοκοινωνική ευεξία. Η ψυχοκοινωνική
υποστήριξη δίνει έμφαση στις κοινωνικές και
ψυχολογικές πτυχές της ζωής των ανθρώπων.
Ο όρος «ψυχοκοινωνικό» αναφέρεται στη
δυναμική σχέση μεταξύ της ψυχολογικής
και της κοινωνικής διάστασης ενός ατόμου
και του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών.
Οι ψυχολογικές διαστάσεις περιλαμβάνουν
εσωτερικά, συναισθηματα και αντιδράσεις.
Οι κοινωνικές διαστάσεις περιλαμβάνουν τις
σχέσεις, τα οικογενειακά και κοινοτικά δίκτυα,
τις κοινωνικές αξίες και τις πολιτισμικές
πρακτικές και επικεντρώνονται σε μια
προσέγγιση που βασίζεται στην ανθεκτικότητα
για τα άτομα και τις οικογένειες.

Υπηρεσίες

Τηλεφωνική Γραμμή

Δραστηριότητες
Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης Παιδιών

Νομική Συμβουλευτική

Κοινωνικός Χώρος

Εργαστήρια
Απασχολησιμότητας

Κοινωνική Υπηρεσία

Εκμάθηση Ελληνικής
και Αγγλικής Γλώσσας

Τα ΠΚΠ έχουν ένα καλά
οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να:
1. Κρατούν τον εαυτό τους καλά ενημερωμένο και
πληροφορημένο.Αναλαμβάνουν ευθύνη και να
μάθουν να λένε όχι.
2. Αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες
και
να
συμμετέχουν.
3. Σέβονται τους υπεύθυνους διαχείρισης των
Κέντρων και τους συναδέλφους τους.
4. Αποδέχονται δυνατότητες ανάπτυξης και
ανάληψης νέων καθηκόντων.
5. Οργανώνουν την εργασιακή και ιδιωτική ζωή με
ισορροπημένο τρόπο
6. Μοιράζονται θετικές εργασιακές εμπειρίες με
υπεύθυνους διαχείρισης των Κέντρων και τους
συναδέλφους τους.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των Κέντρων υποχρεούνται
να:
1. Καθορίζουν με σαφήνεια το εργασιακό πλαίσιο.
2. Δείχνουν στους εργαζόμενους το ρόλο που
διαδραματίζει ο καθένας για την επίτευξη των
στόχων.
3. Εμπλέκουν τους εργαζόμενους στη λήψη
των αποφάσεων και να τους προσκαλούν σε
διάλογο.
4. Δείχνουν ενδιαφέρον και αναγνώριση της
προσπάθειας που καταβάλουν οι εργαζόμενοι.
5. Προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης των
εργαζομένων .
6. Βοηθούν τους εργαζόμενους να διατηρούν
ισορροπία στην εργασιακή και ιδιωτική ζωή.
7. Δίνουν λόγους στους εργαζόμενους για να είναι
περήφανοι για τη δουλειά τους.

Εκπαιδεύσεις
Υποχρεωτικό

Υλοποιείται από το
προσωπικό και του
Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων

•
•
•

Ίδρυση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Παρακολούθηση Λειτουργίας Υπηρεσίων
ΠΚΠ
Πολιτικές
και
Διαδικασίες
ΠΚΠ.
Περιγραφή Υπηρεσιών Κέντρου και
Αντικειμένου Εργασίας

Από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα εκπαίδευσης
του IFRC

•
•
•
•
•
•

Κώδικας Δεοντολογίας
Μείνε Ασφαλής (3ώρες)
Παιδική Προστασία - Πολιτική Προστασίας
Παιδιού ΕΕΣ
Κατευθυντήριες Αρχές και Οδηγίες
ΕΣ/ΕΗ στην παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας (60λετπά)
Εισαγωγή
στην
Προστασία
από
Σεξουαλική
Εκμετάλλευση
και
Κακοποίηση (PSEA) (30λετπά)
Πως μπορούμε να διατηρήσουμε την
πληροφορία ασφαλή; (45λεπτά)

Έγγραφο της IFRC που
βρίσκεται διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της IFRC

Συνίσταται

•

Ελάχιστες προδιαγραφές Δέσμευσης
ως προς το φύλο και την ποικιλομορφία
στον προγραμματισμό εκτάκτων
αναγκών
•
•

•

Κόσμος Ερυθρού Σταυρού (20ώρες)
Αποκατάσταση Οικογενειακών Δεσμών
(RFL) και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
(PSS) - Θεματική 1: Σε έκτακτες
ανάγκες(1,5ώρα)
Αποκατάσταση Οικογενειακών Δεσμών Βασικές Δεξιότητες (2ώρες)

Τι είναι η κουλτούρα στο χώρο εργασίας;
Επιπλέον, η κουλτούρα επηρεάζεται από τις αρχές
και τις αξίες της διοίκησης και το λοιπό προσωπικό
του οργανισμού λόγω του ρόλου τους στη λήψη
αποφάσεων και στη διαμόρφωση στρατηγικής.

Η κουλτούρα στον χώρο εργασίας διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της
ικανοποίησης που αντλείται από την εργασία,
του ομαδικού πνεύματος, των επιδόσεων και
της προσωπικής εξέλιξης. Είναι ο συνδυασμός
του ηγετικού στυλ του οργανισμού, των αξιών,
των παραδόσεων, των αλληλεπιδράσεων, των
συμπεριφορών και των στάσεων που συμβάλλουν
στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος του ΠΚΠ.
Αυτές οι παράμετροι είναι άγραφοι κανόνες που
συμβάλλουν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ
συναδέλφων. Η κουλτούρα είναι ένα ισχυρό στοιχείο
που διαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον, την
ικανοποίηση στο χώρο εργασίας, τις εργασιακές
σχέσεις και τις διαδικασίες εργασίας, αν και είναι
κάτι που δεν μπορείτε πραγματικά να δείτε. Η
κουλτούρα εκπροσωπείται στην ομάδα του ΠΚΠ
από τα εξής στοιχεία: Γλωσσική επικοινωνία Λήψη αποφάσεων - Εργασία - Ορολογία - Ιστορίες
και Μύθοι - Βαθμός ενδυνάμωσης - Εορτασμοί Καθημερινή Εργασία. Μια ιδιαίτερη κουλτούρα
υπάρχει ήδη στο ΠΚΠ που έχει αναπτυχθεί από
τους εργαζόμενους που εργάζονται εκεί, αν και κάθε
νέος υπάλληλος θα συνεισφέρει στην περαιτέρω
ανάπτυξή της. Συνεπώς, ενώ υπάρχει ήδη μία
εργασιακή κουλτούρα όταν ένας νέος υπάλληλος
έρχεται, σύντομα προσθέτει νέα στοιχεία που
επηρεάζουν την κουλτούρα αυτή. Δεν είναι ποτέ
σταθερή.
Η κουλτούρα είναι σαν την προσωπικότητα.
Σε ένα άτομο, η προσωπικότητα αποτελείται
από τις αξίες, τις προσωπικές αντιλήψεις, τα
ενδιαφέροντα, τις εκπαιδεύσεις, τις εμπειρίες, την
ανατροφή και τις συνήθειες που δημιουργούν
τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Η κουλτούρα του
χώρου εργασίας συντίθεται με τον ίδιο τρόπο:
από τις αξίες του (Κίνηματος Ερυθρού Σταυρού
/ Ερυθράς Ημισελήνου, Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΠΚΠ), τις
βασικές αξιώσεις, τις ατομικές συμπεριφορές
και τις συμπεριφορές που μοιράζεται μια ομάδα
ανθρώπων που εργάζεται μαζί και ένα σύνολο
- γενικά άγραφων – κανόνων αναφορικά με τον
τρόπο με τον οποίο ενεργούν και συνεργάζονται.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των Κέντρων και τα
πρόσωπα αναφοράς των διαφόρων υπηρεσιών
είναι επίσης σημαντικοί στη διαμόρφωση της
κουλτούρας του ΠΚΠ, καθώς είναι η κόλλα που
συγκρατεί όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους
με τρόπο που τους επιτρέπει να συντονίζουν τα
καθήκοντά τους και να λαμβάνουν πληροφορίες
και οδηγίες.
Τα οπτικά και προφορικά στοιχεία της κουλτούρας
του ΠΚΠ είναι αισθητά στον εργασιακό χώρο
καθημερινά. Είτε περπατάτε μέσω στο χώρο
εργασίας, κάθεστε σε ένα γραφείο, παρακολουθείτε
μια συνάντηση ή τρώτε στη γωνία του προσωπικού,
η κουλτούρα του χώρου εργασίας σας περιβάλλει
και διεισδύει στην επαγγελματική σας ζωή.
Ο υπεύθυνος διαχείρισης του Κέντρου μπορεί να
κινηθεί μέσα στο χώρο του ΠΚΠ και να μιλήσει
με το προσωπικό για να δει, να αναγνωρίσει
και να παρατηρήσει την τρέχουσα κουλτούρα.
Επιπρόσθετα, μπορεί να προσπαθήσει να
ενδυναμώσει την αλλαγή του εργασιακού
περιβάλλοντος, εάν η κουλτούρα που έχει
αναπτυχθεί δεν υποστηρίζει την επίτευξη των
στόχων του ΠΚΠ ή το περιβάλλον δεν παρέχει
την επιθυμητή ατμόσφαιρα στην υποστήριξη των
εργαζομένων με τον αναμενόμενο τρόπο.
Το ΠΚΠ καλωσορίζει τους νέους υπαλλήλους με
ένα εισαγωγικό πλάνο και τον Οδηγό του ΠΚΠ
που θα βοηθήσουν το νέο άτομο να μάθει για
το ΠΚΠ, τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των
συγκεκριμένων καθηκόντων του καθώς και το ρόλο
του μέλους στην ομάδα του ΠΚΠ. Ο Οδηγός του
ΠΚΠ δεσμεύει επίσης τον νέο υπάλληλο με τις πιο
σημαντικές πτυχές της κουλτούρας του χώρου
εργασίας του ΠΚΠ.
Γιατί είναι σημαντική;
Η κουλτούρα του χώρου εργασίας αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για όλους τους εργασιακούς
χώρους. Καθορίζει πόσο ευχάριστο ή τοξικό είναι
το περιβάλλον εργασίας, έχει άμεση επίδραση στον
τρόπο με τον οποίο ο υπάλληλος εντάσσεται στην
ομάδα του ΠΚΠ και την ικανότητα να προσελκύει
και να διατηρεί τους κατάλληλους ανθρώπους για
τις συγκεκριμένες θέσεις. Η κουλτούρα του χώρου
εργασίας προσελκύει και διατηρεί ικανοποιητικό
προσωπικό, οδηγεί σε δέσμευση και δημιουργεί
ένα περιβάλλον για υγιή ανάπτυξη.

Συμμετοχικό (Δημοκρατικό) στυλ ηγεσίας
To στυλ ηγεσίας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά
της συμπεριφοράς ενός ηγέτη όταν κατευθύνει,
παρακινεί, καθοδηγεί και διαχειρίζεται ομάδες
ανθρώπων.Το Συμμετοχικό (Δημοκρατικό) στυλ
ηγεσίας είναι ένας τύπος ηγετικού στυλ, στο οποίο
τα μέλη της ομάδας διαδραματίζουν πιο ενεργό
ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεωρείται
ως το πιο αποτελεσματικό ηγετικό στυλ και ταιριάζει
με την εργασιακή κουλτούρα του ΠΚΠ και με την
διεπιστημονική, ολιστική προσέγγιση με την οποία
λειτουργεί.
Το στυλ ηγεσίας στο ΠΚΠ βασίζεται στις ακόλουθες
αρχές:
α) οι υπεύθυνοι διαχείρισης του Κέντρου δίνουν
έμφαση στη συνεργασία και την ελεύθερη ροή
ιδεών, που οικοδομούν αμοιβαίο σεβασμό και
δημιουργούν μια ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία
β) οι εργαζόμενοι έχουν σαφείς ρόλους και γραμμές
επικοινωνίας, καθώς και γνώσεις σύμφωνα με
τα καθήκοντά τους, προκειμένου να συμβάλουν
ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
γ) οι υπεύθυνοι διαχείρισης του Κέντρου
εξασφαλίζουν ότι οι νέοι υπάλληλοι θα ταιριάζουν
με την κουλτούρα του χώρου εργασίας και θα έχουν
την απαραίτητη προσωπικότητα και ικανότητες για
να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων
δ) η ευθύνη κατανέμεται μεταξύ όλων των μελών
του προσωπικού με τον ηγέτη / διευθυντή να είναι
κατανοητό ότι προσφέρει καθοδήγηση ανά πάσα
στιγμή. Θα τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν και θα
διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών
Μέσω αυτών των αρχών, οι υπεύθυνοι διαχείρισης
του Κέντρου επιτρέπουν στους εργαζόμενους να
έχουν αυτονομία και να συμβάλλουν πέρα από
τα καθήκοντά τους. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται
εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, είναι περισσότερο
κινητοποιημένοι και δημιουργικοί και επιτυγχάνουν
υψηλή παραγωγικότητα και επαγγελματισμό.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο τελικός
λόγος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
διατηρείται από τον συμμετέχοντα ηγέτη για την
αποτροπή σύγχυσης.

Βέλτιστες
πρακτικές
Δημοκρατικής ηγεσίας:

της

Συμμετοχικής

/

Κρατήστε ένα αρχείο όλων των ιδεών που
προτείνονται, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κάθε προσέγγιση ή πρόταση κάθε φορά, αλλά
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο στοιχείο σε
όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κάτι που
μπορεί να μην λειτουργεί σήμερα, μπορεί να είναι
επωφελές στο μέλλον.
Να εμπλέκονται οι εργαζόμενοι που έχουν
εμπειρία σε ένα θέμα, προκειμένου να λύσουν τα
προβλήματα που προκύπτουν. Εξασφαλίστε ότι τα
μέλη του προσωπικού που έχουν τεχνική κατάρτιση
συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής λύσεων και
είναι ανοικτά για να προσκαλέσουν εξωτερικούς
επαγγελματίες ώστε να διαφωτίσουν το έργο.
Ο συμμετοχικός / δημοκρατικός ηγέτης θα
χρειαστεί να απορρίψει κάποιες από τις ιδέες που
προτείνονται και θα πρέπει να μπορεί επικοινωνήσει
την ενέργεια αυτή με σεβασμό και προσοχή. Θα
πρέπει να ενημερώνει τους υπαλλήλους για ποιο
λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε η προσέγγισή τους και
πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον,
εάν είναι εφικτό
Γραμμές επικοινωνίας
α) η διαχείριση του Κέντρου θα δημιουργήσει
εμπιστοσύνη και θα μοιράζεται συχνά τις σχετικές
πληροφορίες, την πρόοδο και τις ενημερώσεις.
Ο σκοπός και οι στόχοι του Προγράμματος θα
τονίζονται τακτικά
β) τα πρόσωπα αναφοράς των διαφόρων
υπηρεσιών θα έχουν τακτικές συναντήσεις χωρίς
την παρουσία των υπεύθυνων διαχείρισης
γ) ο υπεύθυνος διαχείρισης του ΠΚΠ θα έχει
εβδομαδιαίες συναντήσεις με τις διάφορες
επαγγελματικές ομάδες.
δ) οι πληροφορίες από διάφορες συναντήσεις
θα χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό,
την προσαρμογή και την ιεράρχηση των
δραστηριοτήτων και για τη σύνταξη μηνιαίων
αναφορών.

Συζήτηση με τον εργαζόμενο
Συζήτηση που κάνει τη διαφορά στη διαμόρφωση
της εργασιακής κουλτούρας.
Συζήτηση που παράγει αποτελέσματα
ικανοποίηση στο χώρο εργασίας.

και

Η συνομιλία των εργαζομένων με τη διαχείριση
θα διοργανώνεται δύο φορές ετησίως από τον
υπεύθυνο διαχείρισης των Κέντρων, ώστε ο
εργαζόμενος να έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη
γνώμη του σχετικά με το περιβάλλον του χώρου
εργασίας και εάν αισθάνεται ότι λαμβάνει την
προσδοκώμενη και αποκτηθείσα καθοδήγηση και
υποστήριξη από τον διαχειριστή. Στόχος είναι να
καθοδηγήσει και να ενθαρρύνει κάθε εργαζόμενο
να επιτύχει ικανοποιητικό και υψηλό επίπεδο

απόδοσης, μέσω της συνεχούς υποστήριξης του
Ερυθρού Σταυρού. Οι τακτικές συνομιλίες εγγυώνται
την προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού,
γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της
αποδοτικότητας, των κινήτρων και της αφοσίωσης
προς το ΠΚΠ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και
τους στόχους που εξυπηρετεί. Το Βαρόμετρο
Ικανοποίησης Εργασίας (βλέπε επόμενη σελίδα)
πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργαζόμενο πριν
από τη συζήτηση και θα χρησιμοποιηθεί για την
προώθηση του διαλόγου. Το έντυπο συνομιλίας των
εργαζομένων θα παρέχεται επίσης αρκετές ημέρες
πριν από την προγραμματισμένη συνομιλία, έτσι
ώστε ο υπάλληλος να έχει κατανοήσει τα θέματα
συζήτησης αλλά θα συμπληρωθεί την ημέρα της
συζήτησης με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Οργανόγραμμα

Ετήσια Άδεια/Άδεια Ασθενείας
Τυχόν απουσίες από την εργασία, προγραμματισμός
κανονικής άδειας κ.ά δηλώνονται σύμφωνα με τις
γραμμές επικοινωνίας.
Εάν είστε άρρωστος, καλέστε απευθείας τον
υπεύθυνο διαχείρισης των Κέντρων ή το ΠΚΠ
Αθήνας στο +30 210 512 6300 ή το ΠΚΠ
Θεσσαλονίκης +30 2310 270 496 για να τους
ενημερώσετε.
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας στο ΠΚΠ Θεσσαλονίκης είναι
9:00 – 17:00. Το ωράριο εργασίας στο ΠΚΠ Αθήνας
είναι 8:00 -20:00. Οι υπηρεσίες λειτουργούν 9:0016:00, ενώ η τηλεφωνική γραμμή, ο κοινωνικός
χώρος και κάποιες από τις δράσεις λειτουργούν
μέχρι τις 20:00.
Πώς να διαχειριστείτε το χρόνο σας στην εργασία
για να είστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί
και αποδοτικοί χωρίς να αγχώνετε τον εαυτό σας
και τους άλλους!
Γενικοί στόχοι:
1. Γνωρίστε τους στόχους σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εμπλακεί σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν
τους στόχους του αντικειμένου εργασίας σας.
2. Δημιουργήστε μια ρουτίνα και ένα σύστημα
οργάνωσης.
Ημερολόγιο
σε
ηλεκτρονική
μορφή στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου. Είναι ένας καλός τρόπος για να
παραμείνετε συνεπής στις συναντήσεις, στις
προθεσμίες και τα καθήκοντά σας. Έχετε επιπλέον
ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο, ώστε να γνωρίζετε
πάντα τις προγραμματισμένες σας εργασίες και τι
επιπλέον μπορείτε να αναλάβετε.
3. Προγραμματίστε μπροστά. Σχεδιάστε εργασίες
που πρέπει να κάνετε, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα. ... (λίστα ενεργειών)
4. Θέσετε προτεραιότητες και μείνετε σε αυτές!
5. Μάθετε να πείτε όχι. ...
6. Αναθέστε πιο συχνά, συγκεκριμένα καθήκοντα
που θα μπορούσαν εύκολα να διεκπεραιωθούν
από άλλους, τα οποία μπορούν να διαταράξουν
τον ημερήσιο προγραμματισμό της δουλειά σας
7. Εξαλείψτε τους περισπασμούς. ...
8. Να είστε ενήμεροι για το που ξοδεύετε το χρόνο
σας, ειδικά όταν αυτό που κάνετε δεν είναι μέρος
του ημερήσιου προγραμματισμού της δουλειά σας.
9. Καταγράψτε τα επείγοντα θέματα που πρέπει να
παρακολουθήσετε και αξιολογήστε αν πρέπει να
δώσετε προτεραιότητα κάποια άλλη στιγμή.
10. Διαχειριστείτε με σωστό τρόπο τα μηνύματα του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε μια στρατηγική
για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε

ηλεκτρονικά μηνύματα, αντί για συναντήσεις;
Εξετάστε αν πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα
μηνύματα μόλις φτάσουν ή αν κάποια μηνύματα δεν
χρειάζονται απάντηση αμέσως,
αλλά
κάποια
άλλη στιγμή όταν το επιτρέπει ο χρόνος. Κάνετε
ένα σύστημα αρχειοθέτησης, έτσι ώστε να μην
ξοδεύετε περισσότερο χρόνο για να απαντήσετε
στην αλληλογραφία σας.
11. Ελέγξτε στο τέλος της ημέρας εάν χρειάζεται
να προσαρμόσετε το αυριανό σας πλάνο,
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός
12. Φροντίστε τον εαυτό σας. Κάντε το εργασιακό
σας περιβάλλον λειτουργικό για σας
Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας
Είναι γνωστό ότι ο αποτελεσματικός εντοπισμός,
αναφορά,
διαχείριση
συμβάντων
αποτελεί
σημαντικό μέρος της διαχείρισης κινδύνων, της
βελτίωσης των υπηρεσιών μας και της προστασίας
των ανθρώπων μας και εκείνων που χρησιμοποιούν
τις υπηρεσίες μας και αποτελεί βασικό στοιχείο των
υπηρεσιών μας.
Εάν έχετε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις όπως
η διαφθορά, η απάτη, η ατιμία, η παρενόχληση,
η σεξουαλική βία και η κακοποίηση, η ανήθικη
συμπεριφορά και η κατάχρηση της παιδικής
εργασίας, επικοινωνήστε με τον διευθυντή της
γραμμής σας. Ωστόσο, όταν - για οποιονδήποτε
λόγο - δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε και / ή να
συζητήσετε τις ανησυχίες σας με αυτό το πρόσωπο,
στείλτε ένα e-mail στο staff@ifrc.org.
Πολιτική για θέματα ασφαλείας
Το ΠΚΠ έχει αναπτύξει πολιτική για θέματα
σφαλείας που περιλαμβάνει συγκεκριμένες
διαδικασίες που καθοδηγούν τους υπαλλήλους σε
περιπτώσεις διαφορετικών κινδύνων. Το ΠΚΠ έχει
καθορίσει προσωπικό ως επικεφαλής ασφαλείας
που έχει εκπαιδευτεί να αναλάβει συντονιστικό
ρόλο σε οποιουδήποτε είδους συμβάντα. Όλοι οι
υπάλληλοι υποχρεούνται να γνωρίζουν τις οδηγίες
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
αντίδραση, συμπεριφορά και ενέργειες σε
περίπτωση κινδύνου. Είναι πολύ σημαντικό για όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφεύγουν τη σύγχυση
και τον πανικό κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
Όλο το προσωπικό θα ενημερωθεί σχετικά με
τον τρόπο χρήσης των οδηγιών ασφαλείας και
τον τρόπο φροντίδας του ενός προς τον άλλον,
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το περιστατικό.
Όλο το προσωπικό θα λαμβάνει εκπαίδευση σε
ψυχολογικές πρώτες βοήθειες για να μπορεί να
γνωρίζει πώς να χειρίζεται τα συναισθήματα και
τις αντιδράσεις κατά τη διάρκεια ενός κινδύνου.

Ο διαχειριστής του Κέντρου θα οργανώνει
επιπρόσθετα την εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
για όλο το προσωπικό που θα λαμβάνει σχετικό
πιστοποιητικό μέσω του Τομέα Σαμαρειτών ή
Νοσηλευτικής του ΕΕΣ.

Πηγές

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της προστασίας της ζωής, της
ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων.
Η προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση
με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα. Η διαχείριση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να σχεδιάζεται
για να εξυπηρετεί την ανθρωπότητα. Οι ταχείες
τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση
έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στις 25
Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ η ευρωπαϊκή νομοθεσία
για την προστασία των δεδομένων. Ο γενικός
κανονισμός για την προστασία των δεδομένων
ενισχύει τα δικαιώματα που έχουν τα άτομα όσον
αφορά τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με
αυτά και επιδιώκει την ενοποίηση των νόμων για
την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την
Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαχείρισης
των δεδομένων αυτών. Στο πλαίσιο της κοινωνικής
του ευθύνης, το Πολυδύναμο Κέντρο δεσμεύεται
να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
περί προστασίας δεδομένων, αναπτύσσοντας
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία
παρέχει μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη διαμόρφωση πλαισίου αναφορικά με την
προστασία των δεδομένων. Το ΠΚΠ πρέπει να
συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με
τους ανθρώπους που υποστηρίζει (πρόσφυγες και
μετανάστες),το προσωπικό και τους εθελοντές για
τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Οι πληροφορίες
περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία
γέννησης, την εθνικότητα και άλλες ιδιωτικές,
ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες.

Smart practices
http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/
view-smart-practice-database/

Κατευθυντήριες Οδηγίες Απασχόλησης Εθελοντών
από τον προσφυγικό πληθυσμό
Το ΠΚΠ έχει αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για
τους εθελοντές από τον προσφυγικό πληθυσμό
σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής
που απαιτούνται για να είναι κάποιος εθελοντής
στο ΠΚΠ. Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές
ενότητες κατάρτισης της Υπηρεσίας Εθελοντών του
Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και πρόσθετες
ενότητες που αναπτύχθηκαν για συγκεκριμένες
δραστηριότητες (PSS, δεξιότητες ζωής, μετάφραση,
CEA, πολιτικές προστασίας και ασφάλειας, PFA)
που εφαρμόζονται στο ΠΚΠ.

Πηγές μέσα από το Κίνημα ΕΣ
IFRC E-learning Platform:

http://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/migration/
policy-strategy/
CEA
What is CEA?
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/
sites/5/2016/12/CEA-general-description.pdf
Minimum Actions
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/
sites/5/2016/12/CEA-in-programme-cycle.pdf
CEA Guide
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/
sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
CEA Toolkit
http://media.ifrc.org/ifrc/document/communityengagement-and-accountability-toolkit/
Εξωτερικές Πηγές
Protection
Trafficking Awareness
https://www.stopthetraffik.org/awareness-courses/
resources-for-schools/
http://www.thea21campaign.net/greecead/

