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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα φαινόμενο τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος 

και αν δεν γίνει τίποτα, θα είναι επίσης ένα φαινόμενο του μέλλοντος. Επηρεάζει εκατομμύρια 

άτομα που παλεύουν να επιβιώσουν στις πιο δύσκολες συνθήκες ζωής και εργασίας. Κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας, οι μορφές που λαμβάνονται με τον αποκλεισμό έχουν εξελιχθεί, τόσο 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους όσο και τις στάσεις που υιοθετούνται απέναντί τους. Ο 

αποκλεισμός λαμβάνει επί του παρόντος διαφορετικές εμφανίσεις στις διάφορες ηπείρους, 

ακόμη και εντός αυτών, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αλλά επηρεάζει όλους. Τα 

προγράμματα και τα μέτρα που αντιμετωπίζουν τις διάφορες πτυχές του έχουν επίσης αλλάξει 

και δεν είναι τα ίδια και στις τέσσερις γωνιές του κόσμου.   

Μια καλή πρακτική είναι μια επιτυχημένη εμπειρία που έχει δοκιμαστεί και αναπαραχθεί σε 

διαφορετικά πλαίσια και ως εκ τούτου μπορεί να προταθεί ως πρότυπο. Αξίζει να το 

μοιραστούμε έτσι ώστε πολλοί άνθρωποι να μπορούν να το υιοθετήσουν και να 

προσαρμοστούν σε αυτό. Οι καλές πρακτικές σε αυτό το έργο προορίζονται να χρησιμεύσουν 

ως πηγή έμπνευσης για όποιον θέλει να μάθει για μικρές, τοπικές πρωτοβουλίες που βοηθούν 

στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης.  

Οι ακόλουθες καλές πρακτικές για την καταπολέμηση του περιεχομένου του κοινωνικού 

αποκλεισμού δημιουργήθηκαν από όλους τους εταίρους μετά από έρευνα σχετικά με τις 

βέλτιστες πρακτικές που ακολουθήθηκαν στις χώρες τους και στον κόσμο. Διάφορες μέθοδοι, 

πρακτικές, έργα και πολιτικές που βοηθούν τους πρόσφυγες να ενσωματωθούν στην κοινωνία 

υποδοχής περιγράφονται και χαρτογραφούνται. 
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Οι προσπάθειες στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία 

των μεταναστών, και ιδιαίτερα των απογόνων τους, για να γίνουν πιο επιτυχημένοι και πιο 

δραστήριοι συμμετέχοντες στην κοινωνία. Ο προσδιορισμός και η προώθηση μεθόδων, 

πρακτικών, έργων και πολιτικών που βοηθούν τους πρόσφυγες να ενσωματωθούν στην 

κοινωνία υποδοχής είναι το κλειδί για το καλύτερο μέλλον τους. Η ένταξη είναι ένα θέμα που 

περιλαμβάνει πολλούς βασικούς παράγοντες που συμμετέχουν στην καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων ομάδων στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, 

έχουν ληφθεί διάφορα είδη μέτρων σε κάθε μία από τις χώρες για τη βελτίωση της κατάστασης 

των προσφύγων. 

Αυτό το έγγραφο αποτελεί μια ολοκληρωμένη αναφορά για ακαδημαϊκούς, ερευνητές, 

επαγγελματίες, εκπαιδευόμενους και διευθυντές με ενδιαφέρον για το περιεχόμενο κοινωνικής 

ένταξης σχετικά με τη βοήθεια των προσφύγων για ένταξη στην κοινωνία υποδοχής. 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Μετά τη συγκέντρωση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από όλους τους εταίρους, αυτή η 

ενότητα παρέχει καλές πρακτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στις 

χώρες εταίρους και σε όλο τον κόσμο. 

1. ΠΟΛΩΝΙΑ 

1.1.ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

ΤΟ ίδρυμα POLISH MIGRATION FORUM FOUNDATION (PMF) ιδρύθηκε το 2007 για την 

προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Πολωνία. Η PFM εργάζεται για την ένταξη 

ξένων και Πολωνών που ζουν στο εξωτερικό. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και υποστηρίζουν 

δραστηριότητες που οδηγούν σε διάλογο μεταξύ ανθρώπων που εκπροσωπούν διάφορους 

πολιτισμούς. Το Ίδρυμα ειδικεύεται σε ενημερωτικές δραστηριότητες παρέχοντας:  

o Άμεση υποστήριξη σε αλλοδαπούς - ψυχολογική, για την αγορά εργασίας, σχετικά με 

τη νομιμοποίηση της διαμονής,  
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o Εκπαίδευση για - εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κυβερνητικούς αξιωματούχους,  

o Δραστηριότητες μεταξύ επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης - εργαστήρια, παιχνίδια 

στην πόλη.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Καινοτόμες: 

o Αναζήτηση πάντα νέων τρόπων δράσης 

o Ανάλυση των αναγκών των μεταναστών και ανταπόκριση με ευελιξία 

o Αξιοποίηση της διεπιστημονικής γνώσης της ομάδας στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Εμπλεκόμενες: 

o Πολλή αφοσίωση και δέσμευση σε κάθε μία από τις συναντήσεις μας με τους 

δικαιούχους 

o Δημιουργία ομάδων ακτιβιστών – οι δράσεις υποστήριξης των αλλοδαπών είναι 

προσωπικά σημαντικές για τις ομάδες 

o Ενεργή συμμετοχή εθελοντών στο έργο των ιδρυμάτων 

Λειτουργήστε με προσοχή στην ποιότητα:  

o Τα ιδρύματα λειτουργούν ολοκληρωμένα. Βεβαιώνονται ότι οι ξένοι μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη από αυτούς σε διάφορες πτυχές της ζωής τους. 

o Πάντα να βελτιώνετε τις ικανότητες της ομάδας. Οι εθελοντές και οι ομάδες 

συμμετέχουν σε επιμορφώσεις, σεμινάρια και επισκέψεις μελέτης. 

1.2.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

  

Ίδρυμα Foundation for Social Diversity (FRS) - Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej 

(FRS)  

Η αποστολή του Ιδρύματος για την Κοινωνική Διαφορετικότητα (FRS) είναι να δημιουργήσει 

μια ανοιχτή, ποικιλόμορφη κοινωνία υποστηρίζοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και την 

κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη γνώσης και εργαλείων 

στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της ίσης μεταχείρισης και της ενδυνάμωσης των 

κοινωνικών μειονοτήτων, των μεταναστών, των μεταναστών και των μεταναστών των 

κοινοτήτων. 
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Το FRS συμμετέχει επίσης σε μια κριτική ανάλυση της ιστορίας μιας 

διαφορετικής κοινωνίας στην Πολωνία, έτσι ώστε τα συμπεράσματα και οι προβληματισμοί 

σχετικά με τις προηγούμενες εμπειρίες να συμβάλουν εποικοδομητικά στη συζήτηση για τα 

σύγχρονα διλήμματα σχετικά με τη μετανάστευση, την ίση μεταχείριση και την ένταξη.  

 

Το όραμα του FRS είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία η κοινωνική ποικιλομορφία 

είναι σεβαστή, εκτιμάται και καλλιεργείται, κάθε άτομο αισθάνεται ελεύθερο και ασφαλές, 

μπορεί να αναπτυχθεί και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

φιλοδοξίες του, ανεξάρτητα από το ποιος είναι και από πού προέρχεται.  

 

Οι πρακτικές δραστηριοτήτων του FRS επικεντρώνονται επί του παρόντος σε τέσσερις 

τομείς: 

Ερευνητικές δραστηριότητες:  

Το FRS πραγματοποιεί "έρευνα δράσης" - έρευνα που μεταφράζεται άμεσα στην πράξη. Στην 

έρευνα που διεξάγουν, η διαδικασία διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ίδρυμα, 

χάρη στην οποία μπορούν όχι μόνο να υποβάλουν τις υποθέσεις τους στην κριτική προσοχή 

ειδικών σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά και να εμπλέξουν μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων και 

ιδρυμάτων στην προώθηση των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Διασφαλίζουν ότι στη διαδικασία διαβούλευσης συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων 

μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα μέλη της ομάδας FRS συμμετέχουν επίσης ως σύμβουλοι 

στην έρευνα που διεξάγεται από άλλα ιδρύματα. 

 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες:  

Η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποσκοπεί στη συμπλήρωση ή την ενίσχυση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της γνώσης 

επιλεγμένων πτυχών πολιτισμών και θρησκειών, του προβλήματος των διακρίσεων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, του φαινομένου της μετανάστευσης. Μέχρι στιγμής, έχουν 

ετοιμάσει επιμορφώσεις και εργαστήρια για μαθητές, δασκάλους και διευθυντές σχολείων 
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καθώς και υπαλλήλους του τομέα της δημόσιας διοίκησης. Προσφέρουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα με τη μορφή ανοιχτής πρόσληψης για κατάρτιση ή εργαστήρια, 

καθώς και ως απάντηση στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας δεδομένης ομάδας ή ιδρύματος. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα  FRS αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από εκπαιδευτές και 

παιδαγωγούς που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. 

 

Η σειρά ταινιών "Narratives of Migrants": 

Μία από τις δραστηριότητες προτεραιότητας του FRS είναι να θέσει θέματα που σχετίζονται 

με την κοινωνική ποικιλομορφία στο δημόσιο χώρο οργανώνοντας ανοιχτές συζητήσεις, 

πάνελ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διαλέξεις. Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στην 

εισαγωγή θεμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική πολυμορφία στο δημόσιο διάλογο. 

Θεωρείται, επιπλέον, ότι δημιουργούν ένα χώρο για ανοιχτή συζήτηση για δύσκολα θέματα 

που προκύπτουν από τη σύγκρουση πολιτισμών, εθίμων και κανόνων. Από το 2010, το FRS 

κάνει μια σειρά ταινιών ντοκιμαντέρ με τίτλο "Migrant Narratives", που δείχνουν την 

κατάσταση των ανθρώπων που ζουν στην Πολωνία, επηρεασμένοι με διάφορους τρόπους από 

την εμπειρία της μετανάστευσης. Τα βίντεο χρησιμεύουν ως εκπαιδευτικά εργαλεία, 

εισάγοντας ενδιαφέροντα θέματα στη συζήτηση της κοινωνικής ποικιλομορφίας, της 

μετανάστευσης και της ένταξης. 

 

Δημοσιεύσεις και εκδοτικές δραστηριότητες:  

Το FRS αναπτύσσει συστηματικά γνώσεις σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα, τα θέματα 

μετανάστευσης και ένταξης, αντισταθμίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις 

λόγω εθνικής, κρατικής, φυλετικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων. Συνεργάζονται με 

ειδικούς και επαγγελματίες σε διάφορους τομείς για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη 

βάση δεδομένων με άρθρα, εκθέσεις, μελέτες περιπτώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που είναι 

χρήσιμα και ενδιαφέροντα για επαγγελματίες, επιστήμονες και άτομα που συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής. Όλα τα υλικά που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα είναι 

διαθέσιμα στον ιστότοπο του FRS στην καρτέλα Βιβλιοθήκη. 
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1.3. ΕΡΓΟ  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης: 

o ψυχολογικής,  

o νομικής,  

o ένταξης - σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας 

στην Πολωνία. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε κέντρα αλλοδαπών στο 

Ντάμπακ, Λίνιν, στο Ταργκόβεκ της Βαρσοβίας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

I. Βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών και των κηδεμόνων τους 

που αναζητούν διεθνή προστασία στην Πολωνία. 

II Αύξηση της γνώσης των γονέων για τη φροντίδα των παιδιών, ειδικά με αναπτυξιακές 

δυσκολίες. 

III. Βελτίωση της πρόσβασης σε νομική βοήθεια για τρίτες χώρες που αναζητούν προστασία 

στην Πολωνία, καθώς και αύξηση της γνώσης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. 

IV. Υποστήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και της προένταξης παιδιών και ενηλίκων, με τη 

διεξαγωγή μαθημάτων μετά το σχολείο και αντισταθμιστικών μαθημάτων (για παιδιά), τη 

λήψη οικογενειών υπό τη φροντίδα ενός οικογενειακού βοηθού και τη διεξαγωγή 

ενημερωτικών συναντήσεων (για ενήλικες). 

V. Ενεργοποίηση παιδιών και ενηλίκων που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία με 

σκοπό την αύξηση της επαφής με την πολωνική κοινωνία. 
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VI. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της τοπικής κοινότητας (κοινωνίας υποδοχής) 

και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στο κέντρο. 

 

 

 

VI. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που διατίθεται στα παιδιά με εμπειρία 

καταναγκαστικής μετανάστευσης, με τη βελτίωση της συνεργασίας των τοπικών ιδρυμάτων: 

σχολεία, κέντρα ψυχολογικής και παιδαγωγικής συμβουλευτικής, κέντρα για αλλοδαπούς 

(συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 

που εργάζονται εκεί). 

VII. Αύξηση των ικανοτήτων 

εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων, 

υπαλλήλων τοπικής αυτοδιοίκησης 

υπεύθυνου για την εκπαίδευση, 

παιδαγωγών και ψυχολόγων στον τομέα 

της συνεργασίας με ένα παιδί με 

προσφυγική εμπειρία και τη λειτουργία 

ενός διαπολιτισμικού σχολείου. 

 

 

 

 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να οργανώσει σεμινάρια στα πολωνικά και να συνδέσει δύο 

ομάδες - ηλικιωμένους και μετανάστες - μέσω κοινών δραστηριοτήτων. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 
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o Σύνδεση δύο ομάδων που ζουν στη Βαρσοβία: ηλικιωμένων και μεταναστών. 

o Διευκόλυνση της ατομικής εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας μέσω συνομιλιών. 

o Δημιουργία μιας διαγενεακής και διαπολιτισμικής ομάδας που οργανώνει 

δραστηριότητες για ηλικιωμένους σε διαφορετικές πολιτιστικές τοποθεσίες. 

o Εφαρμογή μίνι δραστηριοτήτων για ηλικιωμένους που αναπτύχθηκαν από την 

προαναφερθείσα ομάδα. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

o Διαδικτυακά διαπολιτισμικά 

εργαστήρια για ηλικιωμένους 

o Ομάδα πρωτοβουλίας, 

συναντήσεις για ηλικιωμένους και 

μετανάστες για να βοηθήσουν την 

εκμάθηση της πολωνικής γλώσσας (κατ 

'ιδίαν) 

o Συνάντηση για την ομάδα 

ηλικιωμένων και μεταναστών σε 

συνδυασμό με κοινή διαδικτυακή 

μαγειρική 

o Συναντήσεις εργαστηρίου της 

μικτής ομάδας ηλικιωμένων και 

μεταναστών- ανάπτυξη ιδεών για 

ανοιχτά μαθήματα για ηλικιωμένους από διαφορετικό υπόβαθρο 

o Ανοιχτά μαθήματα για ηλικιωμένους σε οργανισμούς και ιδρύματα που εργάζονται για 

ή/και ηλικιωμένους. Οι προτάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την 

κουζίνα διαφορετικών χωρών, ιστορίες για έθιμα (π.χ. σχετικά με τις διακοπές), 

εκμάθηση εθνικών και περιφερειακών χορών κ.λπ. 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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Το έργο παρέχει: - 5 στρατηγικές 

συναντήσεις μεταξύ οργανώσεων και 

ατόμων που σχηματίζουν τον 

συνασπισμό, - δημιουργία ιστοσελίδας 

και κλιπ που ενθαρρύνει τα σχολεία να 

συνεργάζονται με διαπολιτισμικούς 

βοηθούς και ρομά βοηθούς, - 

διοργάνωση 8 εκδηλώσεων σε όλη την 

Πολωνία, - δραστηριότητες 

υπεράσπισης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:  

Ένας συνασπισμός οργανώσεων και ατόμων που προσχωρεί στο Πολωνικό Φόρουμ 

Μετανάστευσης. 

 

Το ίδρυμα προσπαθεί:  

o να υπήρχαν περισσότεροι διαπολιτισμικοί  βοηθοί και βοηθοί Ρομά στα σχολεία,  

o το έργο των βοηθών και των βοηθών να εκτιμήθηκε και πραγματοποιήθηκε σε καλές 

συνθήκες,   

o τα σχολεία να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό συνεργασίας με βοηθούς και βοηθούς,  

o οι βοηθοί και οι βοηθοί λαμβάνουν την ουσιαστική υποστήριξη που χρειάζονται. 

Προώθηση της απασχόλησης διαπολιτισμικών βοηθών και Ρομά βοηθών σε 

πολωνικά σχολεία. 

 

 

 

 

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ 2020/2021 

 

 

 

Αυτό το έργο χτίζει το άνοιγμα και την ανοχή απέναντι στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και 

τους πολιτισμικά διαφορετικούς ανθρώπους σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Το έργο "Όλος ο κόσμος στην τάξη μας" είναι μια απάντηση στην ανάγκη για κοινωνική 

εκπαίδευση, καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυση της στάσης ανοιχτότητας, ανοχής 

και σεβασμού απέναντι στους εκπροσώπους άλλων πολιτισμών που ζουν δίπλα μας, καθώς 

και παρέχουν υποστήριξη σε παιδιά (και στους γονείς τους) που αντιμετωπίζουν διακρίσεις 

στο σχολικό περιβάλλον. Η εμβληματική δραστηριότητα που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος είναι εργαστήρια για διαπολιτισμικές ικανότητες, με τα οποία φιλοξενούμε σε 

νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Δείχνουμε στα παιδιά που συμμετέχουν στα εργαστήρια 

με απλό και ενδιαφέροντα τρόπο, εξηγούμε τι είναι η μετανάστευση και γιατί οι άνθρωποι 

γίνονται πρόσφυγες. 

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΖΟΒΙΑ 

Αυτό το έργο αναλαμβάνει άμεσες δράσεις για την ένταξη των μεταναστών που ζουν στην 

Πολωνία. Παρέχει διαβουλεύσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση της διαμονής, της εργασίας και 

της απασχόλησης στην Πολωνία, τη δημιουργία μιας ατομικής επιχείρησης και μιας ανώνυμης 

εταιρείας, κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας (ZUS), οργανώνει ψυχολογική, 

νομική υποστήριξη, υποστήριξη ενσωμάτωσης και επαγγελματική υποστήριξη, οργανώνει 

διαπολιτισμικά σχολεία γεννήσεων και υποστηρίζει ομάδα για μητέρες μετανάστριες, 

εκπαιδεύει δασκάλους και άλλες επαγγελματικές ομάδες, απασχολεί διαπολιτισμικούς 

βοηθούς που εργάζονται σε σχολεία, δημοσιεύει ενημερωτικές δημοσιεύσεις για αλλοδαπούς 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

o Ενσωμάτωση φορέων (ιδρυμάτων και οργανώσεων) που λειτουργούν σε βασικούς 

τομείς για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 

o Επαγγελματισμός προσωπικού 

και άτομα που εργάζονται με υπηκόους 

τρίτων χωρών ιδίως σε θέματα γλώσσας, 

διαπολιτισμικά και νομικά θέματα 

o Αύξηση της πρόσβασης υπηκόων 

τρίτων χωρών στους υπάρχοντες 

τοπικούς πόρους και υπηρεσίες 

χρήσιμες στη διαδικασία ένταξης 

o Βελτίωση της επικοινωνίας 

μεταξύ οντοτήτων που εργάζονται για 

την ένταξη OPT και μεταξύ αυτών των 

οντοτήτων και υπηκόων τρίτων χωρών. 
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o Αύξηση των ικανοτήτων για να διευκολύνεται η ένταξη των υπηκόων τρίτων 

χωρών, ιδίως όσον αφορά τη γνώση της πολωνικής γλώσσας, της αγοράς εργασίας, 

της γνώσης των πολιτών και της πολωνικής κουλτούρας και ιστορίας. 

o Υποστήριξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για εργασία με ξένο παιδί. 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο υποστηρίζει την πολυγλωσσία 

των μαθητών. Διοργάνωση και διεξαγωγή 

15 γλωσσικών παιχνιδιών με βάση την 

τοποθεσία. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:  

o Υποστήριξη μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (τόσο 

αλλοδαπών όσο και Πολωνών) στην 

εκμάθηση της πολωνικής γλώσσας. 

o Ενσωμάτωση μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο με τους 

συμμαθητές τους. 

o Γενικά αύξηση των κινήτρων των παιδιών να μάθουν γλώσσες. 

o Αύξηση ενδιαφέροντος για άλλες γλώσσες και αποδοχή γλωσσικής ποικιλομορφίας. 

Δραστηριότητες στις οποίες επικεντρώνεται το έργο:  
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o Εργαστήριο γλώσσας και ένταξης: «Γλώσσες η υπερδύναμη της τάξης μας!» 

σχεδιασμένο για μικρότερους μαθητές (νηπιαγωγείο και τάξεις 1-3) 

o Ανάπτυξη και έκδοση «Dzienniczek-słowniczek» (αγγλ. Daybook-λεξικό) μαζί με 

μεθοδικά εγχειρίδια για δασκάλους και γονείς. 

o Επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς: "Πολύγλωσσος μαθητής - πώς να διευκολυνθεί η 

ενσωμάτωση, η ανάπτυξη και το γλωσσικό του δυναμικό". 

o Ατομικές διαβουλεύσεις για παιδιά και γονείς/φροντιστές από πολύγλωσσες 

οικογένειες (αλλοδαποί, μετανάστες Πολωνοί, διπολιτισμικές οικογένειες) 

o Ενημερωτική εκστρατεία προώθησης της γνώσης των γλωσσών και της γλωσσικής 

ποικιλομορφίας, με τίτλο: «Γλώσσες - υπερδύναμη!» 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ         ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι δραστηριότητες του έργου 

υποστηρίζουν τα σχολεία κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας μέσω της 

συνεργασίας με τους πολιτιστικούς 

τους βοηθούς, τους εθελοντές της PFM 

και μέσω κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Εξίσωση εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους ξένους φοιτητές, στηρίζοντας τους μαθητές, τους 

γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε πολιτισμικά διαφορετικές τάξεις / 
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σχολεία, ειδικά σε μικρότερες πόλεις κοντά στη Βαρσοβία. Σκοπός του έργου 

είναι η εξάλειψη των εμποδίων στην αποτελεσματική χρήση της εκπαίδευσης από ξένους 

μαθητές.  

 

Αναλυτικοί στόχοι: 

o παροχή υποστήριξης για διαπολιτισμικό βοηθό για μαθητές δημοτικών σχολείων 

κοντά στη Βαρσοβία. 

o προετοιμασία και διαχείριση ομάδας εθελοντών που θα βοηθήσουν τα παιδιά των 

αλλοδαπών στην εκμάθηση 

o ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται με τα παιδιά των μεταναστών με την παροχή εργαλείων για online 

διαπολιτισμική εργασία, ένταξη στην τάξη, υποστήριξη για τη γλωσσική ανάπτυξη 

του παιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Το MAX είναι ένα AMIF χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που στοχεύει να αλλάξει τη στάση 

του κοινού απέναντι στους μετανάστες. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα των μεταναστών στην Ευρώπη αλλάζοντας την 

αφήγηση γύρω από τον λόγο μετανάστευσης και βάζοντας στο προσκήνιο τις ιστορίες 

πραγματικών ανθρώπων. 

 

Η αφήγηση ιστοριών, η δημιουργία θετικών μηνυμάτων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

οι διαλογικές συναντήσεις μεταξύ ντόπιων και νεοφερμένων είναι τα βασικά στοιχεία του 

έργου. 

Τα αποτελέσματα για ολόκληρο το έργο MAX: 

o Τρεις εκθέσεις για τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πληθυσμών στην Ευρώπη 

(κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές) και τις απόψεις, τους φόβους και τις 

προκαταλήψεις σχετικά με τους μετανάστες στην Ευρώπη. 

o Πενήντα «ιστορίες επιτυχίας» σχετικά με τα εξαιρετικά επιτεύγματα και τις 

συνεισφορές στην ευρωπαϊκή κοινωνία, οικονομία και πολιτισμό από μετανάστες. 

o Ένα σύνολο είκοσι μηνυμάτων με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας των 

μεταναστών στην Ευρώπη. 

o Μια βάση δεδομένων καλών και κακών πρακτικών (επιτυχία και αποτυχίες στην 

ένταξη των μεταναστών), αποκόμματα τύπου και παρακολούθηση των μέσων 

ενημέρωσης. 

o Εκπαίδευση για επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης βασισμένη στο πρότυπο 

Solutions Journalism. 

o Η διοργάνωση δεκαπέντε φόρουμ διαλόγου ποικιλομορφίας και ένα τελευταίο 

ευρωπαϊκό φεστιβάλ και διάσκεψη για τη διαφορετικότητα. 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΙΣΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΜΑΖΙ 

αποτρέποντας την ισλαμοφοβία κατά 

των γυναικών και των κοριτσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:  

o Να αποτρέψει την ισλαμοφοβίας 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

στην Ευρώπη 

o Να προωθήσει το διάλογο και τη 

οικοδόμηση συνασπισμού μεταξύ των 

κοινοτήτων στην Ευρώπη 

o Να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη 

των νέων για την προώθηση 

ανεξάρτητων αντι-αφηγήσεων, νέων 

ιδεών και πρωτοβουλιών 

o Να ενεργοποιήσει τη νεολαία ως 

Υπερασπιστές της Ισότητας κατά του 

ρατσισμού και των διακρίσεων 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 
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Το έργο αποτελείται από μια σειρά επισκέψεων μελέτης και συναντήσεων για ψυχολόγους 

και κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με νέους μετανάστες.  Μια ομάδα διεθνών 

εξετάζει μεθόδους ψυχολογικής εργασίας και αναζητά καλές πρακτικές. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:   

Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων των εταίρων. Θέλουμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το σύστημα ψυχολογικής βοήθειας στους μετανάστες 

και πώς να το βελτιώσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων/ European Refugee Fund - Europejski Fundusz na rzecz 

Uchodźców (EFU)  
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Η νομική βάση για τη χρήση των κονδυλίων ERF από την Πολωνία είναι η 

απόφαση αριθ. 573/2007 / EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 

Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες για τα έτη 2008–

2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών 

Ροών. 

Γενικός στόχος: 

Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να υποστηρίξει τη δράση των κρατών μελών και να 

ενθαρρύνει τις προσπάθειες για την υποδοχή και τις συνέπειες των προσφύγων και των 

εκτοπισμένων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα, με 

συγχρηματοδότηση των δράσεων που προβλέπονται σε αυτή την Απόφαση. 

Το Ταμείο υποστηρίζει δράσεις στα κράτη μέλη σε έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τομείς: 

 

o συνθήκες υποδοχής και διαδικασίες ασύλου, 

o ένταξη προσώπων που αναφέρονται στην τέχνη. 6 Αποφάσεις των οποίων η διαμονή 

στο έδαφος ενός δεδομένου κράτους μέλους είναι μόνιμη και μόνιμη,  

o βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και 

να αξιολογούν τις πολιτικές ασύλου τους υπό το φως των υποχρεώσεών τους βάσει της 

υφιστάμενης και μελλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας για το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ασύλου , ιδίως με σκοπό την καθιέρωση πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών · 

o επανεγκατάσταση προσώπων που αναφέρονται στο άρθρ. 6 lit. ε) Απόφαση. Για τους 

σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως επανεγκατάσταση νοείται η διαδικασία κατά την 

οποία οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, κατόπιν αιτήματος της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με βάση την ανάγκη διεθνούς προστασίας 

ενός προσώπου, μετακινούνται από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος όπου επιτρέπεται να 

εγκατασταθούν αφού τους χορηγηθεί ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα: 

o καθεστώς πρόσφυγα κατά την έννοια του άρθ. 2 (δ) Οδηγία 2004/83 / EC του 

Συμβουλίου ή 

o καθεστώς που παρέχει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη βάσει του εθνικού και κοινοτικού 

δικαίου με το καθεστώς του πρόσφυγα, 

o μετακίνηση προσώπων που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρ. 6 lit. 

α) και β) της απόφασης του κράτους μέλους που τους χορήγησε διεθνή προστασία σε 

άλλο κράτος μέλος όπου θα τους χορηγηθεί παρόμοια προστασία, καθώς και πρόσωπα 

που ανήκουν στην κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 6 lit. γ) απόφαση, σε άλλο 

κράτος μέλος όπου θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους για διεθνή προστασία. 
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2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

 

2.1.ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Το Πρόγραμμα Περιοχής Ένταξης  

 

Το βρετανικό Υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων & Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημοσίευσε το 

Integrated Communities Strategy green paper το 2018. Αυτό το έγγραφο, που αναφέρεται 

κοινώς ως the Green Paper, ήταν ένα σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση για 

την οικοδόμηση «ισχυρών, ολοκληρωμένων κοινοτήτων». Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι 

το Πρόγραμμα Περιοχής Ένταξης στο οποίο η κυβέρνηση συνεργάζεται με πέντε τοπικές 

αρχές σε όλη τη χώρα που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις ένταξης. Η κυβέρνηση 

τονίζει ότι οι ενέργειες πρέπει να καθοδηγούνται τοπικά, καθώς οι ντόπιοι άνθρωποι μπορούν 

να κάνουν την πιο  ευθεία και άμεση αλλαγή για νέες αφίξεις. Οι πέντε περιοχές που 

επιλέχθηκαν ήταν: 

● Μπλάκμπερν με Darwen 

● Bradford 

● Peterborough 

● Walsall 

● Waltham Forest 

 

Ο λόγος για την επιλογή αυτών των περιοχών ήταν ότι ο καθένας έχει δείξει κατανόηση των 

ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει και προθυμία να δοκιμάσει νέες μεθόδους για την 

αντιμετώπισή τους. Είναι επίσης τομείς που θεωρούνται πολυπολιτισμικοί και ως εκ τούτου 

θα μπορούσαν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από μια αυξημένη ευαισθητοποίηση και μια 

νέα προσέγγιση στην ένταξη. 

 

Κάθε μία από αυτές τις αρχές έχει δημιουργήσει μια στρατηγική που είναι συγκεκριμένη για 

την περιοχή τους και περιγράφει όλα τα ενεργά έργα που τρέχουν και υποστηρίζουν την ένταξη 

στην κοινότητα. Για παράδειγμα, η στρατηγική Μπλάκμπερν με Ντάργουεν βασίζεται στην 

ιστορία της εγκατάστασης και ενσωμάτωσης μεγάλων κοινοτήτων Ιρλανδών και Σκωτσέζων 

μεταναστών στο παρελθόν και βασίζει τη στρατηγική τους στο να προωθήσουν οικονομικά τις 

κοινότητες μεταναστών. Η στρατηγική κάθε αρχής διασφαλίζει επίσης τη συμμετοχή τοπικών 

οργανώσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στην ενσωμάτωση αυτών των 

ομάδων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κέντρα εργασίας, κολέγια, ΜΚΟ, υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής, κοινοτικά κέντρα και άλλους που υπηρετούν την υποστήριξη της 

κοινότητας. 
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2.2.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

 

Ιθαγένεια και Πρωτοβουλία Ένταξης 

 

 
 

Η Citizenship and Integration Initiative (CII) ιδρύθηκε το 2016 αφού ο Δήμαρχος του 

Λονδίνου, Sadiq Khan, διόρισε Αντιδήμαρχο Ένταξης. Το Λονδίνο έχει τη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση μεταναστών στη χώρα και ως εκ τούτου έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης 

για την ενσωμάτωση αυτών των ομάδων στην κοινωνία του Λονδίνου.  

 

Το CII είναι ένα συγκεντρωτικό ταμείο με επικεφαλής το Trust for London και σε 

συνεργασία με το Paul Hamlyn Foundation, το City Bridge Trust, το Unbound Philanthropy 

και το Pears Foundation. Ο σκοπός του CII είναι να βοηθήσει τους χιλιάδες μη Βρετανούς 

πολίτες που ζουν στο Λονδίνο να μπορούν να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν πλήρως στην 

κοινωνία υποδοχής. 

 

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξουν τους Λονδρέζους να είναι ενεργοί πολίτες, 

να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ανισότητες και να προωθήσουν κοινές εμπειρίες, 

δημιουργώντας έτσι ένα πιο φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουν 

χρηματοδοτώντας διάφορα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, τα οποία θα 

χρησιμεύσουν για την προώθηση των στόχων της πρωτοβουλίας. Χρηματοδοτούν επίσης 

αποσπάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μεταφέρουν επίσημους εργαζόμενους από οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών στην Ομάδα Κοινωνικής Ένταξης του Λονδίνου. Συνεπώς, το CII 

προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τους πόρους της πόλης και να επιτύχει ουσιαστική 

αλλαγή στον δημόσιο τομέα.  
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Migrants Organise 

 

 
 

Οι Migrants Organise είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) στο Λονδίνο που παρέχει 

μια πλατφόρμα όπου οι μετανάστες στην περιοχή μπορούν να οργανωθούν για δύναμη, 

αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Ξεκίνησαν το 1993 και όλα αυτά τα χρόνια, έχουν ξεκινήσει 

πολλά επιτυχημένα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν φωνή στους 

μετανάστες, να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν συνδέσεις, να δημιουργήσουν κοινό 

έδαφος μεταξύ διαφορετικών ομάδων και να αναπτύξουν τη δύναμή τους αναπτύσσοντας 

δεξιότητες στην ηγεσία. 

 

Το πιο αξιοσημείωτο είναι το Κοινοτικό τους Πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στη 

δημιουργία μιας κοινότητας μεταξύ των τοπικών μεταναστών. Αρχικά το πρόγραμμα ήταν ένα 

πρόγραμμα καθοδήγησης για την καταπολέμηση της μοναξιάς στο νέο τους περιβάλλον, αλλά 

επεκτάθηκε στην παροχή σημαντικών υπηρεσιών, όπως μαθήματα αγγλικής γλώσσας και τάξη 

ευεξίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά καθοδηγούν ομάδες αναψυχής και κοινωνικές δραστηριότητες, 

όπως δραστηριότητες ραπτικής, ποδοσφαίρου, φωνής και θεάτρου. Το πρόγραμμα δίνει στους 

μετανάστες ένα μέρος όπου μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να αρχίσουν να 

δημιουργούν συνδέσεις με το νέο τους περιβάλλον. 
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2.3. ΕΡΓΟ  

 

Έργα από το Leeds Asylum Seekers’ Support Network 

 

 
 

Το Leeds Asylum Seekers’ Support Network (LASSN) ξεκίνησε το 1999 και ξεκίνησε ως 

φιλανθρωπική οργάνωση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προσφύγων και των αιτούντων 

άσυλο που ζουν στο Λιντς. Βοηθούν πάνω από 400 αιτούντες άσυλο κάθε χρόνο μέσω των 

διαφόρων έργων και πρωτοβουλιών τους και έχουν πάνω από 300 εθελοντές που εργάζονται 

μαζί τους. Αντλούν χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του 

Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, του Leeds Hardship Fund και μεμονωμένων δωρεών που τους 

επιτρέπουν να πραγματοποιήσουν έργα. Μερικά αξιοσημείωτα από το LASSN 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Έργα 

 

● Το έργο Befriending συνδέει πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με τοπικούς εθελοντές 

του Λιντς. Ο «φίλος», ο ντόπιος, θα περπατήσει στην πόλη και θα μιλήσει με την 

πρόσφατη άφιξη, προκειμένου να τους βοηθήσει να νιώσουν πιο ευπρόσδεκτοι και 

άνετοι στην πόλη. Οι «φιλίες» μπορούν να διαρκέσουν από έξι εβδομάδες έως ένα 

χρόνο. Μπορεί να βοηθήσει τον πρόσφυγα ή τον αιτούντα άσυλο να ξεκινήσει να 
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δημιουργεί ένα κοινωνικό δίκτυο στη νέα του χώρα. 

 

● Το Connecting Opportunities επικεντρώνεται στην πτυχή της απασχόλησης και 

στοχεύει να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να χτίσουν 

εμπιστοσύνη, να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, να κάνουν φίλους και συνδέσεις τοπικά 

και να ανακαλύψουν ποια πρόσθετη υποστήριξη τους είναι διαθέσιμη όταν αναζητούν 

εργασία. Αυτό είναι και πάλι ένα έργο που βασίζεται σε εθελοντές και οι εθελοντές 

υποβάλλονται σε εκπαίδευση πριν ξεκινήσουν για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά τους νέους μετανάστες. 

 

● Υποστηριζόμενο από το Tudor Trust, το έργο Grace Hosting συνδέει εθελοντές με 

ανταλλακτικό δωμάτιο στο σπίτι τους με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν 

απελπιστική ανάγκη διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, οι νεοαφιχθέντες μετανάστες 

μπορούν να έχουν ένα μέρος διαμονής και ζεστά γεύματα για όσο διάστημα έχουν 

ανάγκη. αυτό μπορεί να είναι μερικές νύχτες, μερικές εβδομάδες ή ακόμα περισσότερο 

ανάλογα με τις περιστάσεις. 

 

 

 

● Το έργο Help in Leeds ανέπτυξε έναν εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη κατάλογο 

για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο για να βρουν μέρη στο Λιντς που μπορούν να τους 

υποστηρίξουν με κάποιο τρόπο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κέντρα εργασίας, 

χώρους λατρείας, κοινοτικά κέντρα, κέντρα γλώσσας κ.ο.κ. Ο ιστότοπος προσφέρει 

αυτόν τον κατάλογο σε δεκάδες διαφορετικές γλώσσες για να διευκολύνει τους χρήστες 

να βρουν αυτό που ψάχνουν και ενημερώνεται τακτικά από εθελοντές του LASSN. 

 

Πρόγραμμα Inclusive Cities (Μάρτιος 2017 - Μάιος 2022) 

 

Αυτό το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Paul Hamlyn, ξεκίνησε με έξι ιδρυτικές 

πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου (Μπρίστολ, Κάρντιφ, Γλασκώβη, Λονδίνο, Λίβερπουλ και 

Πίτερμπορο) με στόχο τη δημιουργία μιας «σημαντικής αλλαγής στο ένταξη των νεοφερμένων 

σε τοπικό επίπεδο ». Το Παγκόσμιο Αντάλλαγμα για τη Μετανάστευση και τη 

Διαφορετικότητα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης οδήγησε την έρευνα σε διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές, οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν τη βάση για τα σχέδια δράσης των 

συμμετεχουσών πόλεων. Πήραν κυρίως έμπνευση από καινοτόμες πρακτικές σε όλη την 

Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Το Πλαίσιο Inclusive Cities (2019) παρέχει πέντε βασικές αρχές που καθοδηγούν τις πόλεις 

για να ενσωματώσουν την ένταξη σε τοπικό επίπεδο: 

1. Παροχή τοπικής ηγεσίας για τη δημιουργία αλλαγής 

2. Η ενσωμάτωση είναι μια κοινή ευθύνη, που παρέχεται σε συνεργασία 



 

25 

 

 

 

 

3. Συνεργαστείτε τόσο με νεοεισερχόμενους όσο και με μακροχρόνιους κατοίκους 

4. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία για τον καθορισμό 

στόχων, την παρακολούθηση των επιπτώσεων και την ενημέρωση των στρατηγικών 

5. Ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο, παροχή υπεράσπισης σε εθνικό επίπεδο, 

διδασκαλία από τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς  
 

Η υποστήριξη αυτών των αρχών είναι επίσης πέντε τομείς δράσης: 

1. Πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη μιας κοινής τοπικής ιστορίας ένταξης 

2. Υποστήριξη και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς 

3. Σύνδεση κοινοτήτων 

4. Ενσωμάτωση και δημιουργία δημόσιων υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς 

5. Ενθάρρυνση συμμετοχής και εκπροσώπησης των πολιτών 
 

Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν στενή συνεργασία με φορείς σε τοπικό επίπεδο που έχουν 

την εξουσία να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια προχωρούν. Το έργο ανέπτυξε επίσης το πλαίσιο 

για τις πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο παρέχει έναν χάρτη πορείας για άλλες πόλεις που 

επιθυμούν επίσης να κάνουν μια αλλαγή. Ως αποτέλεσμα, έξι ακόμη πόλεις βρετανικές πόλεις 

(Μπέλφαστ, Μπέρμιγχαμ, Μπράιτον, Νιούρι, Μόρν και Ντάουν, Νιούπορτ και Σέφιλντ) έχουν 

ενταχθεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος. 

 

 

 

Εκμάθηση Αγγλικών στο Γιορκσάιρ και το Χάμπερ 

 

 
 

Αυτό το έργο ανέπτυξε έναν ιστότοπο τον οποίο οι νέες αφίξεις στη χώρα υποδοχής μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για να βρουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που είναι δωρεάν, στην περιοχή Γιορκσάιρ και Χάμπερ. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε 
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από το Migrant English Support Hub (MESH), μια φιλανθρωπική οργάνωση που 

υποστηρίζει ενήλικες μετανάστες που μαθαίνουν γλώσσες στην περιοχή. Αναγνωρίζουν ότι η 

εκμάθηση της γλώσσας είναι ένα ουσιαστικό βήμα προκειμένου αυτές οι ομάδες να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αρχίσουν να ενσωματώνονται στην κοινωνία 

υποδοχής. 

 

Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά φίλτρα για να βρουν 

τάξεις που τους ταιριάζουν, μπορούν να αναζητήσουν ανά περιοχή, τιμή, μορφή 

(αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά) και ημέρες της εβδομάδας που μπορούν να 

παρακολουθήσουν. Αυτό τους επιτρέπει να βλέπουν εύκολα ποιες ευκαιρίες εκμάθησης 

γλωσσών είναι διαθέσιμες σε αυτούς που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Επιπλέον, ο ιστότοπος 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με διαπιστευμένα μαθήματα, απαιτήσεις γλώσσας θεώρησης και 

μετανάστευσης, πιστοποιητικά που απαιτούνται για εργασία και σπουδές, πληροφορίες 

σχετικά με τις εξετάσεις IELTS και πού μπορείτε να λάβετε συμβουλές σχετικά με την 

ιθαγένεια. Για να καταστεί όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τους χρήστες να καταλάβουν τι 

διαβάζουν, ο ιστότοπος είναι σε θέση να μεταφραστεί σε δεκάδες διαφορετικές γλώσσες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

New Scots Refugee Integration Strategy (2018 - 2022) 
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Αυτή η γενική στρατηγική ένταξης για τη χώρα της Σκωτίας παρέχει ένα πλαίσιο για όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς να επωφεληθούν από όλους τους διαθέσιμους πόρους και την 

εμπειρογνωμοσύνη που έχουν στη διάθεσή τους. Η στρατηγική περιγράφει ποιες ενέργειες θα 

λάβει η κυβέρνηση για την καλύτερη ένταξη των προσφύγων και τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματά τους. Τα σχέδια δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής καλύπτουν πτυχές της 

ζωής που έχουν κριθεί απαραίτητες για την ένταξη των προσφύγων, υποστηριζόμενες από μια 

εις βάθος ανάλυση αναγκών. Αυτές οι πτυχές είναι η απασχολησιμότητα και τα δικαιώματα 

πρόνοιας, η στέγαση, η εκπαίδευση, η γλώσσα, η υγεία και η ευημερία και οι κοινότητες, ο 

πολιτισμός και οι κοινωνικές σχέσεις. 

 

 

Η στρατηγική καθορίζει μια σειρά δικαιωμάτων για τους πρόσφυγες στη Σκωτία, 

διασφαλίζοντας ότι: 

 

● Πρόσφυγες που ζουν στη Σκωτία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πρωτοβουλίες 

επιχειρηματικής υποστήριξης 

● Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα να εργαστούν εθελοντικά 
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● Οι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε επιδόματα πρόνοιας 

● Fair Start Scotland (FSS), η αποκεντρωμένη υπηρεσία απασχόλησης της κυβέρνησης 

της Σκωτίας, απαιτεί από τους παρόχους τους να αναγνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες 

υποστήριξης ατόμων από μειονοτικές εθνοτικές κοινότητες και να είναι ευαίσθητοι σε 

πολιτιστικά ζητήματα που τους επηρεάζουν, ιδιαίτερα γυναίκες και πρόσφυγες 

 

Ένα αξιοσημείωτο σχέδιο που αφορά στη γλωσσική υποστήριξη είναι η υποστήριξη της 

ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης μιας γλωσσικής ενότητας που θα χρησιμοποιηθεί στον 

σχολικό τομέα για δίγλωσσα παιδιά. Επιπλέον, η κυβέρνηση σχεδιάζει να βελτιώσει τη 

διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στην κατάλληλη παροχή Αγγλικών για Ομιλητές Άλλων 

Γλωσσών (ESOL) και επίσης να υποστηρίξει τους παρόχους ESOL να βελτιώσουν τους 

δεσμούς με τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης. 

  

Όσον αφορά την απασχόληση, υπόσχονται να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για 

μια διαδικασία αναγνώρισης και διαπίστευσης, κάτι που αντιμετωπίζουν πολλοί πρόσφυγες 

όταν αναζητούν δουλειά. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό προηγούμενων προσόντων, 

δεξιοτήτων και μάθησης και στην ανάπτυξη ειδικών τρόπων απασχόλησης ανά τομέα. Τέλος, 

η προγραμματισμένη εφαρμογή της περιόδου «μετακίνησης 28 ημερών» διασφαλίζει ότι όταν 

λήξει η περίοδος ασύλου, υπάρχουν ήδη οφέλη. 
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3.ΕΛΛΑΔΑ  

3.1.ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

Οι πιο χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την ένταξη των προσφύγων είναι οι εξής: 

● εκμάθηση γλωσσών και εκπαίδευση 

● συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας 

● αναγνώριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

● νομικές συμβουλές 

● κοινωνική και πολιτιστική ένταξη 

● βοήθεια στην εύρεση στέγης 

● οικονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

3.2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

 

Ο Δήμος Αθηναίων 

Πρακτική: Στέγαση, οικονομική βοήθεια , πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία. 

Επισκέπτες / Δικαιούχοι: 2.000 επισκέπτες στον Ελαιώνα, ενώ ένα πρόγραμμα προσωρινής 

στέγασης προσφύγων φιλοξενεί πάνω από 1.500 άτομα. 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πρακτικές: Ξενώνες – Καταφύγια για προστατευμένη στέγαση και περίθαλψη ευάλωτων 

ατόμων σε κρίση ή έκτακτη ανάγκη, Υπηρεσία Έκτακτης Κοινωνικής Παρέμβασης (Άμεση 

επιτόπια παρέμβαση).  

Προσκεκλημένοι / Δικαιούχοι: 875 δικαιούχοι το 2016. 

 

Ομάδας Προσφοράς & Αλληλεγγύης 

Πρακτικές: Υποστήριξη Στέγασης / Υπηρεσίες Διασύνδεσης Ξενώνων -καταφύγια, 

τροφοδοσία, ένδυση και ιατρικές υπηρεσίες. 

Επισκέπτες / Δικαιούχοι: πάνω από 15.000. 

 

Αμυντικό Κίνημα 

Πρακτικές: Υποστήριξη υπηρεσιών στέγασης / διασύνδεση με ξενώνες 

Καταφύγια, τρόφιμα, ρούχα και ιατρικές υπηρεσίες. 

Επισκέπτες / Δικαιούχοι: πάνω από 10.000 
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Starfish Foundation: 

Πρακτικές: Στέγαση, οικονομική βοήθεια, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και νοσηλεία 

Επισκέπτες / Δικαιούχοι: 131.000 δικαιούχοι. 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

Πρακτικές: Παροχή στέγης, οικονομική υποστήριξη, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και 

νοσηλεία. 

Επισκέπτες / Δικαιούχοι: δεν αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων. 

 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 

Πρακτικές: Παροχή στέγης, οικονομική υποστήριξη, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και 

νοσηλεία. Προσκεκλημένοι / Δικαιούχοι: 2.400 δικαιούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους 

βρίσκονται στη διαδικασία μετεγκατάστασης και ανυπομονούν να μετακομίσουν σε άλλη 

χώρα. 

 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες προσφέρονται με βάση την αρχή της ένταξης στην κοινωνία και περιλαμβάνουν 

δράσεις για την παροχή στήριξης το συντομότερο δυνατό. Στόχος είναι η διάδοση των 

αποτελεσμάτων στους πρόσφυγες καθώς και στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. 

Πρακτικές: νομική βοήθεια που παρέχεται από δικηγόρους APS σε αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, μέσω μιας σειράς ενεργειών που σχετίζονται 

με την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, οικογενειακή επανένωση, 

πολιτογράφηση, ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα και καθεστώς επικουρικής προστασίας, 

υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, απασχόληση και εργατικές διαφορές, έναρξη επιχείρησης, 

θεσμικές παρεμβάσεις κατά κακών διοικητικών πρακτικών κ.λπ. 

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας ένταξης πραγματοποιείται μέσω δράσεων σε τομείς όπως 

η εκπαίδευση, η γλώσσα, ο πολιτισμός κ.λπ. αλλά και με τη συστηματική βοήθεια που 

παρέχουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

εργασία, μέσω προγραμμάτων για την ένταξη στο χώρο εργασίας κ.λπ.  

 

UNICEF Ελλάδα 

Η προγραμματική παρέμβαση της UNICEF στους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα 

παρέχει στα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον, μια αίσθηση κανονικότητας και πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προωθεί την κοινωνική ένταξη και τους ενισχύει. 

Πρακτικές: Τα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας της UNICEF παρέχουν στα 

παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και στις οικογένειές τους ασφαλή ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη, δομημένο παιχνίδι και μάθηση, πρόληψη και θεραπεία της βίας λόγω φύλου, 
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νομική βοήθεια, γραφείο πληροφοριών, υποστήριξη διαχείρισης περιπτώσεων, 

παραπομπή σε υγειονομική περίθαλψη και περισσότερα.  

 

 

 

Σε αυτά τα κέντρα, το προσωπικό παιδικής προστασίας μπορεί να εντοπίσει και να παραπέμψει 

εκείνα τα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας ψυχικής υγείας και της συμβουλευτικής. 

Η UNICEF παρέχει επίσης στέγαση και φροντίδα σε ασυνόδευτα παιδιά μέσω 

Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης όπου μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική βοήθεια, εκπαίδευση, συμβουλευτική, 

υγειονομική περίθαλψη και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης. 

Τα κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης της UNICEF όχι μόνο υποστηρίζουν τα παιδιά στα 

ελληνικά δημόσια σχολεία με βοηθητικά μαθήματα, αλλά παρέχουν επίσης μαθήματα ζωής 

και δεξιότητες σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συλλέγει επίσης αξιόπιστα, έγκαιρα και προσβάσιμα δεδομένα και δεδομένα που απαιτούνται 

για να κατανοήσει πώς η μετανάστευση και ο αναγκαστικός εκτοπισμός επηρεάζουν τα παιδιά 

και τις οικογένειές τους - και για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής και την εφαρμογή 

προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών τους 

3.3. ΕΡΓΟ 

 

Cosmos Employment Hub – STEP Greece 

 
Διάρκεια: 27/8/ 2018 - 31/7/2020 
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Συνεργάτες: World Jewish Relief 

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

● Διερευνά το προφίλ του άνεργου πρόσφυγα, τις ανάγκες του, τα εμπόδια ένταξης στην 

αγορά εργασίας και τον ενεργοποιεί για να καθορίσει τον επαγγελματικό του στόχο. 

● Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Συμβουλευτική Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική 

Πρωτοβουλίας Επιχειρήσεων) για την ένταξη / επανένταξη του άνεργου πρόσφυγα 

στην αγορά εργασίας. 

● Υποστηρίζει τον πελάτη στη δημιουργία βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής 

καθώς και στη δημιουργία προφίλ στο Linkedin. 

● Καταχωρεί το προφίλ του άνεργου πρόσφυγα σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. 

● Εκτελεί τη διαδικασία σύνδεσης του προφίλ ανέργων και της κενής θέσης εργασίας. 

● Παρακολουθεί την πρόοδο του πελάτη τόσο κατά την αναζήτηση εργασίας όσο και 

κατά την τοποθέτησή του στην εργασία. 

● Παραπέμπει για δωρεάν μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών στο διαπολιτισμικό 

κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου Προσφύγων - Compass και με επίκεντρο τις 

αγορές εργασίας. 

● Διοργανώνει ένα εντατικό εβδομαδιαίο σεμινάριο «Working in Greece» σε 

επιλεγμένους υπαλλήλους για να τους δώσει επιπλέον ώθηση στην εύρεση εργασίας, 

με μαθήματα από ειδικούς σε θέματα κρίσιμης σημασίας για την πρόσληψη, όπως: 

Δικαιώματα εργασίας, τεχνικές εργασίας και συνέντευξης, Ανάλυση δεδομένων 

πιθανών υποψηφίων. και παρουσίαση σε βιογραφικό και αλλού, Τεχνικές παρουσίασης 

και ξεχωριστά μαθήματα για τους τομείς των 6 στοχευμένων επαγγελματικών τομέων:  

● Υπηρεσίες καθαρισμού, Τουρισμός και Φιλοξενία, κατασκευαστικές & τεχνικές 

εταιρείες, υπηρεσίες διερμηνείας, αγροτική παραγωγή και τεχνολογία πληροφορικής. 

● Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλους οργανισμούς, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη σύνδεση του APS με την αγορά εργασίας και την τοπική 

κοινωνία. 

● Πραγματοποιεί συναντήσεις με εργοδότες (στο πλαίσιο του οργανισμού του APS ή στα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας) με σκοπό την ενημέρωση τους για τις δράσεις του 

APS και τη σύναψη συνεργασίας. 

● Αναζητά θέσεις εργασίας που προσφέρονται από εργοδότες. 
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● Καταγράφει το προφίλ της εργασίας που προσφέρεται. 

● Παραπέμπει και συνοδεύει τους εργαζόμενους σε προσφερόμενες θέσεις εργασίας για 

συνεντεύξεις με εργοδότες και τους υποστηρίζει για την τοποθέτησή τους στις θέσεις 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RefugeesIN - Κινηματογράφος για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων 

 
 

Διάρκεια: 1/11/2016 - 31/12/2018 

Συνεργάτες: AidLearn (Πορτογαλία) Hamburger Volkshochschule (Γερμανία), Centro Studi 

Citta 'Di Foligno (Ιταλία), The Slovenian Third Age University (Σλοβενία), IADT (Ιρλανδία) 

που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:  

Το RefugeesIN είναι μια καινοτόμος προσέγγιση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού βασισμένου στον κινηματογράφο και 

στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην εξάλειψη των στερεοτύπων 

και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων. Παρουσιάζει αληθινές ιστορίες 

επιτυχώς ενσωματωμένων προσφύγων, ικανών να εμπνεύσουν και να λειτουργήσουν ως 

πρότυπα για την ένταξη νεοφερμένων. 

Το πακέτο RefugeesIN αποτελείται από 4 μέρη: 

1. Το φυλλάδιο «Από την αναχώρηση στο ανήκειν», που περιλαμβάνει 26 αληθινές 

ιστορίες προσφύγων από διαφορετικές χώρες καταγωγής που ζουν πλέον σε μία από 

τις 6 ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν το πρόγραμμα. 
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2. Το Μάθημα και το Εγχειρίδιο, που πραγματεύεται ένα εκπαιδευτικό υλικό 

που περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος για την προσφυγική κρίση, τη διαδικασία 

αφήγησης ιστοριών και βιογραφιών και τον ρόλο του κινηματογράφου, και τέλος 

περιγράφει βήμα προς βήμα και δίνει οδηγίες για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μέσα 

από μια ολοκληρωμένη ταινία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. 

3. Ο Κατάλογος Ταινιών, που αποτελείται από 12 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, που 

δημιουργήθηκαν από ερασιτέχνες κινηματογραφιστές μέσω εργαστηρίων που 

πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα και παρουσιάζουν ιστορίες προσφύγων και τις 

προσπάθειες που έκαναν για να ενσωματωθούν στις νέες τους πατρίδες. 

Περιλαμβάνει επίσης 12 ευρωπαϊκές ταινίες μεγάλου μήκους, επιλεγμένες από την 

ομάδα RefugeesIN για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. 

 

 

 

 

4. Ο Οδηγός χρήσης, ο οποίος περιλαμβάνει οδηγίες για την αξιοποίηση και βέλτιστη 

χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, 

εργαζόμενους σε ΜΚΟ και επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες. Παρέχει 

πρόσθετες προτάσεις για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό σε άλλες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

Αποτελέσματα: Το έργο και τα αποτελέσματά του απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές 

ενηλίκων προσφύγων, προσωπικό που απασχολείται σε οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, ειδικούς κοινωνικής ένταξης και ειδικούς κινηματογράφου. Όλο το υλικό είναι 

διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου. 

 

Άσυλο για Οικογένειες Αιτούντων Άσυλο 

 

Διάρκεια: 01/01/2017 - 31/12/2017 

Διαχειριστής: Δήμος Θεσσαλονίκης, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ Πρόσφυγες 

Συνεργάτες: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ΑΡΣΙΣ 

Χώρα: Ελλάδα 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Η Φιλοξενία αποτελείται από 7 αυτόνομες αίθουσες, με χωρητικότητα 28 κλινών συνολικά. 

Είναι μια ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώτης 

υποδοχής ή/και κράτησης, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των πολιτικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία. Στόχος είναι η παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης για την ενδυνάμωση και την ενδυνάμωση των επισκεπτών. Η 



 

35 

 

 

 

 

Φιλοξενία απευθύνεται σε αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα σε πυρηνικές οικογένειες με τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, σε μονογονεϊκές 

οικογένειες που αποτελούνται από μητέρα ή πατέρα και τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί και σε 

ενήλικες ανύπαντρες γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. 

Δραστηριότητες:  

● υπηρεσίες που προσφέρονται από εξειδικευμένο προσωπικό στον ξενώνα 

περιλαμβάνουν: 

● Κάλυψη βασικών αναγκών (εξάμηνη διαμονή, σίτιση) 

● Υποστήριξη (νομική, ψυχοκοινωνική, συμβουλευτική απασχόλησης) 

● Διερμηνεία 

● Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (μαθήματα 

ελληνικών, εργαστήρια κ.λπ.) 

● Προετοιμασία για ανεξάρτητη διαβίωση και κοινωνική ένταξη 

● Μετα-παρακολούθηση και υποστήριξη μετά το τέλος της φιλοξενίας 

● Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας 

● Συμμετοχή εθελοντών 

 

 

Υποστήριξη ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία για πρόσβαση σε Υπηρεσίες 

Προστασίας και Νομικής Βοήθειας 

Διάρκεια: 01/03 / 2017-31 / 08/2017 

Εταίρος: CEAR με χρηματοδότηση από το Δήμο Μαδρίτης 

Χώρα: Ελλάδα 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας για 280 ευάλωτα άτομα 

που χρειάζονται διεθνή προστασία στην περιοχή της Αττικής. 

Δραστηριότητες:  

● Παροχή εναλλακτικών λύσεων αξιοπρεπούς στέγασης και κοινωνικής 

υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτή η 

ενέργεια περιλαμβάνει την παροχή κουπονιών για την εξασφάλιση ειδών πρώτης 

ανάγκης. 

● Διασφάλιση πρόσβασης σε πληροφορίες νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και 

εκπροσώπηση για άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία. 

Αποτελέσματα: Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής υποστήριξης και πρόσβασης σε νομικές 

πληροφορίες και υποστήριξη για ευάλωτα άτομα 

 

Παροχή στοχευμένης στέγασης και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τους πιο 

ευάλωτους 
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Διάρκεια: 01/02/2017 - 31/07/2018 

Συνεργάτες: HELP, Child Smile και Αντιγόνη 

Χώρα υλοποίηση: Ελλάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

o Αύξηση της πρόσβασης σε νομικές και κοινωνικές πληροφορίες και προστασία 

ευάλωτων ατόμων μέσω της παροχής ολιστικών και διεπιστημονικών υπηρεσιών 

o Διασφάλιση της ένταξης των ομάδων-στόχων στην ελληνική κοινωνία 

Δραστηριότητες: 

o Παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης στους δικαιούχους που 

δεν διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και βρίσκονται σε άτυπα καταφύγια και άλλα 

αστικά κέντρα και προσέρχονται στα γραφεία του APS για παροχή βοήθειας. 

o Παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης στους δικαιούχους που 

διαμένουν στο συγκρότημα αστικών κατοικιών που υλοποιεί η HELP. 

o Η παροχή (μέσω κινητής μονάδας) νομικής ενημέρωσης, συμβουλών και 

υποστήριξης στους δικαιούχους που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας και 

παραπομπή ευάλωτων περιπτώσεων σε ενοικιαζόμενες από τη HELP κατοικίες. 

o Η παροχή ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης των παραπάνω 

δικαιούχων 

Αποτελέσματα: Αποτελεσματική παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας στους πιο 

ευάλωτους δικαιούχους 

 

 

Κοινωνικής Αρωγή για την ένταξη των προσφύγων 

Διάρκεια: Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2013, Σεπτέμβριος 2013 - Ιούνιος 2014 

Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Συνεργάτες: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 

Χώρα: Ελλάδα 

Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) - Εθνικές Δράσεις 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Η ενίσχυση των προσπαθειών των ατόμων της ομάδας στόχου για ομαλή ένταξη στην ελληνική 

κοινωνία μέσω συμπληρωματικών δράσεων ενδυνάμωσης των προσφύγων 

Δραστηριότητες: Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε 

τομείς όπως: 

● βιοποριστικά μέσα 

● ένταξη στην αγορά εργασίας, 

● εξειδικευμένη παροχή νομικής βοήθειας για ενταξιακά θέματα και προστασία 

κοινωνικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά, εργατικές διαφορές, πολιτογράφηση, 

οικογενειακή επανένωση) 
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● διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και μαθησιακές δραστηριότητες 

● Συνηγορία υπέρ των προσφύγων 

Αποτελέσματα: 1100 άτομα θα επωφεληθούν από συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης και 

350 άτομα θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας 

 

Κοινωνική Βοήθεια για την Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων 

Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012 

Συνεργάτες: ΕΡΓΟΝ – ΚΕΚ, BRIDGE Union of African Women - Bridge - Ένωση Αφρικανών 

Γυναικών, Σύλλογος Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα - Η Κοινότητα 

Αφγανών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα 

Χώρα: Ελλάδα 

Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) 2010 - Εθνικές Δράσεις 

Προτεραιότητα: ένταξη της ομάδας στόχου (αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες ) των οποίων η 

παραμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και έχει σταθερό χαρακτήρα 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Βελτίωση των προσπαθειών των ατόμων της ομάδας στόχου για την ομαλή ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία. 

 

 

 

 

Δραστηριότητες: Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή κοινωνικής, 

ψυχολογικής και ιατρικής βοήθειας καθώς και συμβουλευτική σε θέματα στέγασης, 

βιοπορισμού, ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

Δράση 1: Παροχή συμβουλών και βοήθειας σε θέματα όπως η στέγαση, τα μέσα διαβίωσης, η 

ένταξη στην αγορά εργασίας και η ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια. 

Δράση 2: Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα-στόχο να προσαρμοστεί στην 

ελληνική κοινωνία σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 

Δράση 3: Δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση (π.χ. μαθήματα ελληνικής γλώσσας κ.λπ.) που στοχεύουν στην ενίσχυση και 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομάδας στόχου 

Αποτελέσματα: Ως αποτέλεσμα, η προσφερόμενη υποστήριξη θα βελτιώσει την κινητοποίηση 

και τις δυνατότητες των προσφύγων, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση, τη βοήθεια στην επίλυση 

προβλημάτων, την εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σε περίπτωση κρίσης, την 

κινητοποίηση των προσφύγων στο περιβάλλον τους. 
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Helios Program (Hellenic Integration Support for Beneficiers of 

International Protection) 

Διάρκεια: Ιούνιος 2019 - Φεβρουάριος 2021 

Εταίροι υλοποίησης: Catholic Relief Services (CRS), Danish Refugee Council Greece (DRC 

Greece), Greek Council for Refugees (GCR), Solidarity Now, INTERSOS , Φορέας 

Ανάπτυξης Δήμου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΜΔΑΤ), Μετάδραση, ΠΛΟΗΓΟΣ, Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Λεβαδειάς (ΚΕΔΗΛ) 

Περιοχές υλοποίησης: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και έμπειρους φορείς - εταίρους, μέσω του προγράμματος 

HELIOS, ο ΔΟΜ στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

στην ελληνική κοινωνία, που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας, μέσω των εξής 

δράσεων: 

● Μαθήματα ένταξης: Διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης σε Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ένταξης σε όλη τη Χώρα. Κάθε μάθημα θα διαρκέσει 6 μήνες και θα 

περιλαμβάνει ενότητες που σχετίζονται με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

τον πολιτιστικό προσανατολισμό, τον βαθμό ετοιμότητας για εργασία και άλλες 

δεξιότητες. 

● Στεγαστική υποστήριξη: Στήριξη δικαιούχων για ανεξάρτητη στέγαση σε 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για 

έξοδα ενοικίασης και μετεγκατάστασης και δικτύωση με ιδιοκτήτες 

διαμερισμάτων. 

● Υποστήριξη για την απασχόληση: Παροχή ατομικών ευκαιριών απασχόλησης και 

ενίσχυση της ετοιμότητας για εργασία μέσω παροχής συμβουλών, πρόσβασης σε 

πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την εργασία και δικτύωση με πιθανούς 

εργοδότες. 

 

 

● Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική αξιολόγηση της προόδου 

ένταξης των δικαιούχων, για να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να 

διαπραγματεύονται επιτυχώς με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα μπορούν να ζουν ανεξάρτητα 

στην Ελλάδα. 

● Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής: Οργάνωση εργαστηρίων, 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και διεξαγωγή πανελλήνιας εκστρατείας 

ενημέρωσης, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των φιλοξενουμένων και της κοινωνίας υποδοχής, τονίζοντας τη σημασία της 

ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 
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Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: 

● Να ενισχύσει τις προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των ωφελούμενων 

καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. 

● Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα είναι 

μηχανισμός εκ περιτροπής στέγασης στο ήδη υπάρχον σύστημα προσωρινής 

στέγασης της Ελλάδας. 

 
 

Ομάδα στόχος: Η ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

που αναγνωρίζονται μετά την 01/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή Εκπαίδευσης και Άμεσης Φιλοξενίας σε Παιδιά Μετανάστες στην Ελλάδα 

(ΠΕΔΙΑ) 

Διάρκεια: 16 Ιουλίου 2018 - 30 Απριλίου 2020 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Μέσω αυτού του προγράμματος, ο ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) σε 

συνεργασία με τη UNICEF και άλλους έμπειρους εταίρους (ΑΡΣΙΣ, Ηλιαχτίδα, Γιατροί του 

Κόσμου, Το Χαμόγελο του Παιδιού) αναλαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι 
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στα παιδιά μεταναστών/προσφύγων που έχουν ανάγκη θα προσφερθεί άμεση και 

εξατομικευμένη βοήθεια, καθώς και για την υποστήριξη των εθνικών αρχών σε παρεμβάσεις 

παιδικής προστασίας. Η Δράση στοχεύει συγκεκριμένα σε ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών 

(UMC) που βρίσκονται επί του παρόντος σε επισφαλείς συνθήκες και έχουν επείγουσα ανάγκη 

στέγασης και προστασίας, σε παιδιά μεταναστών που κινδυνεύουν λόγω αυξημένων ιατρικών 

αναγκών ή έκθεσης στη βία, καθώς και σε παιδιά σχολικής ηλικίας που κινδυνεύουν να 

αποκλειστούν από την επίσημη εκπαίδευση, εκτός εάν τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα 

και πόροι. 

 

Δράσεις: 

 

1- Φιλοξενία και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων. Συνεργάτες: UNICEF και συνεργάτες, 

ΜΕΤΑδραση, ΑΡΣΙΣ, IRC, ΣΥΝ-είμος & ΜΕΡΙΜΝΑ,ΑΡΣΙΣ, Sunbeam, MDM. 

Ο ΔΟΜ εξασφαλίζει άμεση διαμονή σε ξενοδοχεία για πολλούς ασυνόδευτους ανηλίκους που 

ζουν στα νησιά, στα χερσαία σύνορα και υπό αστυνομική κράτηση. Όλες οι δράσεις 

συντονίζονται πλήρως με τις εθνικές αρχές και άλλους διεθνείς και εθνικούς εξειδικευμένους 

φορείς, στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος, δηλαδή της ΑΡΣΙΣ 

και της Ηλιακτίδας, και με τη συμβολή των Γιατρών του Κόσμου για την παροχή ιατρικής 

βοήθειας. . (16 Ιουλίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου 2019) 

 

Σε στενή συνεργασία με τη UNICEF και τους εταίρους της (ΜΕΤΑδραση, ΑΡΣΙΣ, Διεθνής 

Επιτροπή Διάσωσης), ο ΔΟΜ υποστηρίζει τη λειτουργία και την κλιμάκωση του 

προγράμματος Υποστηριζόμενη Αυτόνομη Διαβίωση (SIL), για να παρέχει στους 

ασυνόδευτους ανηλίκους εναλλακτικές λύσεις διαμονής σε διαμερίσματα και τα υποστηρίζει 

σταδιακά στην επίτευξη της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους (1 Νοεμβρίου 2019 - 30 

Απριλίου 2020) 

 

Η ενίσχυση των προτύπων προστασίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις διαμονής, καθώς 

και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού πεδίου και των εθνικών αρχών (ΕΚΚΑ, Υπ. 

Μεταναστευτικής Πολιτικής) προωθείται από τη UNICEF και τους εταίρους της (ΣΥΝ-είμος 

& ΜΕΡΙΜΝΑ) μέσω στοχευμένων  

δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές συνεδρίες, εκθέσεις ειδικών για την προστασία του παιδιού) 

(1 Νοεμβρίου 2019 - 31 Μαρτίου 2020). Η 

 

 

υποστήριξη παρέχεται από τη UNICEF μέσω του συνεργάτη της (ΜΕΤΑδραση) στο 

πρόγραμμα Κηδεμονίας προσωρινά, προκειμένου να καλυφθεί ένα χρηματοδοτικό κενό και να 

διασφαλιστεί η συνεχής φροντίδα για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. (1 Νοεμβρίου 2019 - 31 

Δεκεμβρίου 2020) 
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2- Διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση  

Ο ΔΟΜ υποστηρίζει την καθημερινή μεταφορά και συνοδεία μαθητών 

μεταναστών/προσφύγων από ανοιχτές δομές φιλοξενίας και ξενοδοχεία σε δημόσια σχολεία. 

Σχολικά καλάθια για παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία διανέμονται 

επίσης στους δικαιούχους για να υποστηριχθεί η ένταξή τους στις τάξεις τυπικής εκπαίδευσης. 

(1 Σεπτεμβρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2019) 

 

3- Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά μεταναστών που αντιμετωπίζουν 

κινδύνους για την υγεία και την προστασία. Συνεργάτες: Χαμόγελο του Παιδιού 

Ο ΔΟΜ παρέχει βοήθεια σε παιδιά μεταναστών και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν 

χρόνιες / σοβαρές ασθένειες, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης, παιδιατρικής θεραπείας στο σπίτι και ιατρικών προμηθειών. Οι παρεμβάσεις 

στοχεύουν επίσης στην προστασία των παιδιών μεταναστών που διατρέχουν κίνδυνο βίας, 

εμπορίας, εκμετάλλευσης ή εξαφάνισης παιδιών (π.χ. 24ωρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 

συμβουλευτική μέσω της Εθνικής Γραμμής Βοήθειας για Παιδιά SOS 1056). (16 Μαρτίου 

2019 - 30 Απριλίου 2020). 

 
 

 

 

 

 

 

Re-Health 2 
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Συμβολή στην ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στα εθνικά 

συστήματα υγείας των κρατών μελών της ΕΕ. Υποστήριξη προς τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους μετανάστες καθώς και την ένταξή τους στο 

εθνικό σύστημα υγείας. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Σωστή διαχείριση της μετανάστευσης, καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, δεσμεύσεις 

των κρατών μελών κατά του αποκλεισμού (μην αφήνετε κανέναν πίσω). 

 

Το πρόγραμμα Re-Health στόχευε να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας των 

μεταναστών στα σημεία πρώτης υποδοχής, ενώ στοχεύει επίσης στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης πιθανών μολυσματικών ασθενειών και άλλων περιστατικών που 

σχετίζονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Το έργο αποτελούνταν από τρία 

βασικά στοιχεία: την ηλεκτρονική βάση δεδομένων υγείας και το ηλεκτρονικό Ιστορικό 

Προσωπικού Υγείας (PHR), τη φάση διερεύνησης και την πιλοτική εφαρμογή του PHR/e-PHR 

επιτόπου, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Re-Health2 - Implementation of Personal Health History 

(PHR), ο ΔΟΜ θα εφαρμόσει τη δράση που αποσκοπεί στη συμβολή στην ένταξη των 

νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρόκειται να 

μετεγκατασταθούν, στα εθνικά συστήματα υγείας του χώρες με ΕΕ μέσω της εφαρμογής του 

PHR / e-PHR. 

 

● Ηλεκτρονική βάση δεδομένων υγείας: Μετά την πρώτη πιλοτική φάση του PHR / 

e-PHR στο πλαίσιο του Re-Health και της σχετικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

υγείας στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία και σύμφωνα με τα 

ευρήματα και τις προτάσεις μελετών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής φάσης του έργου, το PHR / e-PHR και η ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

θα αναθεωρηθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των 

ενδιαφερομένων στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους μετανάστες και στο 

γενικό πληθυσμό (τοπικές και εθνικές αρχές, κοινωνία των πολιτών κ.λπ.) και των 

αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων. 

● Αυτόματη μετάφραση σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, σύμφωνα με τον γεωγραφικό 

προσδιορισμό του κάθε χρήστη. 

● Πρόσθετη ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα, όπως αποτελέσματα ιατρικών 

εξετάσεων. 

● Πρόσθετοι χώροι για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση και μικροβιολογική 

εξέταση 
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3.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη του 2019, η κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών υιοθετήθηκε ως έννοια και πολιτική όπως διατυπώθηκε στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Για την επιτυχή εφαρμογή του ελληνικού μοντέλου ένταξης, βασικό ρόλο παίζει η 

ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και η συμμετοχή κάθε τοπικής κοινότητας και κοινότητας 

στη διαδικασία ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον κύριο 

εκτελεστικό μηχανισμό των πρωτοβουλιών ένταξης. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό 

συνδιαμορφωτή στη διαμόρφωση ενταξιακών πολιτικών, οι οποίες εποπτεύονται και 

συντονίζονται από την κεντρική διοίκηση, προωθώντας έτσι μια στενή, ανοιχτή και 

εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δημοσίων διοικητικών δομών του κράτους. 

Τέλος, είναι εξίσου απαραίτητη και σημαντική η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της 

κοινωνίας των πολιτών (ενώσεις και ενώσεις μεταναστών, ΜΚΟ) και διεθνών οργανισμών 

στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων υποδοχής και ένταξης. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Ένταξης 2019, το ελληνικό μοντέλο ένταξης: 

● δημιουργεί και διατηρεί μια ανοιχτή κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα, 

● διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων που διαμένουν σε 

αυτήν υπό συνθήκες σεβασμού, σεβόμενοι τις προϋποθέσεις και τους 

περιορισμούς που ισχύουν και για τους ιθαγενείς. πολίτες της χώρας υποδοχής, 

● προάγει την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, το διάλογο και την εποικοδομητική 

κριτική μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων (εθνοτικών, πολιτιστικών, κ.λπ.) με 

όρους δημοκρατίας και ισότητας, 

● ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή καθώς και την κοινωνική συνοχή, 

● προάγει την ανάπτυξη της χώρας υποδοχής χώρα σε όλα τα επίπεδα, με τη 

συμμετοχή όλων των κατοίκων της, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το δημόσιο 

συμφέρον και το μέλλον της κοινωνίας υποδοχής τους αφορά τόσο ατομικά όσο 

και συλλογικά. 
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4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

4.1. ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στην ομάδα των δέκα χωρών με τις καλύτερες πολιτικές 

ένταξης μεταναστών, σύμφωνα με αξιολόγηση 52 κρατών που τονίζει την καταπολέμηση των 

διακρίσεων ή την οικογενειακή επανένωση ως δυνατά σημεία. Η Πορτογαλία έχει βελτιώσει 

τις πολιτικές ένταξης των μεταναστών τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον τομέα της υγείας και 

της εκπαίδευσης. Οι πορτογαλικές πολιτικές ένταξης βελτιώθηκαν ελαφρώς σε όλες τις 

διαστάσεις των ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών και ασφάλειας για τους μετανάστες. Η 

Πορτογαλία έχει επίσης αρχίσει να αντιμετωπίζει τους μικρούς τομείς της αστάθειας, όπως η 

υγεία και η εκπαίδευση των μεταναστών. Το σύστημα υγείας βελτιώνει την πρόσβαση σε 

περίθαλψη και πληροφορίες, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει καλύτερα τη 

διαφορετικότητα στα σχολεία. Για την κοινή γνώμη, η διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων, 

ευκαιριών και ασφάλειας ενθαρρύνει το κοινό να δει την ένταξη ως ευκαιρία και να 

αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως ίσους, γείτονες και πιθανούς πολίτες. Στο πλαίσιο πολιτικών 

χωρίς αποκλεισμούς όπως αυτή της Πορτογαλίας, τόσο οι μετανάστες όσο και το κοινό είναι 

πιο πιθανό να αλληλεπιδρούν και να αισθάνονται άνετα μεταξύ τους ως ίσοι. 

 

Στην Πορτογαλία, όλοι οι μετανάστες, ανεξάρτητα από την κατηγορία μετανάστευσης, 

επωφελούνται από μια σειρά υπηρεσιών ένταξης που προσφέρει η Ύπατη Αρμοστεία για τη 

Μετανάστευση (ACM). Αν και οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες, δεν αποτελούν τον πρωταρχικό τους στόχο, δεδομένου 

του ιστορικά μικρού αριθμού ανθρωπιστικών μεταναστών στη χώρα. Ωστόσο, από το 2016, η 

ACM έχει προσαρμόσει όλες τις υπηρεσίες της στις συγκεκριμένες ανάγκες των αιτούντων 

άσυλο και των προσφύγων. 
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Η Πορτογαλία διαθέτει επίσης ένα συγκεκριμένο σύστημα ολοκλήρωσης για τις 

αφίξεις ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είναι μάλλον περίπλοκο και κλασματοποιημένο 

παρά τον μικρό αριθμό που εμπλέκεται. Προκειμένου να υποδεχθεί και να ενσωματώσει τους 

αιτούντες άσυλο στα συστήματα της ΕΕ, η Πορτογαλία εισήγαγε το 2015 ένα 18μηνο 

πρόγραμμα αποκεντρωμένης ένταξης. Οι φορείς υποδοχής, οι οποίοι είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις δήμοι, ιδρύματα ή ΜΚΟ, είναι υπεύθυνοι για την ένταξη του αιτούντος άσυλο 

στις διάφορες διαστάσεις – στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση και γλώσσα. Αυτές οι 

οντότητες συντονίζονται από την ACM (Alto Comissariado para as Migrações / Ύπατη 

Αρμοστεία για τη Μετανάστευση). Εντός αυτών των οντοτήτων, υπάρχουν τέσσερις κύριοι 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών που αντιπροσωπεύουν από κοινού τα τρία τέταρτα όλων 

των φορέων υποδοχής. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα για τους αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο 

των συστημάτων της ΕΕ, η ένταξη των αυθόρμητων αιτούντων άσυλο βασίζεται στους 

πορτογαλικούς δημόσιους φορείς και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ISS). 

 

 

 

 

Οι αυθόρμητοι αιτούντες άσυλο είναι επίσης διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα, αλλά δεν 

επωφελούνται από την υποστήριξη μιας οντότητας υποδοχής. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένα μέτρα ένταξης που να στοχεύουν σε αυτούς. Αντίθετα, το τοπικό γραφείο ISS 

τους κατευθύνει στις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες (όπως τα τοπικά κέντρα απασχόλησης) 

και στα προγράμματα ένταξης για μετανάστες (όπως τα μαθήματα πορτογαλικής γλώσσας για 

μετανάστες). Η Πορτογαλία είναι μία από τις λίγες χώρες του ΟΟΣΑ στις οποίες όλοι οι 

αιτούντες άσυλο μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ήδη εντός ενός μήνα μετά 

την άφιξή τους. Οι αιτούντες άσυλο δεν αντιμετωπίζουν επίσης γεωγραφικούς, τομεακούς ή 

επαγγελματικούς περιορισμούς στην αγορά εργασίας. 

 

Ωστόσο, η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας για τους αιτούντες 

άσυλο εξαρτάται από την κατοχή έγκυρης προσωρινής άδειας διαμονής (ARP). Αυτή η άδεια 

ισχύει αρχικά για έξι μήνες και στη συνέχεια πρέπει να ανανεωθεί μέχρι να υπάρξει οριστική 

απόφαση για το αίτημα ασύλου. 

 

Στην πράξη, οι αιτούντες άσυλο μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσουν το ARP τους πολλές 

φορές λόγω της μακράς επεξεργασίας των αιτημάτων ασύλου. Οι ανανεώσεις των ARPs 

γίνονται στα τοπικά γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Συνόρων (SEF) και υπάρχει 

μεγάλη ανομοιογένεια στη διάρκεια επεξεργασίας μεταξύ των περιφερειακών γραφείων. Αυτό 
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επηρεάζει την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε υγειονομική περίθαλψη, 

απασχόληση και υποστήριξη διαβίωσης. Πέρα από αυτά τα διοικητικά εμπόδια, οι αιτούντες 

άσυλο και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν τρεις κύριες προκλήσεις κατά την προετοιμασία τους 

να εισέλθουν στην πορτογαλική αγορά εργασίας: εκμάθηση της γλώσσας, αναγνώριση των 

διαπιστευτηρίων τους και επικύρωση των δεξιοτήτων τους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 

εκμάθησης πορτογαλικής γλώσσας που είναι δωρεάν διαθέσιμο σε όλους τους μετανάστες – 

συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο. Ωστόσο, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός 

συμμετεχόντων για να ανοίξει ένα μάθημα. Δεδομένου ότι οι αιτούντες άσυλο και οι 

πρόσφυγες είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα, αυτό σημαίνει ότι συχνά υπάρχουν πολύ 

λίγοι συμμετέχοντες για να ανοίξουν ένα μάθημα γλώσσας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

της ΕΕ, η ACM έχει βρει εναλλακτικές λύσεις, όπως η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας για την εκμάθηση πορτογαλικών ή η δημιουργία νέων συνεργασιών για τη 

διδασκαλία γλωσσών. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πολλά προγράμματα και πρωτοβουλίες για να 

ταιριάξουν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες με ευκαιρίες εργασίας. Το ACM 

ξεκίνησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας με στόχο τους πρόσφυγες το 2018 

και προσάρμοσε τα υπάρχοντα προγράμματά τους στο πρόσφατο κύμα αιτούντων άσυλο, όπως 

ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καθοδήγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

 

Στην Πορτογαλία, όπως και στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, οι αιτούντες άσυλο έχουν 

άμεση πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και υποστήριξη διαβίωσης. Παρακάτω 
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εξετάζουμε ορισμένες ιδιαιτερότητες της υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην 

Πορτογαλία σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες. 

 

Υγεία  

Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες έχουν πλήρη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της 

Πορτογαλίας και εξαιρούνται από την καταβολή τελών χρήστη. Όπως και σε άλλες χώρες του 

ΟΟΣΑ, το κύριο εμπόδιο στην υγειονομική περίθαλψη είναι το γλωσσικό και σε ορισμένες 

περιπτώσεις το πολιτιστικό. Για να ξεπεράσει το γλωσσικό εμπόδιο, η ACM προσέλαβε 

μεταφραστές για Αραβικά, Φαρσί και Τιγκρίνια στην Τηλεφωνική Μεταφραστική Υπηρεσία 

της (TTS). Το TTS δημιουργήθηκε το 2006 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου εάν 

υπάρχει διαθέσιμος μεταφραστής ή κατόπιν προκράτησης ραντεβού. Οι πάροχοι ιατρικών 

υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν το TTS αλλά, σε αντίθεση με την τηλεφωνική υπηρεσία 

μετάφρασης και διερμηνείας στην Αυστραλία, δεν επωφελούνται από γραμμή προτεραιότητας. 

Η ψυχική υγεία είναι ένα συγκεκριμένο και κύριο μέλημα υγείας για τους αιτούντες άσυλο και 

τους πρόσφυγες. Πανεθνικά, δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για θέματα ψυχικής υγείας που 

απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Ορισμένες πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας 

έχουν αναληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Για παράδειγμα, στη Λισαβόνα, στο Κέντρο 

Προσωρινής Υποδοχής Προσφύγων (Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados), η 

συνάντηση με έναν ψυχολόγο είναι μέρος της ρουτίνας υποδοχής. Η συνάντηση με έναν 

ψυχολόγο ως μέρος της ρουτίνας υποδοχής αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής στις χώρες 

του ΟΟΣΑ, καθώς επιτρέπει τον έγκαιρο έλεγχο για προβλήματα ψυχικής υγείας - 

αποφεύγοντας την 

 

κλιμάκωση προβλημάτων που δεν αντιμετωπίζονται και συμβάλλει στον αποστιγματισμό της 

φροντίδας ψυχικής υγείας. Ο τρόπος παροχής τέτοιας φροντίδας σε ένα αποκεντρωμένο 

περιβάλλον παραμένει πρόκληση. Μια πρόσφατη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτού 

του ζητήματος ήταν η θέσπιση το 2016 ενός πρωτοκόλλου μεταξύ της ACM και του 

Πορτογάλου Επαγγελματικού Τάγματος Ψυχολόγων. Αυτό το πρωτόκολλο έχει δημιουργήσει 

ένα δίκτυο ψυχολόγων που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την ACM και τις οντότητες 

υποδοχής βάσει αναγκών στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ. 

 

Κατάλυμα  

Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, οι αιτούντες άσυλο δεν περιμένουν την 

απόφαση για το αίτημά τους για άσυλο στα κέντρα υποδοχής. Οι αυθόρμητοι αιτούντες άσυλο 

μπορούν να παραμείνουν στο κέντρο υποδοχής του CPR, CAR, ενώ περιμένουν την απόφαση 

για το παραδεκτό του αιτήματός τους και τη μετέπειτα μεταφορά της διαδικασίας τους στο ISS 

ή στο SCML. Η μέση διάρκεια παραμονής είναι περίπου 90 ημέρες. Χρειάζονται κατά μέσο 

όρο 45 ημέρες για να καταλήξει το ΣΕΦ για το παραδεκτό του αιτήματος ασύλου.  
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Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί ένας επιπλέον μήνας ή περισσότερο μέχρι να 

συνεδριάσει η διευθύνουσα επιτροπή υπό την ηγεσία του ISS και να αποφασίσει για το 

προσαρμοσμένο πρόγραμμα ένταξης και ο αιτών άσυλο να εγκαταλείψει ουσιαστικά το κέντρο 

υποδοχής και να μεταβεί σε ιδιωτικό κατάλυμα. Το CAR έχει χωρητικότητα 52 θέσεων. 

Υπήρξε υπερεγγραφή τα τελευταία χρόνια. Για να λυθεί ο περιορισμός χωρητικότητας του 

CAR, ένα νέο κέντρο υποδοχής CPR, το CARII, άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2018 με 

χωρητικότητα 90 θέσεων. 

 

Οι αιτούντες άσυλο που έρχονται στην Πορτογαλία μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ 

πηγαίνουν απευθείας σε ιδιωτικές κατοικίες που οργανώνονται και χρηματοδοτούνται κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος ένταξης, από την οντότητα υποδοχής. Εξαίρεση αποτελεί η 

υποδοχή των αιτούντων άσυλο που φιλοξενεί ο Δήμος της Λισαβόνας. Το Προσωρινό Κέντρο 

Υποδοχής Προσφύγων (Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados) με 

χωρητικότητα 26 θέσεων άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2016 για να παρέχει μεταβατική υποδοχή 

σε αιτούντες άσυλο που μετεγκαθίστανται. Αντίθετα, οι αυθόρμητοι αιτούντες άσυλο πρέπει 

να βρουν οι ίδιοι ιδιωτική στέγαση και να την πληρώσουν από την υποστήριξη διαβίωσης. 

 

Υποστήριξη Διαβίωσης  

Οι αιτούντες άσυλο από τα δύο κανάλια ανθρωπιστικής μετανάστευσης και στα διαφορετικά 

στάδια της διαδικασίας ασύλου επωφελούνται από διαφορετική οικονομική και σε είδος 

υποστήριξη. Αυτό προσθέτει στην πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος 

ολοκλήρωσης. Το Πορτογαλικό Συμβούλιο Προσφύγων (CPR) υποστηρίζει τους 

αυθόρμητους αιτούντες άσυλο κατά την άφιξή τους και προτού το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ISS) αναλάβει την ένταξή τους. Το επίδομα διαβίωσης είναι 150€ ανά άτομο και 

50-75€ ανά παιδί ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Το CPR παρέχει επίσης στέγαση, 

μεταχειρισμένα ρούχα και τρόφιμα με την υποστήριξη της ΜΚΟ Food Bank (Ajuda 

Alimentar). 

 

Μόλις οι αυθόρμητοι αιτούντες άσυλο ξεκινήσουν το ατομικό τους πρόγραμμα ένταξης που 

αποφασίζεται από τη συντονιστική επιτροπή με επικεφαλής τον ISS, δικαιούνται διαφορετικό 

επίδομα διαβίωσης. Το επίδομα είναι υψηλότερο από αυτό που προβλέπει ο ΚΚΔ (269 € για 

τον αρχηγό του νοικοκυριού, 202 € ανά επιπλέον ενήλικα, 75 € ανά παιδί), ωστόσο προορίζεται 

να καλύψει όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. Το επίδομα διαβίωσης για 

τους αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο των συστημάτων της ΕΕ είναι παρόμοιο με αυτό των 

αυθόρμητων αιτούντων άσυλο, ενώ αρχικά υποστηρίζονται από τον ΚΚΔ (150 € για τον 

αρχηγό του νοικοκυριού, 

 

107,5 € ανά επιπλέον ενήλικα, 75 € ανά παιδί). Οι οντότητες φιλοξενίας παρέχουν επίσης 

στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και σε πολλές περιπτώσεις 
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για βοήθεια σε είδος μέσω τοπικών ΜΚΟ. Για παράδειγμα, ο Πορτογαλικός 

Ερυθρός Σταυρός χρησιμοποιεί τις τράπεζες τροφίμων και ρούχων για να συμπληρώσει την 

υποστήριξη προς τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που φιλοξενεί. Μόλις οι 

αυθόρμητοι αιτούντες άσυλο λάβουν διεθνή προστασία, δικαιούνται τα ίδια οφέλη με τους 

υπηκόους τους. Για τους αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ, αυτή η 

μετάβαση πραγματοποιείται στο τέλος του προγράμματος ένταξης 18-24 μηνών και όχι όταν 

λάβουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία. 

 

Εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής  

Η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες του ΟΟΣΑ στις οποίες οι αιτούντες άσυλο έχουν 

πρόσβαση στα πορτογαλικά μαθήματα σχεδόν κατά την άφιξή τους. Οι αυθόρμητοι αιτούντες 

άσυλο έχουν πρώτα πρόσβαση σε μαθήματα που διδάσκονται από εθελοντές στο κέντρο 

υποδοχής του CPR. Μόλις το αίτημά τους για άσυλο κριθεί αποδεκτό και λάβουν την 

προσωρινή άδεια διαμονής (ARP), δικαιούνται μαθήματα πορτογαλικών που προσφέρονται 

σε όλους τους μετανάστες στην Πορτογαλία από το IEFP μέσω του προγράμματος Português 

Para Todos (PPT). Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μαθήματα γλώσσας για πρόσφυγες. Οι 

αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο των συστημάτων της ΕΕ συχνά έχουν επίσης πρόσβαση σε 

πορτογαλικά μαθήματα που οργανώνονται από τον φορέα υποδοχής τους, εκτός από το 

δικαίωμά τους στο PPT. Στην πραγματικότητα, η γλωσσική κατάρτιση αποτελεί μέρος των 

δεσμεύσεων της οντότητας υποδοχής κατά τη διάρκεια του προγράμματος ένταξης. Το είδος 

της παρεχόμενης γλωσσικής εκπαίδευσης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της οντότητας 

υποδοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αιτούντες άσυλο εγγράφονται στις τάξεις PPT και σε 

άλλες, συμμετέχουν σε άτυπη εκπαίδευση που παρέχεται κυρίως από εθελοντές. Η συμμετοχή 

στα πορτογαλικά μαθήματα του προγράμματος PPT είναι εθελοντική και δωρεάν. Τα 

μαθήματα ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και 

στοχεύουν στο επίπεδο Α2 (βασικός χρήστης) και Β2 (ανεξάρτητος χρήστης). Εκτός από αυτό, 

η προσφορά γλώσσας είναι περιορισμένη. Υπάρχουν ορισμένα τεχνικά πορτογαλικά 

μαθήματα διαθέσιμα για τους τομείς του λιανικού εμπορίου, της φιλοξενίας, της περιποίησης 

ομορφιάς και των πολιτικών κατασκευών, συνολικής διάρκειας 25 ωρών, καθώς και ένα μη 

τυπικό πρόγραμμα αλφαβητισμού που απευθύνεται σε άτομα με μικρή ή καθόλου σχολική 

εκπαίδευση. 

 

Η αναγνώριση των ξένων προσόντων είναι πιο δύσκολη για τους πρόσφυγες από ό,τι για τους 

άλλους μετανάστες. Η Πορτογαλία έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την 

Αναγνώριση που θεσπίζει το δικαίωμα αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

αποκτήθηκε σε μία από τις υπογράφουσες χώρες ή κατέχεται από πρόσφυγες. Ωστόσο, οι 

περισσότερες χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει καθιερωμένη διαδικασία στην Πορτογαλία για την αναγνώριση των 

προσόντων όταν οι μετανάστες δεν μπορούν να παρουσιάσουν τα πρωτότυπα διπλώματα τους. 
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Αυτός είναι ένας σημαντικός περιορισμός για τους πρόσφυγες που σε πολλές 

περιπτώσεις δεν διαθέτουν έγγραφα που να αποδεικνύουν τα προσόντα τους. Οι δυσκολίες 

αναγνώρισης αλλοδαπών διαπιστευτηρίων επηρεάζουν μεγαλύτερο ποσοστό αυθόρμητων 

αιτούντων άσυλο και προσφύγων από ό,τι αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έφθασαν 

μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ μέχρι στιγμής, δεδομένου του ανώτερου μορφωτικού τους 

επιτεύγματος. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων της ΕΕ δεν σημαίνει ότι αυτά τα άτομα εργάζονταν κυρίως σε επαγγέλματα 

χαμηλής ειδίκευσης. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η NAIR 

σχετικά με τους τίτλους εργασίας των αιτούντων άσυλο στη χώρα προέλευσης, περίπου το ένα 

τρίτο των ανδρών που εργάζονταν στη χώρα προέλευσης εργάζονταν σε ειδικευμένα 

επαγγέλματα, όπως ράφτης, μηχανολόγος, υδραυλικός ή κουρέας. Αυτές είναι δεξιότητες που 

ζητούνται στην Πορτογαλία –όπως και σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ– και μπορούν να 

αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν χωρίς την ανάγκη για επίσημα προσόντα.  

 

 

 

 

Προγράμματα για την αναγνώριση του Prior Learning πιστοποιούν τις ικανότητες που 

αποκτώνται μέσω της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, όπως συμβαίνει συχνά με τους 

αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, υπάρχουν τέτοια 

προγράμματα, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά από μετανάστες, ιδιαίτερα όχι από 

πρόσφυγες. Στην Πορτογαλία, υπάρχει ένα δίκτυο κέντρων για την αξιολόγηση των 

προσόντων (Centros Qualifica). Το δίκτυο διευθύνεται από την Πορτογαλική Υπηρεσία 

Προσόντων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Agência Nacional para a Qualificação eo 

Ensino Profissional), το παράρτημα του IEFP που αξιολογεί και πιστοποιεί τις ικανότητες και 

παρέχει γεφυρωμένες προσφορές για την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

την επαγγελματική κατάρτιση. 

4.3. ΕΡΓΟ  

 

Interação para a Inclusão 
01.05.2020 - 31.12.2022 

Αυτό το έργο στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης των αιτούντων και των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων δράσεων διδασκαλίας-μάθησης 

της Πορτογαλικής ως ξένης γλώσσας και εξοικείωσης-κατανόησης των 

κοινωνικοπολιτισμικών κωδίκων της Πορτογαλικής κοινωνίας. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του είναι: 
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● Προώθηση της απόκτησης και ανάπτυξης γλωσσικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στα Πορτογαλικά. 

●  Προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, υποστηρίζοντας τη 

διαδικασία του γραμματισμού. 

● Τόνωση της ανάπτυξης γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω μη τυπικών 

μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας. 

● Ενοποίηση της μεθόδου αλφαβητισμού, με βάση τη μεθοδολογία που δημιουργήθηκε 

και εφαρμόστηκε από το CPR μέσω της ενημερωμένης έκδοσης ενός Σημειωματάριου 

Παιδαγωγικών Εγγραφών Αλφαβητισμού. 

● Συστηματοποίηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη της 

κοινωνικοπολιτισμικής συνιστώσας στον τομέα της διδασκαλίας-μάθησης του PLE 

στο CPR μέσω μιας δημοσίευσης για διάδοση σε παρόμοιους οργανισμούς. 

 

 

 

 

 

Βήμα 1: Καλώς ορίσατε! 01.02.2020 - 31.12.2022 
 

Αυτό το έργο στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση και βελτίωση της ικανότητας φιλοξενίας του 

εθνικού συστήματος υποδοχής με τη δημιουργία νέου εξοπλισμού για την υποδοχή των 

αιτούντων διεθνή προστασία (με χωρητικότητα μεταξύ 80-150 δικαιούχων κάθε τέσσερις 

μήνες). 

Το καινοτόμο στοιχείο αυτού του έργου θα είναι η υλοποίηση ενός έργου για εξοπλισμό 

υποδοχής με βάση τις ακόλουθες βασικές έννοιες: 

 

– Βιώσιμη (προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της 

αποδοτικότητας στη χρήση των ενεργειακών πόρων και υποστήριξη της μετάβασης σε χαμηλή 

οικονομία άνθρακα καθώς και τη διασφάλιση προτύπων προσβασιμότητας και ένταξης). 

– Με Συμμετοχή (το οποίο, εκτός από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προγράμματος 

κατάληψης, ενσωματώνει ένα σύνολο εισροών τόσο από τους χρήστες του, όσο και από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία). 

– Υγεία (δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και ενίσχυση στην προάσπιση της δημόσιας υγείας στη 

μεταβατική κοινοτική συμβίωση, στις διαστάσεις της σωματικής και ψυχικής 
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αποτελεσματικότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη ευπάθεια αυτών των 

ομάδων, αλλά και την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητά τους). 

  

e-CPR: proximidade – conhecimentos – práticas 01.05.2020 - 31.08.2022 

 

Η διεθνής κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία που προέρχεται από την 

πανδημία του κορωνοϊού covid-19 είχε πιθανό αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την υποδοχή 

και την ένταξη των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσφύγων από την κοινωνία 

υποδοχής και τον γενικό πληθυσμό ( διακρίσεις και στερεότυπα που συνδέονται όχι μόνο με 

την εθνικότητά τους, αλλά και με το νομικό τους καθεστώς στην Πορτογαλία). 

 

Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας, στην οποία όλοι έπρεπε να 

προσαρμοστούμε και να αναδιοργανώσουμε τη ζωή μας μπροστά σε μια εξαιρετική 

κατάσταση. Αυτό θέτει νέες προκλήσεις για εμάς, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει 

το Πορτογαλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (PrC) στους αιτούντες διεθνή προστασία και 

τον τρόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

Ως εκ τούτου, αυτό το έργο στοχεύει, σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, να αναπροσαρμόσει 

και να λάβει ειδικά μέτρα για να μπορέσει να συνεχίσει την αποτελεσματική υποστήριξη για 

την υποδοχή και την ένταξη των δικαιούχων του Πορτογάλου Συμβουλίου Προσφύγων (CPR), 

με τους ακόλουθους στόχους: 

 

● Διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών παραγόντων στην προώθηση της ένταξης 

αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας και επανεγκατασταθέντων 

προσφύγων, μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχούς βελτίωσής τους μέσω της 

διάδοσης νέων πόρων τεχνικής-παιδαγωγικής υποστήριξης και καλών πρακτικών 

εργασίας με αυτόν τον πληθυσμό. 

●  Βελτίωση/ενίσχυση του εθνικού συστήματος υποδοχής μέσω της διάδοσης και της 

μεταφοράς πρωτοποριακών και καινοτόμων καλών τεχνολογικών πρακτικών που 

αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν από το CPR όλα αυτά τα χρόνια (ιδίως μέσω της 

εκπαίδευσης τεχνικών για τη χρήση και τη διάδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας 

ευαισθητοποίησης και της πορτογαλικής ξένης γλώσσας ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ). 

● Παροχή εκπαίδευσης για την υποστήριξη και τη συνοδεία επαγγελματιών από τις 

τοπικές αρχές και άλλες τοπικές αρχές για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών 
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υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαρκούς ένταξης αυτού του πληθυσμού στην 

πορτογαλική κοινωνία (μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού μαθήματος 

πορτογαλικής ξένης γλώσσας, που θα διαδοθεί σε Πορτογάλους δασκάλους που θα το 

χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να μάθουν πορτογαλικά 

οπουδήποτε μέσω της χρήσης μιας πλατφόρμας). 

● Ενίσχυση ενός δικτύου εξαιρετικών τοπικών αρχών για την υποστήριξη της υποδοχής 

και της ένταξης των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των 

επανεγκατασταθέντων προσφύγων. 

● Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές 

όπου έχουν γίνει δεκτοί αιτούντες διεθνή προστασία και πρόσφυγες, στο πλαίσιο των 

δεσμεύσεων που ανέλαβε η πορτογαλική κυβέρνηση, με σκοπό την πρόληψη και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και του μεταναστευτικού ιστορικού 

του ακροατηρίου-στόχου. 

 

READY-SET-GO 01.05.2020 - 31.12.2022 

  

Το έργο "Ready-Set-Go" έχει στόχο να υποστηρίξει την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των 

Ασυνόδευτων Νέων Ανηλίκων (MNA) που φτάνουν στην Πορτογαλία και ξεκινούν την 

υποστήριξη με το Πορτογαλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (CPR). Αυτό το έργο 

βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

• «Ready» - Ενδυνάμωση των Νέων 

• «SET» - Δημιουργία ανταλλαγής επιχειρηματικών εταίρων 

• «Go» – Πραγματοποίηση 

 

 

Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο είναι απαραίτητο γιατί θα επικεντρωθεί σε μια από τις πιο 

σημαντικές στιγμές στις ζωές αυτών των νέων ανθρώπων: τη μετάβαση στην ενηλικίωση και 

τη συνακόλουθη αυτονομία της ζωής. 

 

Στην πρώτη φάση της μελέτης, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυσκολίες 

και οι φόβοι. Θα πραγματοποιηθούν μαθήματα πορτογαλικής γλώσσας, απαραίτητο εργαλείο 

για την ενσωμάτωσή τους. Κατάλληλες δράσεις κατάρτισης για νέους και εργαστήρια 

μάθησης, καθώς και ενθάρρυνση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων παρέχοντάς τους τα 

βασικά εργαλεία ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Θα 

πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε κέντρα κατάρτισης, εταιρείες, εκδηλώσεις προώθησης της 

απασχόλησης και άλλες δραστηριότητες προκειμένου να διασφαλιστεί η πρώτη επαφή με την 

πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην Πορτογαλία. 

Στη συνέχεια, η δεύτερη και η τρίτη φάση περνούν από τη δημιουργία μιας υποτροφίας 

συνεργαζόμενων φορέων ευαίσθητων στο θέμα των νέων προσφύγων στην Πορτογαλία. 



 

54 

 

 

 

 

Στόχος είναι η προώθηση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας για την υποστήριξη 

της ένταξης των προσφύγων στην Πορτογαλία, ευαισθητοποιώντας την κοινωνία υποδοχής 

στην ένταξη αυτών των νέων στη γύρω κοινότητα και διασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση 

στις ευκαιρίες που συχνά συγχωρούνται. 

 

Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο θα έχει κοινωνικό αντίκτυπο σε διάφορα επίπεδα, από το κέντρο 

ανάπτυξης κοινωνικοπολιτισμικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των νέων που τους 

επιτρέπουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής και κατά συνέπεια 

αυτονομία. 

4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Η πολιτική ένταξης για τους μετανάστες στην Πορτογαλία  

Στην Πορτογαλία, όλοι οι μετανάστες, ανεξάρτητα από την κατηγορία μετανάστευσης, 

επωφελούνται από μια σειρά υπηρεσιών ένταξης που προσφέρει η Ύπατη Αρμοστεία για τη 

Μετανάστευση (ACM). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται κατ' απαίτηση. Τα Εθνικά Κέντρα 

Υποστήριξης Μεταναστών (CNAIM) είναι ενδεικτικά αυτής της κατ' απαίτηση προσέγγισης. 

Τα κέντρα είναι ενιαία καταστήματα για υπηρεσίες ένταξης που λειτουργούν στη Λισαβόνα, 

το Πόρτο και το Φάρο. Οι μετανάστες πηγαίνουν στα κέντρα για να συναντηθούν, για 

παράδειγμα, με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας, της 

Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Συνόρων ή της Επιθεώρησης Εργασίας, ανάλογα με τις 

ατομικές τους ανάγκες. Επιπλέον, η ACM ανέπτυξε μέτρα ένταξης σε διάφορους τομείς, τα 

οποία είναι διαθέσιμα σε όλους τους μετανάστες. Ένα κύριο παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα 

Πορτογαλικής Γλώσσας (Português para Todos, PPT) που προσφέρεται από το ACM από 

κοινού με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEFP). 

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν μια τηλεφωνική γραμμή μετάφρασης και προγράμματα για την 

υποστήριξη της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης. Αν και οι αιτούντες άσυλο και οι 

πρόσφυγες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες, δεν αποτελούν τον πρωταρχικό 

τους στόχο, δεδομένου του πολύ μικρού αριθμού ανθρωπιστικών μεταναστών στη χώρα. 

Ωστόσο, από το 2016, η ACM έχει κάνει κάποιες αλλαγές στην προσφορά υπηρεσιών για να 

τις προσαρμόσει στις ανάγκες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.  

 

 

Για παράδειγμα, η ACM προσάρμοσε το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στους πρόσφυγες 

προσφέροντας το μάθημα στα αραβικά. Παράλληλα με αυτές τις υπηρεσίες ένταξης, υπάρχει 

ένα σύστημα ένταξης για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Από τη συμμετοχή της Πορτογαλίας 

στα συστήματα της ΕΕ το 2015, αυτό το σύστημα ένταξης αποτελείται από δύο παράλληλα 

συστήματα υποδοχής και ένταξης, το ήδη υπάρχον σύστημα για αυθόρμητους αιτούντες άσυλο 

και ένα νέο σύστημα για αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο των συστημάτων της ΕΕ. 

 

Το σύστημα υποδοχής και ένταξης για τους αιτούντες άσυλο των δύο κύριων 

ανθρωπιστικών γραμμών: 
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Εικόνα 1 

 

Βασικοί παράγοντες στην υποδοχή και ενσωμάτωση αιτούντων άσυλο και προσφύγων: 

Το  Immigration and Border Services (SEF – Εικόνα 2 παρακάτω), μια υπηρεσία υπό το 

Υπουργείο Εσωτερικών, είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και τη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με αιτήματα ασύλου. Το ΣΕΦ είναι επίσης μέλος της διοικούσας επιτροπής για την ένταξη 

αυθόρμητων αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Το SEF επικοινωνεί με το CPR κάθε φορά που 

υποβάλλεται νέο αίτημα ασύλου, για να διασφαλίσει ότι ο αιτών άσυλο επωφελείται από τις 

νομικές συμβουλές και τις υπηρεσίες υποδοχής του CPR.  

 

 
Εικόνα 2 

 

Το ΣΕΦ είναι επίσης υπεύθυνο για τα ταξίδια αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην 

Πορτογαλία στο πλαίσιο μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης. 

 

 

Το Πορτογαλικό Συμβούλιο Προσφύγων (CPR – Εικόνα 3 παρακάτω) είναι μια ΜΚΟ που 

δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι λειτουργικός εταίρος της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Πορτογαλία. Ο κύριος ρόλος του CPR είναι 

να προσφέρει νομική συμβουλευτική σε αυθόρμητους αιτούντες άσυλο. Το CPR φιλοξενεί 

αιτούντες άσυλο στο κέντρο υποδοχής του κατά την άφιξή τους στην Πορτογαλία και παρέχει 

πρώτες υπηρεσίες ένταξης. Είναι επίσης φορέας υποδοχής στα προγράμματα της ΕΕ σε 

συνεργασία με δήμους, φιλοξενώντας σχεδόν το ένα τέταρτο των μετεγκατασταθέντων 
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αιτούντων άσυλο. Το CPR διαδραματίζει επίσης ρόλο στην ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης για ζητήματα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες και είναι υπεύθυνο για την 

έκθεση της Πορτογαλικής Βάσης Δεδομένων για το Άσυλο (AIDA) που συντονίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE). 

 

 
Εικόνα 3 – Κέντρο CPR 

 

Η Ύπατη Επιτροπή Μετανάστευσης (ACM – Εικόνα 4) είναι ο κυβερνητικός φορέας που 

είναι υπεύθυνος για την ένταξη των μεταναστών. Διαχειρίζεται τα CNAIMs και CLAIMs, 

κέντρα μιας στάσης όπου οι μετανάστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, 

όπως αυτές που παρέχονται από το SEF, το ISS, το Υπουργείο Παιδείας ή την Αρχή Συνθηκών 

Εργασίας. 

 

 
                        Εικόνα 4 

 

 Η ACM επέκτεινε όλες τις υπηρεσίες και το πρόγραμμά της ένταξης από το 2016 για να 

συμπεριλάβει επίσης αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες ως πληθυσμούς στόχους. Το 2016 η 

ACM δημιούργησε ένα νέο τμήμα, τη Μονάδα Υποστήριξης για την Ένταξη των Προσφύγων 

(NAIR), η οποία συντονίζει το πρόγραμμα αποκεντρωμένης ένταξης για τους αιτούντες άσυλο 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ. Ειδικότερα, το NAIR είναι υπεύθυνο για τον αγώνα 

μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των φορέων υποδοχής. Πραγματοποιεί επίσης επισκέψεις 

παρακολούθησης και συλλέγει δεδομένα από τις οντότητες φιλοξενίας.  

 

Επιπλέον, το NAIR διοργανώνει περιφερειακές συναντήσεις, έτσι ώστε οι φορείς υποδοχής να 

μπορούν να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές και να συναντηθούν με εκπροσώπους των 

βασικών κυβερνητικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στην ένταξη των προσφύγων. Τέλος, 

μέρος της αποστολής της ACM είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

σε θέματα μετανάστευσης και προσφύγων. 
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Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (ISS – Εικόνα 5 παρακάτω) ηγείται της 

συντονιστικής επιτροπής για την υποδοχή και την ένταξη των αυθόρμητων αιτούντων άσυλο. 

Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των αιτούντων άσυλο από την 

περιοχή της Λισαβόνας μέσω των τοπικών γραφείων της. Επίσης, παρακολουθεί τους 

αιτούντες άσυλο στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και επικουρική προστασία 

εάν χρειάζονται κοινωνική βοήθεια. Ο ISS είναι επίσης μέλος της Ομάδας Εργασίας για την 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση και είναι υπεύθυνος για τη σταδιακή κατάργηση 

του προγράμματος ένταξης των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ. 

Αυτό συνεπάγεται ότι ο ISS συναντάται με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ένταξης τους 

τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος για να καθορίσει εάν θα χρειαστούν κοινωνική 

βοήθεια στο τέλος του προγράμματος και εάν ναι, για να εξασφαλίσει τη μετάβαση μεταξύ 

προγραμμάτων. 

 

 
Εικόνα 5 

 

Το Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEFP – Εικόνα 6 

παρακάτω) είναι το πορτογαλικό δημόσιο ινστιτούτο που είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση 

δεξιοτήτων για τεχνικά, χαμηλής και μέσης ειδίκευσης επαγγέλματα, καθώς και για την 

επαγγελματική κατάρτιση.  

 
Εικόνα 6 

 

Είναι επίσης υπεύθυνο για την εκπαίδευση της Πορτογαλικής γλώσσας μέσω του 

προγράμματος «Πορτογαλικά για όλους» (Português Para Todos, PPT). 
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Η Πλατφόρμα Υποστήριξης Προσφύγων (PAR – εικόνα 7 παρακάτω) είναι 

μια πλατφόρμα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δημιουργήθηκε το φθινόπωρο 

του 2015 για να βοηθήσει τους μετανάστες που αναζητούν διεθνή προστασία. Πάνω από 300 

ιδρύματα είναι μέλη της PAR. Αυτά περιλαμβάνουν ΜΚΟ, ενώσεις, ιδρύματα, πανεπιστήμια 

και σχολεία μεταξύ άλλων. Μια κύρια δραστηριότητα του PAR είναι το πρόγραμμα PAR-

Famílias μέσω του οποίου φιλοξένησε πάνω από το ένα τρίτο των αιτούντων άσυλο που ήρθαν 

στην Πορτογαλία το 2016-2021 μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ. Οι οντότητες φιλοξενίας 

μέλη της PAR δεσμεύονται να παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες που 

μετεγκαταστάθηκαν/επανεγκαταστάθηκαν με τις ίδιες διαστάσεις με άλλες οντότητες 

υποδοχής (στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, γλωσσική κατάρτιση και εργασία). Οι φορείς PAR 

δεσμεύονται για 24 μήνες υποστήριξης αντί για τους συνηθισμένους 18 μήνες και φιλοξενούν 

αποκλειστικά οικογένειες με παιδιά. 

 

 
Εικόνα 7 

 

Η Υπηρεσία Πορτογαλικών Ιησουιτών Προσφύγων (JRS – Εικόνα 8 παρακάτω) είναι 

υπεύθυνη για τον συντονισμό μεταξύ των οντοτήτων της PAR. Η PAR προσφέρει επίσης 

υποστήριξη στις οντότητες υποδοχής οργανώνοντας συναντήσεις μεταξύ των φορέων 

υποδοχής ή μέσω κατάρτισης. Έχει επίσης ενεργό ρόλο στα μέσα ενημέρωσης για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προσφυγικά ζητήματα.  

 
Εικόνα 8 
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Η Υπηρεσία Ιησουιτών Προσφύγων (JRS) διαδραματίζει ρόλο σε διάφορες 

διαστάσεις της υποδοχής και της ενσωμάτωσης των διαφορετικών τροχιών των αιτούντων 

άσυλο. Το JRS είναι ιδρυτικό μέλος του PAR. 

 

 

Το JRS είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την παροχή εκπαίδευσης σε φορείς φιλοξενίας 

PAR, καθώς και τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης. Το 

JRS ενσωμάτωσε επίσης τη διευθύνουσα επιτροπή για την ένταξη των αυθόρμητων αιτούντων 

άσυλο το 2014. Επιπλέον, προσφέρει επαγγελματικές και εκπαιδευτικές συμβουλές και 

υποστήριξη σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Φορείς υποδοχής σε όλη τη χώρα 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκεντρωμένης ένταξης των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων της ΕΕ. Οι κύριοι φορείς είναι οι δήμοι (ατομικοί ή μέσω της PAR), οι ΜΚΟ 

και τα Ιδρύματα. Οι μεγαλύτερες ΜΚΟ που φιλοξενούσαν αιτούντες άσυλο ήταν η CPR, η 

União das Misericórdias Portuguesas (UMP) και ο Πορτογαλικός Ερυθρός Σταυρός (CVP). 

 

Το UMP και το CVP είναι σε προνομιακή θέση να φιλοξενούν αιτούντες άσυλο στο 

αποκεντρωμένο πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα, αυτές οι δύο ΜΚΟ διαθέτουν ένα δίκτυο 

τοπικών γραφείων σε όλη τη χώρα και χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προγράμματα, τους 

πόρους και τις δραστηριότητές τους για να συμπληρώσουν τη βοήθεια που παρέχεται στους 

αιτούντες άσυλο. Η Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) είναι η μεγαλύτερη και 

παλαιότερη φιλανθρωπική οργάνωση της Πορτογαλίας. Επιβλέπεται από την πορτογαλική 

κυβέρνηση. Το SCML είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη ένταξης σε αυθόρμητους αιτούντες 

άσυλο που ζουν στην περιοχή της Λισαβόνας. 
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5. ΒΕΛΓΙΟ 

 

5.1. 5.1. ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

Το Βέλγιο είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος με αρμοδιότητες κατανεμημένες σε περιφέρειες. 

Από τη δεκαετία του 1980, τα περισσότερα θέματα ένταξης διαχειρίζονται οι γλωσσικές 

κοινότητες της χώρας: γαλλόφωνες, γερμανόφωνες ή φλαμανδόφωνες. Θέτουν 

προτεραιότητες για συγκεκριμένες περιόδους και καθιερώνουν προγράμματα ένταξης για 

νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Ωστόσο, η εθνική κυβέρνηση συνεχίζει να 

οργανώνει πολλά προγράμματα ένταξης, κυρίως για την υποστήριξη των περιφερειακών 

πολιτικών. 

 

Στρατηγική ένταξης  

Για την ενσωμάτωση ή την προώθηση της ένταξης αυτών των πληθυσμών μεταναστών, οι 

περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν εκπονήσει από κοινού 11 σχέδια ένταξης: 1 στις Βρυξέλλες, 

7 στη Φλάνδρα και 3 στη Βαλλονία. 

 

Η Βαλλονία ήταν η πρώτη που εξέδωσε διάταγμα που καθόριζε τις προτεραιότητες της 

ένταξης το 1996 για 13 χρόνια, ακολουθούμενο από ένα δεύτερο διάταγμα. Και τα δύο 

σχεδιάστηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Τοπικών Αρχών και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

υλοποιήθηκαν από τα περιφερειακά Κέντρα Ένταξης και μέσω τοπικών πρωτοβουλιών που 

πραγματοποιήθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες ή ΜΚΟ. Οι τρεις κορυφαίοι τομείς 

προτεραιότητας είναι: η 

● κοινωνική συνοχή σε μια διαπολιτισμική κοινωνία 

● ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες 

● κοινωνική και οικονομική συμμετοχή 

Το τρίτο διάταγμα (2014) οργανώνει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών γύρω από ένα 

νέο πρόγραμμα ένταξης (Parcours d'integration) που περιλαμβάνει 120 ώρες εκπαίδευση στη 

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=489&rev=476-6444
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etrangere
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/0/795/1.html?doc=27778&rev=29155-19331
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γαλλική γλώσσα, 20 ώρες εκπαίδευση ιθαγένειας και επαγγελματικός 

προσανατολισμός. Το πρόγραμμα έγινε υποχρεωτικό για τους νεοφερμένους το 2016. 

 

Το Φλαμανδικό Υπουργείο Εσωτερικών ήταν το δεύτερο που σχεδίασε μια στρατηγική 

ένταξης το 2004. Τα τοπικά γραφεία υποδοχής εφάρμοσαν το πενταετές έγγραφο και 

οργάνωσαν το πρώτο υποχρεωτικό πρόγραμμα ένταξης του Βελγίου με τέσσερις 

προτεραιότητες: 

● κοινωνικό προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένων αξιών και κανόνων 

● ενεργός ιθαγένεια, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

● τα ολλανδικά ως δεύτερη γλώσσα 

● Απασχόληση 

 

Ακολούθησαν και άλλα σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής έκθεσης πολιτικής για 

την Πολιτική Ένταξη και Ένταξη, η οποία καλύπτει το 2014 – 2019. Το Φλαμανδικό 

Υπουργείο Εσωτερικών το σχεδίασε επίσης. Ωστόσο, εφαρμόστηκε από πολλούς παράγοντες 

και σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης: τον περιφερειακό οργανισμό για την (αστική) 

ένταξη, τοπικούς οργανισμούς εκμάθησης γλωσσών και γραφεία υποδοχής. Οι κορυφαίοι τρεις 

τομείς προτεραιότητας: 

● καταπολέμηση εθνικού διχασμού και αδύναμου μορφωτικού επιπέδου των TCNs 

● βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες 

● αύξηση της γνώσης της ολλανδικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας 

 

Η περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών είχε μια στρατηγική ένταξης μεταναστών από 

το 2017. Το Διάταγμα, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2017, σχεδιάστηκε από την Κοινή 

Κοινοτική Επιτροπή και πρόκειται να υλοποιηθεί από τα γραφεία υποδοχής BON, VIA και 

Bapa. Η στρατηγική οργανώνει ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα ένταξης με τις ακόλουθες τρεις 

βασικές προτεραιότητες: 

● εκπαίδευση της ιθαγένειας  

● τα γαλλικά ή τα ολλανδικά ως δεύτερες γλώσσες 

● κοινωνική και οικονομική συμμετοχή 

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες φιλοξενούν τόσο τις φλαμανδόφωνες όσο και τις 

γαλλόφωνες κοινότητες, η νομοθεσία των Βρυξελλών και των Φλαμανδικών και οι 

γαλλόφωνες κοινότητες συνυπάρχουν στις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα 

ένταξης της Φλάνδρας και της Βαλλονίας θα παραμείνουν εθελοντικά στις Βρυξέλλες έως 

ότου και οι τρεις αρχές υπογράψουν συμφωνία για την εκτέλεση του διατάγματος του 

Απριλίου 2017, που θα καθιστούσε τα προγράμματα υποχρεωτικά για νεοεισερχόμενους από 

τρίτες χώρες. 

5.2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

Πρόγραμμα ένταξης 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g84-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g84-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g137-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g137-1.pdf
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Θεωρητικά, οι νεοαφιχθέντες αλλοδαποί εκτός ΕΕ πρέπει να ακολουθούν 

υποχρεωτικά προγράμματα ένταξης και στις τρεις περιφέρειες. Στην πράξη, εξακολουθεί να 

είναι εθελοντική στις Βρυξέλλες για διοικητικούς λόγους που εξηγούνται παραπάνω. 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν: 

μαθήματα γλώσσας 

αγωγή του πολίτη 

επαγγελματική κατάρτιση 

 

Αξιολόγηση 

Ούτε τα Προγράμματα Ένταξης ούτε οι Στρατηγικές Ένταξης αξιολογούνται επίσημα. 

Ωστόσο, το Κέντρο Κοινωνικής Συνοχής των Βρυξελλών διεξήγαγε μια εθνική αξιολόγηση 

των ταξιδιών ένταξης μεταναστών τον Μάρτιο του 2016 και δημοσίευσε τοπικές εκθέσεις το 

2016 και το 2017. 

Η κυβέρνηση της Βαλονίας εξετάζει επί του παρόντος μια έκθεση αξιολόγησης. 

 

 

 

 

Δημόσιες αρχές 

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο Υφυπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης, υπό το Υπουργείο 

Εσωτερικών, ηγείται της διακυβέρνησης για την ένταξη των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτής 

της δομής, το Γραφείο Μετανάστευσης χορηγεί πρόσβαση στο βελγικό έδαφος καθώς και 

άδειες διαμονής. Το Γραφείο του Γενικού Επιτρόπου για τους Πρόσφυγες και τους Απάτριδες 

αξιολογεί τις αιτήσεις ασύλου και εκδίδει αποφάσεις ασύλου, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

για την Υποδοχή των αιτούντων άσυλο είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και την έγκαιρη 

ενσωμάτωσή τους. 

Υπάρχουν επίσης τρεις περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την ένταξη στο Βέλγιο. 

Στη Φλάνδρα, είναι η Υπηρεσία για την Πολιτική Ένταξη, η οποία αναλύει επίσης στατιστικά 

στοιχεία για την ένταξη και διοργανώνει μαθήματα γλώσσας και κοινωνικο-επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Η ενσωμάτωση είναι ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης για τις τοπικές αρχές 

και τις κοινωνικές υποθέσεις στη Βαλλονία και της Γαλλικής Κοινοτικής Επιτροπής στις 

Βρυξέλλες. 

Επιπλέον, οι τοπικές αρχές συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα ένταξης, ιδιαίτερα στο 

σχεδιασμό μαθημάτων ιθαγένειας και γλωσσών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συμμετέχουν 

επίσης στην επιλογή έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής ένταξης. 

Κοινωνία των πολιτών 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τους Αλλοδαπούς είναι το συμβουλευτικό όργανο του Βελγίου 

για την ένταξη. Αποτελείται από 21 άτομα, μερικά από τα οποία είναι εκπρόσωποι ΜΚΟ. 

Χρηματοδότηση 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/belgium-wallonia-will-have-a-mandatory-integration-programme-too
http://www.cbai.be/resource/docsenstock/cohesion_sociale/Parcours%20d%27accueil%20-%20Rapport%202016.pdf
http://www.cbai.be/docsenstock/85/0/0/
http://www.cbai.be/docsenstock/95/0/0/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx
http://www.fedasil.be/
http://www.fedasil.be/
http://www.integratie-inburgering.be/
http://www.spfb.brussels/diversit%C3%A9-citoyennet%C3%A9/accueil-primo-arrivants
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Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και τοπικές αρχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

για χρηματοδότηση μέσω πολλών ταμείων της ΕΕ. Επίσης, διατίθενται εθνικά, περιφερειακά 

και ιδιωτικά κονδύλια για τους παρόχους υπηρεσιών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για 

την καλύτερη ενσωμάτωση του μεταναστευτικού πληθυσμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ΕΡΓΑ 

 

 

( Οι Πρόσφυγες Δεν Είναι Μόνοι) 

Παρέχει ουσιαστική βοήθεια για την ένταξη των προσφύγων που φτάνουν στο Βέλγιο, 

συνοδεύοντάς τους μεμονωμένα για να ξεκινήσουν εκ νέου και να ζήσουν ανεξάρτητα. 

 

 Το έργο τέθηκε σε εφαρμογή αυθόρμητα το φθινόπωρο του 2015, με πρωτοβουλία μιας 

ομάδας εθελοντών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτροπιασμένοι που εκατοντάδες 

οικογένειες αιτούντων άσυλο αναγκάστηκαν να περάσουν ψυχρές νύχτες έξω. Καθώς νέοι 

άνθρωποι έχουν ενταχθεί στο έργο, η RANA συγκεντρώνει σήμερα δεκάδες πολίτες με 

κίνητρα από το Βέλγιο, την Ευρώπη και όχι μόνο. Η RANA έχει εγγραφεί στις βελγικές αρχές 

ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ASBL) από τον Ιούλιο του 2016. 

https://rana-asbl.be/index.en.html
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 Εάν η αρχική προσέγγιση της RANA ήταν η αναζήτηση καταφυγίων έκτακτης 

ανάγκης σε ξενοδοχεία και κατοικίες, συλλέγονται επίσης δωρεές ρούχων ή τροφίμων. Από 

τότε όμως οι ανάγκες εξελίχθηκαν και η RANA επίσης! Σήμερα, οι δραστηριότητές μας είναι 

μέρος του μακροπρόθεσμου: να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες να ενταχθούν σε αυτή τη νέα 

κοινωνία που θα γίνει δική τους και των οικογενειών τους. Κατανοώντας τις ανάγκες τους, 

τους συνοδεύουμε μεμονωμένα στις διοικητικές, ιατρικές, επαγγελματικές ή γλωσσικές 

διαδικασίες τους, από την έρευνα στέγασης έως τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Όμως η 

RANA είναι πάνω από όλα ηθικό και ψυχολογικό στήριγμα για να μην αισθάνονται μόνοι 

αυτοί οι άνθρωποι. 

 

 

 

BUDDY 

Το έργο «Buddy» είναι ο κεντρικός πυλώνας της RANA. Είναι ένα σύστημα χορηγίας που 

λειτουργεί με βάση το άτομο που συνοδεύει έναν πρόσφυγα από εθελοντή της RANA. Οι 

πρόσφυγες συνοδεύονται στην αναζήτηση στέγης ή στα μαθήματα γλώσσας, στις διοικητικές 

τους διαδικασίες, στην εγγραφή τους στο σχολείο για μικρά παιδιά ή στο πανεπιστήμιο για 

μεγαλύτερα παιδιά και στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά ή να πιουν έναν καφέ και να 

κουβεντιάσουν λίγο! Ο στόχος είναι, όπως και όταν, να νιώθουν όσο το δυνατόν πιο 

ανεξάρτητα. Ωστόσο, αυτονομία δεν σημαίνει μοναξιά: αντιλαμβανόμαστε τη RANA ως μια 

μεγάλη οικογένεια, όπου ο καθένας βρίσκει τη θέση του. Γι' αυτό ενθαρρύνουμε τους 

πρόσφυγες που έχουν βοηθηθεί να γίνουν οι ίδιοι χορηγοί μόλις νιώσουν έτοιμοι. 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  

Η RANA σχεδιάζει επίσης ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδρομών, φέρνοντας κοντά 

πρόσφυγες, εθελοντές και ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν στην περιπέτεια και να 

γνωρίσουν κόσμο. Αυτές οι έξοδοι είναι μοναδικές στιγμές ανταλλαγής και μοιρασιάς, 

κάνοντας τη RANA τη μεγάλη οικογένεια που έχει γίνει. Είναι μια ευκαιρία για όσους έχουν 

εγκαταλείψει τις χώρες τους και μερικές φορές ζουν αρκετούς μήνες σε ανάγκη. Για να 

αφήσετε αυτό το καθημερινό περιβάλλον για μια φιλική στιγμή στον κινηματογράφο, στο 

μουσείο ή μια επίσκεψη στη βελγική κληρονομιά. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
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Τα μέλη της RANA είναι πεπεισμένα για τον πλούτο μιας πλουραλιστικής 

κοινωνίας, που χαρακτηρίζεται από διάλογο και ανταλλαγή, όπου ο καθένας βρίσκει ένα μέρος 

όπου μπορεί να παίξει έναν ρόλο. Σε αυτήν την εικόνα έχει δημιουργηθεί η οικογένεια RANA 

και είναι αυτός ο πλούτος που θέλει να προωθήσει. Για το σκοπό αυτό, η RANA διοργανώνει 

περιοδικά πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνδυάζοντας μουσική, χορό και άλλους καλλιτεχνικούς 

κλάδους, που συχνά συνοδεύονται από την ανακάλυψη γαστρονομικού πλούτου από αλλού. 

Στη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων συμμετέχουν ενεργά οι πρόσφυγες που συνοδεύει η 

RANA. 

 
 Αυξήστε το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης των Γυναικών 

Το RWAN είναι μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τη Lama Jaghjougha, μια Σύρια πρόσφυγα 

που ζει στο Βέλγιο, και ξεκίνησε το 2018. Η πρωτοβουλία προκύπτει από μια ισχυρή πίστη 

στο δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλες τις γυναίκες και στη βοήθεια των γυναικών 

προσφύγων και μεταναστριών να συμμετέχουν στις κοινωνίες μέσω της εύρεσης εργασίας και 

της πρακτικής άσκησης. 

Η αποστολή του RWAN είναι να βοηθήσει τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες να έχουν 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και να αποκτήσουν μια επαγγελματική ευκαιρία προκειμένου να 

γίνουν παραγωγικά άτομα στη βελγική κοινωνία. 

Τους βοηθάμε να προετοιμαστούν για τις νέες προκλήσεις αξιοποιώντας τις προηγούμενες 

εμπειρίες τους και παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τα νέα εργαλεία που χρειάζονται για 

ένα λαμπρότερο μέλλον. 

 

Μάθημα ψηφιακού γραμματισμού 2021  

Τα προηγούμενα εργαστήρια του RWAN προσδιόρισαν τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη τους να έχουν ένα βασικό ψηφιακό μάθημα, 

στη μητρική τους γλώσσα. Γιατί; Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με 

υπολογιστές στις χώρες καταγωγής τους, ούτε στη χώρα υποδοχής λόγω γλωσσικών φραγμών 

και δυσκολίας εγγραφής ή κατανόησης. Ο COVID-19 έκανε αυτή την ανάγκη προτεραιότητα. 
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Έτσι, ως πρωτοβουλία με στόχο την υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων, 

κατευθύναμε τις προσπάθειές μας για την παροχή μαθημάτων ψηφιακού γραμματισμού για 

την αντιμετώπιση της επείγουσας και επιθυμητής ανάγκης. 

50 γυναίκες έχουν εγγραφεί σε αυτό το μάθημα και πολλές γυναίκες ακόμη περιμένουν να 

συμμετάσχουν στα επερχόμενα μαθήματα. Το μάθημά μας για τον ψηφιακό γραμματισμό 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα εκμάθησης: 

  

● Μάθετε βασικές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστή και στη διαχείριση αρχείων και 

ρυθμίσεων. 

● Μάθετε βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με το σερφάρισμα και τις αναζητήσεις στο 

διαδίκτυο. 

● Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε email και αλληλογραφία και να χρησιμοποιείτε 

το Google Drive. 

● Μάθετε βασικές δεξιότητες χρήσης του Microsoft Word - PowerPoint. 

 

Εργαστήρια Πρόσβασης στην Εκπαίδευση 2019 – 2020 

 

Η Πρωτοβουλία RWAN έχει οργανώσει εργαστήρια για την υποστήριξη γυναικών με 

υπόβαθρο μεταναστών και προσφύγων στο Βέλγιο. Προσκαλέσαμε εκπροσώπους από πολλά 

βελγικά πανεπιστήμια να παρευρεθούν, ειδικά πανεπιστήμια με γραφείο υποστήριξης 

προσφύγων. Στόχος μας ήταν να παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις γυναίκες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την υποβολή αιτήσεων για προγράμματα μέσω των 

πλατφορμών αιτήσεων των πανεπιστημίων. 

Εξηγήσαμε τις ειδικότητες που προσφέρει το πανεπιστήμιο, τις προϋποθέσεις υποβολής 

αίτησης και την υποστήριξη που τους παρέχεται για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

Διάφορα πανεπιστήμια που προσφέρουν ειδικά προγράμματα για την υποστήριξη προσφύγων 

και μεταναστών στο Βέλγιο, όπως το VUB και το ULB Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, 

ενώθηκαν μαζί μας. 

Επιπλέον, καλωσορίσαμε τον Kiron ως εναλλακτική λύση. Το «Open Higher Education for 

Refugees Kiron» δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιτυχή 

μάθηση για τους πρόσφυγες μέσω ψηφιακών λύσεων. Το Kiron είναι μια καταπληκτική λύση 

για όσους έχουν αποτραπεί να ξεκινήσουν το Πανεπιστήμιο. Μόνο δύο από τις γυναίκες είχαν 

την εμπειρία να σπουδάσουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας COURSERA. Πιστεύουμε 

ότι ήταν πολύ χρήσιμο που η KIRON μοιράστηκε το έργο τους στο εργαστήριό μας, ειδικά 

καθώς η ηλεκτρονική μάθηση είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Μέσα από τα εργαστήριά μας, ανακαλύψαμε ότι οι γυναίκες χρειάζονταν υποστήριξη για να 

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Το γλωσσικό εμπόδιο, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και 

η έλλειψη επαφής με την τοπική κοινωνία έχουν αυξήσει τα εμπόδια στη διεξαγωγή των 

σπουδών τους ή στην έκφραση των αναγκών τους. 

Οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου είναι αυτοί που έχουν ενταχθεί μαζί μας. 

1. Université libre de Bruxelles (ULB) 

2. Antwerp University – Linguapolis 
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3. Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

4. Gent University 

5. Antwerp University – Επιλογές σπουδών και το έργο THEA 

6. Kiron Open Higher Education for Refugees 

 

Πρόσβαση σε εργαστήρια για την αγορά εργασίας 2019 

Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας, ειδικά γυναίκες με 

μεταναστευτική ή προσφυγική καταγωγή. Πολλοί οργανισμοί παρέχουν βοήθεια για τη 

διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 

και τις διαθέσιμες ευκαιρίες καθώς και παρέχοντας ποικίλη επαγγελματική κατάρτιση στα 

γαλλικά και τα ολλανδικά. Ωστόσο, λόγω των γλωσσικών φραγμών, πολλές γυναίκες 

εξακολουθούν να αγωνίζονται. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων μας, μάθαμε ότι οι 

συμμετέχοντες μας δεν γνώριζαν την υποστήριξη που τους παρέχεται στην κοινότητά τους. 

Επομένως, η ύπαρξη μεταφραστή στη μητρική τους γλώσσα είναι απαραίτητη για να είναι 

αποτελεσματική η υποστήριξη. Η άρση του γλωσσικού φραγμού παρέχει σαφείς πληροφορίες 

και δίνει την ευκαιρία για ερωτήσεις. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν απευθείας με έναν εκπρόσωπο από κάθε έναν από αυτούς τους οργανισμούς. 

Οι οργανισμοί επωφελήθηκαν από τη συνεργασία μαζί μας επειδή είχαν την ευκαιρία να 

μάθουν για τις άμεσες ανάγκες και επιθυμίες αυτού του πληθυσμού, αξιολογώντας τα κενά 

στις υπηρεσίες και κατανοώντας τα εμπόδια. Οι περισσότερες γυναίκες, ειδικά εκείνες με 

προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, την εργασία και την ένταξη λόγω έλλειψης ψηφιακού γραμματισμού και 

εξοπλισμού. Αυτά τα ζητήματα επιδεινώνονται από τους γλωσσικούς φραγμούς, ειδικά επειδή 

οι περισσότεροι ιστότοποι των οργανισμών διατίθενται μόνο στις δύο επίσημες γλώσσες 

(ολλανδικά και γαλλικά). 

Η συμμετοχή της DLA Piper στα εργαστήριά μας προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον για τους 

συμμετέχοντες. Η DLA Piper παρουσίασε τη συνεδρία «γνώρισε τα δικαιώματά σου». Αυτή η 

συνεδρία είχε ως στόχο να διδάξει τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες σχετικά με «Τη 

βελγική αγορά εργασίας» και «Συμβάσεις και ειδικούς κανονισμούς εργασίας στο Βέλγιο». Τα 

θέματα που καλύπτονταν περιελάμβαναν «πού να αναζητήσετε δουλειά;», «Πώς να γράψετε 

το βιογραφικό σας;», «πώς να προετοιμαστείτε για συνέντευξη;», «Τι είδους σύμβαση 

εργασίας;», «καταγγελία συμβάσεων εργασίας» και « επίδομα ανεργίας». 

 

 

 

 

Caritas International 
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Ως βελγικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τη διεθνή αλληλεγγύη, η Caritas 

υποστηρίζει θύματα βίας, φυσικών καταστροφών και φτώχειας. 

Υπάρχουν τρεις οργανώσεις Caritas στο Βέλγιο που αποτελούν την Caritas στο Βέλγιο (ή 

Caritas Catholica Belgica). 

 

Η Caritas International Belgium είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διεθνή 

αλληλεγγύη, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας, της αναπτυξιακής βοήθειας και της 

βοήθειας σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο και λειτουργικό 

μέλος της Caritas στο Βέλγιο. 

 

Τα κεντρικά γραφεία της Caritas International στις Βρυξέλλες απασχολούν περίπου 100 άτομα 

προσωπικό και 200 εθελοντές για την εκτέλεση των υπηρεσιών και της αποστολής τους. 

Η Catholica Flanders (Caritas Vlaanderen)και η Caritas Catholica en Belgique 

francophone et germanophone είναι περιφερειακές οργανώσεις ομπρέλα που αφενός 

ασχολούνται με θεματικά ζητήματα σχετικά με την ταυτότητα, την ποιμαντική φροντίδα, την 

εθελοντική εργασία και την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ συγκεντρώνουν επίσης 

επισκοπικές οργανώσεις Caritas (οργανώσεις αλληλεγγύης συμπεριλαμβανομένης της Caritas 

International Belgium) καθώς και άλλων ομοσπονδιών υπηρεσιών κοινωνικής και 

υγειονομικής περίθαλψης (όπως νοσοκομεία, κατοικίες φροντίδας ηλικιωμένων, 

εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και άλλες). 

 

Η Caritas υποστηρίζει τους μετανάστες προσφέροντας μια ανθρωπιστική και εξατομικευμένη 

ανταπόκριση σε όλους κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας: 

● Μια μικρής κλίμακας υποδοχή και κοινωνική υποστήριξη για τους αιτούντες άσυλο. 

● Πρώτη γραμμή καλωσορίσματος για τους μετανάστες 

● Υποστήριξη ένταξης για τους πρόσφυγες 

● Υποστήριξη για επανένωση οικογένειας 

● Επίβλεψη και υποστήριξη ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων 

● Βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή και βιώσιμη επανένταξη στη χώρα προέλευσης 

● Επισκέψεις σε κέντρα κράτησης 

 

 

 

 

SINGA 

https://en.singa-belgium.org/
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Πίσω στο 2016 στις Βρυξέλλες, μια ομάδα ντόπιων πολιτών αναγνώρισε πόσο 

δύσκολο ήταν για τους νεοφερμένους –αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, λαθρομετανάστες κ.λπ.- 

να συναντήσουν ιθαγενείς των Βρυξελλών. Η έλλειψη επαφής με ντόπιους εμποδίζει τους 

νεοφερμένους να αισθάνονται πλήρως ενσωματωμένοι στις Βρυξέλλες και επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τους παράγοντες ένταξης όπως: 

● Εκμάθηση και εξάσκηση γλωσσών. 

● Ανακάλυψη της πόλης και του πολιτισμού της. 

● Ευκαιρίες απασχόλησης. 

● Στέγαση. 

● Προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση. 

 

Το SINGA είναι το εργαλείο σύνδεσης ανθρώπων μεταξύ νεοφερμένων και ντόπιων των 

Βρυξελλών. Αυτές οι συναντήσεις μπορούν να λάβουν τα σχήματα μιας ομάδας ανθρώπων, 

δυάδων ή συγκατοίκων, να καλλιεργήσουν ευκαιρίες για νεοφερμένους και να εμπλουτίσουν 

την κοινωνία με ποικιλομορφία, όπου ο καθένας βρίσκει ένα μέρος για να αναπτύξει τις 

δυνατότητές τους. 

 

Το SINGA είναι μια επαγγελματική κοινότητα για καλλιτέχνες, αθλητές, φοιτητές κ.λπ. 

Είναι μια ανθρώπινη κοινότητα πρόθυμη να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ο ένας τον 

άλλον. Η μαγεία λειτουργεί γρήγορα: δημιουργούνται νέες φιλίες, οργανώνονται τα 

Σαββατοκύριακα και οι δουλειές, δίνονται μάχες για στέγαση και εύρεση εργασίας, γίνονται 

συνεδρίες εκμάθησης γαλλικών ή αραβικών γλωσσών, μοιράζονται συνταγές μαγειρικής και 

πολιτισμοί! Από τη συνάντηση οι άνθρωποι έρχονται στην κοινωνική συμμετοχή, οπότε 

συμμετέχετε! 

 

Στο SINGA μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Μπορεί να είναι μερικές ώρες το χρόνο ή την 

εβδομάδα. Μπορεί να έχετε ένα άδειο υπνοδωμάτιο ή να θέλετε να μοιραστείτε έναν αγώνα 

ποδοσφαίρου για να παίξετε τα ντραμς; Πριν το καταλάβετε, αλλάζετε τη ζωή νέων ανθρώπων. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ της κοινωνίας υποδοχής σχετικά με τα 

περιουσιακά στοιχεία των νεοφερμένων στο Βέλγιο, αλλαγή νοοτροπίας προς τους αιτούντες 

άσυλο, στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Αντί να γελοιοποιεί το ζήτημα της μετανάστευσης, 

η SINGA θεωρεί ότι μεταδίδει σε παγκόσμιο επίπεδο αξιόπιστες, πολύτιμες και πλούσιες 

πληροφορίες. 
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DUO for a JOB 

Ταιριάζει νέους που αναζητούν εργασία με μεταναστευτικό υπόβαθρο με άτομα άνω των 50 

ετών που χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους εμπειρία για να τους συνοδεύουν και να τους 

υποστηρίζουν στην αναζήτηση εργασίας. 

Μόλις το δίδυμο έχει αντιστοιχιστεί, ο νεαρός καθοδηγούμενος και ο μέντοράς του/της 

συναντώνται για τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα σε μια περίοδο έξι μηνών. 

Το DUO for a JOB παρέχει υπηρεσίες σε νέους που αναζητούν εργασία και μελλοντικούς 

μέντορες στις Βρυξέλλες, τη Λιέγη, τη Γάνδη, το Alost, την Αμβέρσα και το Mechelen. 

 

Το DUO for a JOB γεννήθηκε από μια διπλή παρατήρηση: 

υπάρχει αποδεδειγμένη ανισότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για νέους με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στο Βέλγιο. 

άτομα άνω των 50 ετών στο Βέλγιο έχουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην 

Ευρώπη και αντιμετωπίζουν έλλειψη εκτίμησης των δεξιοτήτων τους. 

Ενώνοντας αυτές τις δύο ομάδες, το DUO for a JOB στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων 

στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, στην 

αναγνώριση της γνώσης των 50+ και στην καταπολέμηση των διακρίσεων αναδημιουργώντας 

την κοινωνική συνοχή, την κατανόηση και την τοπική αλληλεγγύη. Το DUO for a JOB 

διοργανώνει διαγενεακή και διαπολιτισμική καθοδήγηση για να διευκολύνει την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας για τα νεότερα άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ αναγνωρίζει την αξία 

της εμπειρίας άνω των 50 ετών. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει μια σχέση όπου ένα έμπειρο άτομο, «ο μέντορας», μοιράζεται τη 

γνώση και την τεχνογνωσία του με ένα νεαρό άτομο, «τον καθοδηγούμενο», προκειμένου να 

τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την αυτονομία τους και να τους επιτρέψει να 

αναγνωρίσουν και να επιτύχουν επαγγελματικούς στόχους. Αυτή η σχέση («το δίδυμο») 

βασίζεται στην ανταλλαγή, τη μάθηση και τη μόνιμη και αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

Μόλις φτιάξουν ένα ζευγάρι, ο νεαρός και ο μέντοράς του/της συναντιούνται για δύο ώρες την 

εβδομάδα για έξι μήνες. 
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5.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Διακυβέρνηση πολιτικών που σχετίζονται με την ένταξη στο Βέλγιο Η ένταξη των 

μεταναστών στο Βέλγιο υπόκειται σε πολιτικές που μπορούν είτε να αναφέρονται σε 

ολόκληρο τον πληθυσμό (π.χ. σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ενεργές πολιτικές αγοράς 

εργασίας) είτε να στοχεύουν άμεσα μετανάστες (π.χ. κριτήρια εισδοχής, κανονισμούς 

υπηκοότητας και απαιτήσεις κοινωνικής ένταξης). Οι σχετικές πολιτικές υπάρχουν σε 

ομοσπονδιακό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Το Σχήμα 1 απεικονίζει τα επίπεδα 

διακυβέρνησης και τους βασικούς παράγοντες στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών στο 

Βέλγιο. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθορίζει τους κανόνες για τη λήψη της βελγικής 

άδειας διαμονής ή ιθαγένειας και για την εγκατάσταση ή την απέλαση παράτυπων 

μεταναστών. Γενικότερα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της 

κοινωνικής ασφάλισης (Δημόσιο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας), της φορολογίας και, σε 

περιορισμένο βαθμό, της απασχόλησης. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν καθορίζει 

άμεσα τις ρητές πολιτικές ένταξης. Αυτά ορίζονται αυτόνομα από τις περιφερειακές 

κυβερνήσεις: Βαλλονία, Φλάνδρα και Βρυξέλλες. Τα οικονομικά μέτρα για τους μετανάστες 

αποτελούν μέρος των περιφερειακών ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας που 

στοχεύουν σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Οι βασικοί παράγοντες είναι περιφερειακά γραφεία 

απασχόλησης, όπως το le Forem στη Βαλλονία, το VDAB στη Φλάνδρα και το Actiris στις 

Βρυξέλλες. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ δίκτυο τοπικών γραφείων. Και οι τρεις περιφέρειες του Βελγίου έχουν αναπτύξει ένα 

πλαίσιο για προγράμματα κοινωνικής ένταξης, τα οποία περιλαμβάνουν ορισμένο αριθμό 

ωρών γλωσσικών μαθημάτων, μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού και ιθαγένειας, 

καθώς και ορισμένες ατομικές συμβουλές. Στη Φλάνδρα, η προσέγγιση είναι πιο 

συγκεντρωτική, με το Agentschap να είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα κοινωνικής 

ένταξης σε όλη την περιοχή, εκτός από τη Γάνδη και την Αμβέρσα, που έχουν τα δικά τους 

κέντρα ένταξης. Στη Βαλλονία, ο συντονισμός 9 Βλ. (Lens et al., 2018) για οικονομικές 

εξηγήσεις. 4 | AHMAD-YAR & LAURENTSYEVA των προγραμμάτων αστικής ένταξης 

υλοποιούνται από τα οκτώ κέντρα ένταξης σε επίπεδο επαρχίας. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

 

Εγκληματικότητα - Η μείωση της εγκληματικότητας και η προαγωγή της καλής υγείας 

μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ανδρών είναι οι δίδυμοι στόχοι αυτού του νέου σχεδίου 

ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος έξι ατόμων. Ιδρύθηκε και διευθύνεται από το Wolverhampton 

Wanderers FC σε συνεργασία με το Wolverhampton Health Action Zone, υπάρχει μια 

εβδομαδιαία συνεδρία για νεότερους εφήβους νωρίς το βράδυ και μια αργότερη συνεδρία για 

ηλικίες 16–21 ετών. Η τοπική αστυνομία επιβεβαιώνει ότι αυτές είναι οι ώρες που τα ποσοστά 

εγκληματικότητας κορυφώνονται και ορισμένοι από τους νεαρούς άνδρες που παρευρίσκονται 

έχουν παραπεμφθεί από την Ομάδα Νέων Παραβατών. Τα οφέλη για την υγεία από τη 

συμμετοχή στον αθλητισμό πρόκειται σύντομα να συμπληρωθούν με μια νέα σειρά συνεδριών 

σχετικά με την κατάχρηση ουσιών, την υγιεινή διατροφή και το ασφαλές σεξ. Το έργο 

χρηματοδοτείται από την Wolverhampton Wanderers FC και την Birmingham Midshires 

Financial Company.  

Θέσεις εργασίας - Βοηθά στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας και παρέχει στους 

ανθρώπους πρόσβαση στην κατάρτιση και τις δεξιότητες που χρειάζονται.  

Αθλητισμός και πολιτισμός  - Οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν να 

συμβάλουν στην οικοδόμηση αυτοεκτίμησης και σεβασμού για τους άλλους, να αναπτύξουν 
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επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδική εργασία, να ενθαρρύνουν την πειθαρχία 

και να διδάξουν βασικές δεξιότητες ζωής για όσους είναι ευάλωτοι στον κοινωνικό 

αποκλεισμό.  

Παιδιά, οικογένειες και σχολεία - Η προσέγγιση παρέχει στους γονείς και στα παιδιά 

εξατομικευμένη υποστήριξη. βοηθά τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν προβλήματα πριν 

φτάσουν σε σημείο κρίσης. και παίζει σημαντικό ρόλο στη διάλυση της κοινωνικής 

απομόνωσης. Οι ντόπιοι γονείς στο Clayton έχουν συμμετάσχει στενά στη διαμόρφωση 

υπηρεσιών και στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων (By Clayton Sure Start, Manchester) 

Σπίτια, γειτονιές και κοινότητες - Δώστε στους ενήλικες τις δεξιότητες, τη γνώση και την 

αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να αναλάβουν ή να αναπτύξουν ηγετικούς ρόλους στην 

τοπική τους κοινότητα. Οι κάτοικοι προέρχονται από πολλές μειονεκτούσες κοινότητες – 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του κέντρου των πόλεων, των αγροτικών κοινοτήτων, 

των ανθρακωρυχείων, των μειονοτικών εθνοτικών ομάδων και των αστέγων.   

Επιδόματα Διατήρησης Εκπαίδευσης - Το πρόγραμμα Επίδομα Διατήρησης Εκπαίδευσης 

εισήχθη για να βοηθήσει τους νέους από οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος να 

παραμείνουν στη μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση. 15 πιλοτικές περιοχές άρχισαν να 

προσφέρουν Επιδόματα Εκπαιδευτικής Διατήρησης τον Σεπτέμβριο του 1999, επεκτάθηκαν 

σε επιπλέον 41 περιοχές τον Σεπτέμβριο του 2000.  

Βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των παιδιών - Οι φτωχές δεξιότητες αφήνουν τους 

ενήλικες ευάλωτους στον κοινωνικό αποκλεισμό - εισαγωγή βελτιωμένων βασικών 

δεξιοτήτων για τα παιδιά.  

Εφηβική εγκυμοσύνη - Μετά από μια έκθεση της SEU το 1999, η στρατηγική της κυβέρνησης 

για την εφηβική εγκυμοσύνη επικεντρώνεται στη μείωση του ποσοστού της εφηβικής 

σύλληψης, μέσω καλύτερης εκπαίδευσης σχετικά με το σεξ και τις σχέσεις. και για την 

υποστήριξη των εφήβων εάν γίνουν γονείς.  

 

 

 

Πρόσβαση στην παιδική μέριμνα - Η καλής ποιότητας παιδική μέριμνα υποστηρίζει ένα 

καλό ξεκίνημα στη ζωή και τις οικογένειες που εργάζονται. Το ποσό της παιδικής μέριμνας 

που διατίθεται για όλους έχει αυξηθεί. Σημαντικοί πρόσθετοι πόροι παιδικής μέριμνας θα 

στοχεύουν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, που παρέχονται μέσω του ιδιωτικού και του 

εθελοντικού τομέα.  Η Εθνική Στρατηγική Παιδικής Φροντίδας έχει τρία στοιχεία: s να 

βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας. s να κάνει τη φροντίδα των παιδιών πιο προσιτή. και 

να κάνει πιο προσβάσιμη τη φροντίδα των παιδιών.  

 

Στρατηγική περίθαλψης και ατόμων που εγκαταλείπουν τη φροντίδα - Προσδιορισμός 

των παιδιών υπό φροντίδα και των ενηλίκων που κάποτε ήταν υπό φροντίδα, ως διατρέχοντας 

πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού από πολλές άλλες ομάδες.  
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Δεξιότητες ενηλίκων - Μια ισχυρή βάση δεξιοτήτων παρέχει προστασία έναντι 

της ανεργίας και πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα θέσεων εργασίας. Σε μια ταχέως 

εξελισσόμενη αγορά εργασίας, η ενημέρωση των δεξιοτήτων συμβάλλει στην παροχή 

ασφάλειας εργασίας και βελτιώνει τις δυνατότητες κερδών και την ευελιξία.  

Εθελοντισμός - Οι εθελοντές κάνουν μια εξαιρετικά πολύτιμη συνεισφορά στις κοινότητές 

τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι παλιοί κανόνες παροχών απαιτούσαν από τους 

εθελοντές να είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν δουλειά. Αυτό θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους 

να προσφέρουν εθελοντισμό, αναπτύσσοντας έτσι τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους.  

 

 

Επικεφαλίδα Στόχοι των καλών πρακτικών  

Βελτίωση των αποτελεσμάτων για την ανεργία, το έγκλημα, την υγεία, τις δεξιότητες και τη 

στέγαση και το φυσικό περιβάλλον – επίτευξη εθνικών και τοπικών στόχων και μείωση του 

χάσματος μεταξύ των φτωχότερων γειτονιών και της υπόλοιπης χώρας.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
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Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι φαινόμενο τόσο του παρελθόντος όσο και του 

παρόντος και αν δεν γίνει τίποτα, θα είναι και φαινόμενο του μέλλοντος. Επηρεάζει εκατομμύρια 

ανθρώπους που αγωνίζονται να επιβιώσουν στις πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και 

εργασίας. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, οι μορφές που λαμβάνονται από τον αποκλεισμό έχουν 

εξελιχθεί, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά τους όσο και ως προς τις στάσεις που υιοθετούνται 

απέναντί τους. Ο αποκλεισμός έχει επί του παρόντος διαφορετικές εμφανίσεις στις διάφορες 

ηπείρους, ακόμη και στο εσωτερικό τους, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αλλά επηρεάζει 

τους πάντες. Τα προγράμματα και τα μέτρα που αφορούν τις διάφορες πτυχές του έχουν επίσης 

αλλάξει και δεν είναι τα ίδια και στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν 

παίζουν τον ίδιο ρόλο στην επιθυμία τους να μειώσουν και να εξαλείψουν τον αποκλεισμό.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό να αποκτήσετε καλύτερη γνώση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Για να δούμε από πού προήλθε η ιδέα, πώς η χρήση της έχει επεκταθεί 

από τις ευρωπαϊκές της καταβολές και έχει διασχίσει θάλασσες και ηπείρους για να 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Ο 

αποκλεισμός είναι και ορατός και αδιαφανής, και επομένως πρέπει να μετρηθεί. Μπορεί επίσης 

να είναι χρήσιμο να εξεταστούν ατομικές και συλλογικές θέσεις και στάσεις απέναντί του. Όλο 

το φάσμα των φορέων, και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις, οι οργανώσεις 

εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και διεθνή ιδρύματα και δίκτυα, εθελοντικές ενώσεις, η 

κοινωνική οικονομία, οι πρωτοβουλίες πολιτών και κοινότητας, ενδιαφέρονται, υιοθετώντας 

θέσεις και την ανάπτυξη στρατηγικών για την καταπολέμησή του.  

Η μεγάλη πλειονότητά τους ακολουθεί διάφορες κατευθυντήριες αρχές εντός των οποίων μπορεί 

να γίνει διάκριση μεταξύ παρηγορητικών, προληπτικών και χειραφετητικών στρατηγικών, αν και 

υπάρχουν επίσης στρατηγικές που αναπαράγουν τον αποκλεισμό Ο 

κοινωνικός αποκλεισμός είναι συχνά αιτία φτώχειας, σύγκρουσης και ανασφάλειας. Εάν θέλουμε 

να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε πού είναι πρόβλημα, να τον 

κατανοήσουμε καλύτερα και, όπου χρειάζεται, να βρούμε διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας 

με τις κυβερνήσεις εταίρους, τη διεθνή κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

για να τον ξεπεράσουμε.  

 

 


