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Η IRC Hellas με λίγα λόγια  
 

Στην IRC Hellas, μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούμε, στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 
που υποστηρίζουμε να επιβιώσουν, να ανακάμψουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. 
Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην πρόοδο των ανθρώπων που υποστηρίζουμε στους τομείς:  

 Οικονομικής ευημερίας,  

 Εκπαίδευσης, 

 Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας,  

 Δύναμης, 

 Προστασίας από σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βλάβη. 

 

Ιστορικό και Πλαίσιο Εργασίας 
 
Η International Rescue Committee στην Ελλάδα (IRC Hellas) ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015, στο νησί 
της Λέσβου, ανταποκρινόμενη στους πρωτοφανείς αριθμούς προσφύγων που έφταναν στο νησί εκείνη 
την εποχή. Η IRC Hellas είναι μέλος της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης IRC, η οποία, από το 1933, 
υποστηρίζει πρόσφυγες και προσφύγισσες, εκτοπισμένους πληθυσμούς και θύματα βίαιων συρράξεων 
ανά τον κόσμο. 
 
Το 2021, η ομάδα των επαγγελματιών μας  εργάστηκε στα νησιά της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, 
καθώς και στην Αθήνα, ενώ παρείχε επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες μέσω της 
πλατφόρμας Refugee.Info σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο, παρείχαμε 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ στη Λέσβο συνδράμαμε με 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, προώθηση περιβαλλοντικής υγιεινής, προστασία από την 
πανδημία του κορωνοϊού, κοινωνικές υπηρεσίες για παιδιά και γυναίκες και υπηρεσίες ενδυνάμωσης 
καθώς και μη τυπικής εκπαίδευσης και απασχολησιμότητας. Στη Λέσβο επίσης παρείχαμε υπηρεσίας 
έγκαιρης ένταξης μέσω μαθημάτων γλώσσας και υπολογιστών. Στην Αθήνα, παρείχαμε ένα εύρος 
υπηρεσιών σχετικών με την παιδική προστασία και την ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 
Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά, με διαφορετικές προκλήσεις σε κάθε περιοχή που δραστηριοποιείται 
η IRC Hellas. Οι νέες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους σε Σάμο, Κω και Λέρο 
την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2021. Οι ΚΕΔ περιβάλλονται από συρματοπλέγματα και ψηφιακή 
επιτήρηση, με περιορισμούς για τους διαμένοντες/ουσες. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της εφαρμογής της 
δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 επιδεινώθηκε περαιτέρω από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τον 
Ιούνιο του 2021, η οποία χαρακτήρισε την Τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα» για άτομα από το 
Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Σομαλία και τη Συρία. Τέλος, το κλείσιμο του δημοτικού 
καταυλισμού Καρά Τεπέ στο νησί της Λέσβου άφησε πολλούς ανθρώπους με ευαλωτότητες χωρίς 
αξιοπρεπή στέγη. 
 
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 9.157 άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα 
το 2021, έναντι 15.696 το 2020 και 74.613 το 2019. Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, στα νησιά του 
Αιγαίου από 16.156 άτομα που διέμεναν τον Δεκέμβριο του 2020, ο αριθμός μειώθηκε σε 3.264 τον 
Δεκέμβριο του 2021. Παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που φθάνουν στην Ελλάδα και ο αριθμός των 
αιτούντων/ουσών άσυλο που ζουν στα ελληνικά νησιά μειώθηκε σημαντικά το 2021, οι συνθήκες δεν 
έχουν βελτιωθεί για αυτούς που αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη, οι οποίοι εξακολουθούν να 

https://www.refugee.info/
https://migration.gov.gr/en/nea-kleisti-elegchomeni-domi-samoy-enimerotiko/
https://www.ekathimerini.com/news/1172678/page-turns-as-new-centers-open-on-leros-and-kos/
https://eu.rescue.org/article/what-eu-turkey-deal
https://eu.rescue.org/press-release/joint-ngo-statement-greek-governments-decision-deem-turkey-safe-country
https://www.euronews.com/2021/05/20/greece-s-most-vulnerable-refugees-are-being-denied-safe-shelter-view
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://migration.gov.gr/en/meiosi-diamenonton-kata-79-sta-nisia-kai-49-se-oli-ti-chora-sto-136-toy-plithysmoy-sta-nisia-apo-to-767-ton-dekemvrio-toy-2020/
https://migration.gov.gr/en/meiosi-diamenonton-kata-79-sta-nisia-kai-49-se-oli-ti-chora-sto-136-toy-plithysmoy-sta-nisia-apo-to-767-ton-dekemvrio-toy-2020/
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αντιμετωπίζουν σημαντικά και επίμονα εμπόδια, από την πρόσβαση στην Ελλάδα, τη δίκαιη διαδικασία 
ασύλου, την αξιοπρεπή υποδοχή, μέχρι και την ένταξη. 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 2021 
Παιδική Προστασία 

 
Το 2021, η IRC Hellas λειτούργησε 14 εποπτευόμενα 
διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης για 
ασυνόδευτους εφήβους – αιτούντες άσυλο στην Αθήνα. 
Κάθε διαμέρισμα φιλοξενεί έως και τέσσερις εφήβους, με 
την υποστήριξη μιας ομάδας έμπειρων επαγγελματιών, 
όπως κοινωνικοί/ές λειτουργοί, φροντιστ(ρι)ές, 
διερμηνείς και δικηγόροι. Παρέχουμε στέγαση, ατομικές 
και ομαδικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
νομικής συμβουλευτικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και 
μία σειρά δημιουργικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν 
τις δεξιότητές των εφήβων. Παράλληλα, προωθούμε 
δραστηριότητες που προάγουν την αλληλεπίδρασή τους 

με την ελληνική κοινωνία όπως επισκέψεις σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσεία και συμμετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες. Τα παιδιά εγγράφονται στα τοπικά Γενικά και Τεχνικά Λύκεια ή/και Γυμνάσια 
και ενθαρρύνονται καθημερινά να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Το προσωπικό των διαμερισμάτων 
και ιδιαίτερα οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν σταθερή επικοινωνία με τους καθηγητές και διευθυντές των 
σχολείων και ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών και την προσαρμογή τους στο σχολικό 
περιβάλλον.  
Το πλαίσιο διαμερισμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης θεωρείται εναλλακτική μορφή φροντίδας για 
παιδιά ηλικίας 16-18 ετών, που προάγει την εξατομικευμένη υποστήριξη, πλήρως εναρμονισμένη με το 
βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Προσφέρει ολιστική φροντίδα που στοχεύει στην προετοιμασία των 
εφήβων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την ενήλικη ζωή. Το 2021, η ομάδα αποτελούνταν από έξι 
κοινωνικούς/ές λειτουργούς, δεκατρείς φροντιστ(ρι)ές, επτά διερμηνείς, δύο δικηγόρους, έναν 
παιδαγωγό, τρείς συντονίστριες μονάδων διαμερισμάτων, μια υπεύθυνη της ομάδας και την υπεύθυνη 
του προγράμματος. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, υποστηρίχθηκαν 75 παιδιά. 
 
"Λυπάμαι που φεύγω- μέσα σε δύο μήνες κάνατε για μένα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον εδώ και 1,5 
χρόνο που βρίσκομαι στην Ελλάδα", Amir, ασυνόδευτο παιδί κατά την ενηλικίωσή του που ζούσε σε διαμέρισμα 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC  
"Δεν αισθανόμουν τόσο άσχημα όταν ήρθα από το Πακιστάν, και έπρεπε να αφήσω την οικογένειά μου.  Αλλά 
σήμερα αισθάνθηκα σαν να άφηνα το σπίτι μου.", Baashir, ασυνόδευτο παιδί κατά την ενηλικίωση που ζούσε σε 
διαμέρισμα υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC 

 
Το 2021, το πρόγραμμα παιδικής προστασίας της IRC στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο 
(ΚΥΤ Μαυροβουνίου) επέκτεινε τις δραστηριότητές του με έναν χώρο «φιλικό προς τα παιδιά» και έναν 
«χώρο για τη μητέρα και το μωρό». Η ομάδα διαχείρισης περιστατικών είχε τρεις βασικές αποστολές: 
επικοινωνία με την κοινότητα και αξιολόγηση αναγκών, διαχείριση υποθέσεων ευάλωτων παιδιών και 
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Μέσω των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, η ομάδα επισκέπεται τους 
διαμένοντες/ουσες και σε περίπτωση που εγείρονται ανησυχίες για την ασφάλεια ή την πιθανή έκθεση 
του παιδιού σε κίνδυνο, αρχίζει η διαχείρισης της υπόθεσης. Η ομάδα εκπονεί ένα σχέδιο δράσης με βάση 
τις ανάγκες και προσφέρει υπηρεσίες μέσω της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, και μέσω 

Ο 17χρονος Azaz* μαγειρεύει στο διαμέρισμά 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC, στο οποίο διαμένει. 
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παραπομπών σε άλλους φορείς, όπως υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικές ή νομικές οργανώσεις και/ή το 
γραφείο του εισαγγελέα. Ο «φιλικός χώρος προς το παιδί» και ο «χώρος για τη μητέρα και το παιδί», 
διεξάγουν δραστηριότητες για παιδιά έως 17 ετών και μητέρες με μωρά, έως 2 ετών, όπως εκπαιδευτικές, 
ψυχοκοινωνικές συνεδρίες, συνεδρίες γονεϊκών δεξιοτήτων και ομάδες μητέρων. Συνολικά, 1.007 παιδιά 
και γονείς υποστηρίχθηκαν μέσω της αξιολόγησης των αναγκών τους, 196 παιδιά επωφελήθηκαν από τη 
διαχείριση υποθέσεων και 53 παιδιά από ατομική συμβουλευτική από τον παιδοψυχολόγο της IRC. Ο 
«χώρος για τη μητέρα και το μωρό»  εξυπηρέτησε 82 μητέρες και 101 μωρά, ενώ 547 παιδιά ηλικίας 3-17 
ετών επωφελήθηκαν από δραστηριότητες στον «φιλικό προς τα παιδιά χώρο».Οι ομάδες παιδικής 
προστασίας στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου στη Λέσβο αποτελούνταν από έξι κοινωνικούς/ές λειτουργούς, τρεις 
φροντιστ(ρι)ές, επτά διερμηνείς, έναν παιδοψυχολόγο, δύο οδηγούς και έναν υπεύθυνο παιδικής 
προστασίας.  
 
Τον Φεβρουάριο του 2021, ξεκίνησε μια κοινοπραξία με επικεφαλής την IRC, και εταίρους τη Διοτίμα - 
Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα, την Κάριτας Ελλάς και την Ηλιαχτίδα, με την 
υποστήριξη της UNICEF στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου. Η κοινοπραξία σχεδιάστηκε αρχικά για την παροχή 
παιδικής προστασίας, προστασίας από την έμφυλη βία, κοινωνικών υπηρεσιών και μη τυπικής 
εκπαίδευσης σε παιδιά και γυναίκες. Οι εταίροι λειτούργησαν το 2021 εντός του ΚΥΤ, καθώς και στο κέντρο 
στήριξης παιδιών και οικογενειών εκτός του ΚΥΤ, το «Tapuat». Από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο 
του 2021, 1.819 άτομα επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας που παρείχαν η IRC Hellas 
και η Ηλιαχτίδα, ενώ 948 άτομα παρακολούθησαν δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης. 
 
Το 2021 η IRC, ξεκίνησε το πρόγραμμα "REEC: Reinforce Educators, Empower Children", υπό τον 
συντονισμό της Terre des Hommes Hellas, σε συνεργασία με τον Δήμο του Μιλάνου και υπό την αιγίδα 
του Δήμου Αθηναίων. Στόχος είναι η προστασία των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας από κάθε 
είδους κακοποίηση και η προώθηση της θετικής ανάπτυξής τους σε ένα προστατευτικό περιβάλλον που 
προωθείται μέσα από συνέργειες μεταξύ σχολείων, γονέων/φροντιστών και κοινοτικών υπηρεσιών 
παιδικής προστασίας. Η IRC διεξήγαγε μια βασική αξιολόγηση μέσω διερευνητικής ποιοτικής έρευνας, για 
να κατανοήσει και να απεικονίσει καλύτερα τις τρέχουσες πρακτικές στην Ελλάδα, διεξάγοντας 
εστιασμένες συζητήσεις σε ομάδες και συμβουλευτικό εργαστήριο με 33 επαγγελματίες και παιδιά. Αυτή 
η ανατροφοδότηση προώθησε την προσαρμογή και την πλαισίωση των προγραμμάτων σπουδών της IRC 
Healing Classrooms και Social and Emotional Learning (SEL) & Terre des hommes Movement, Games and 
Sports Methodology στο ελληνικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός λεπτομερούς οδηγού, με 
την ονομασία «Ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση για παιδιά 3-11 ετών». Ο οδηγός περιλαμβάνει 
μεθοδολογικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, καλές πρακτικές και τεχνικές για την προώθηση της  
ευημερίας των παιδιών, μαζί με μια τράπεζα 70 διαδραστικών δραστηριοτήτων, περιγράφοντας με 
εύχρηστο τρόπο όλες τις πληροφορίες και συμβουλές που διευκολύνουν την εφαρμογή τους από τους 
εκπαιδευτικούς. 
 
Τον Απρίλιο του 2021, η IRC Hellas ξεκίνησε τη διαδικασία για τη λειτουργία του πιλοτικού μοντέλου 
φροντίδας υποστηριζόμενης διαβίωσης για παιδιά άνω των 15 ετών και νεαρούς ενήλικες που ζουν υπό 
ιδρυματική φροντίδα, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα. Το έργο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Child Guarantee, σε συνεργασία με τη UNICEF, το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΑ) και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Το έργο θα παρέχει τρία 
διαμερίσματα στην Αθήνα, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και δώδεκα άτομα. Εκτός από την ασφαλή 
στέγαση, οι δικαιούχοι θα λάβουν εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική υποστήριξη και 
υποστήριξη της απασχολησιμότητας, συμπεριλαμβανομένων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Η IRC διεξήγαγε έρευνα της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία 
των παιδιών, ιδίως όσον αφορά τη στέγαση, και το πλαίσιο των δομών παιδικής προστασίας. Παράλληλα 
μέσω 5 ημιδομημένων συνεντεύξεων και 14 συζητήσεων ομάδων εστίασης με μελλοντικούς πιθανούς 

https://www.google.com/url?q=https://eu.rescue.org/article/reec-reinforce-educators-empower-children-against-child-abuse-greece-and-italy&sa=D&source=docs&ust=1642774611645657&usg=AOvVaw3odaJmvwg4jF6a2wEuCFzr
https://www.unicef.org/greece/en/child-guarantee
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δικαιούχους και προσωπικό που εργάζεται στην ιδρυματική φροντίδα ή/και στον τομέα της παιδικής 
προστασίας, προχώρησε σε αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών σε ιδρυματική συνθήκη. Τα 
αποτελέσματα και οι συστάσεις της μελέτης συγκεντρώθηκαν σε μια ολοκληρωμένη έκθεση, η οποία 
ελήφθη υπόψη κατά το σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος και τη μελλοντική εφαρμογή του σε 
εθνικό επίπεδο. Μια ειδική ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, της UNICEF και της IRC, εργάστηκε εντατικά για τη σύνταξη της κοινής υπουργικής απόφασης 
για τα συγκεκριμένα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
 

Προστασία και Ενδυνάμωση Γυναικών 

 
Στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτήθηκε από την UNICEF, με φορέα υλοποίησης της IRC Hellas και 
εταίρους την Κάριτας Ελλάς και τη Διοτίμα - Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα, 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και των αναγκών ευάλωτων 
γυναικών και των παιδιών τους που διαμένουν εντός του ΚΥΤ Μαυροβουνίου στη Λέσβο. Από τον 
Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2021, δημιουργήθηκε ένας ασφαλής χώρος γυναικών και κοριτσιών, 
για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μέσα από διαχείριση υποθέσεων, ψυχαγωγικές, ενημερωτικές 
συνεδρίες και δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για γυναίκες.  
 
Από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2021, οι εταίροι της IRC Hellas κάλυψαν επείγουσες 
ανάγκες στέγασης, διαχειρίστηκαν υποθέσεις έμφυλης βίας, παρείχαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας (PFA) και νομικές υπηρεσίες σε επιζώσες έμφυλης βίας και γυναίκες που 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποστούν έμφυλη βία στο νησί της Λέσβου. Συνολικά, 294 γυναίκες έλαβαν 
τις παραπάνω υπηρεσίες που παρείχε η Διοτίμα. Επιπλέον, η Κάριτας Ελλάς προσέφερε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, διαχείριση υποθέσεων, ενημερωτικές και ψυχοκοινωνικές συνεδρίες, και 
δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης σε 991 γυναίκες του ασφαλή χώρου γυναικών και κοριτσιών.  
Έγινε διαχείριση υποθέσεων έμφυλης βίας σε 93 άτομα, 150 άτομα συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
πρόληψης έμφυλης βίας, ενώ 110 εργαζόμενοι/ες πρώτης γραμμής έλαβαν εκπαίδευση για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε θέματα έμφυλης βίας. 
 
 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

 
Από τον Μάρτιο του 2018, η IRC Hellas προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο να διασφαλίσει ότι οι ευάλωτοι πρόσφυγες/ισσες και οι 

αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα λαμβάνουν τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται για να 

επουλώσουν το ψυχολογικό τραύμα από τη βία, τον εκτοπισμό και τις διώξεις του παρελθόντος. Το 

πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες/σες άσυλο που κατοικούν στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο.  

Τα προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της IRC περιλαμβάνουν αξιολόγηση 

αναγκών. Μέσα από την αξιολόγηση προκύπτει παραπομπή σε ιδιωτικούς ψυχιάτρους ή στα τοπικά 

νοσοκομεία. Παράλληλα σε περίπτωση ανάγκης ασφαλούς διαμονής γίνεται παραπομπή είτε στην Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) είτε σε άλλες ΜΚΟ που παρέχουν επείγουσα στέγαση . 

Η IRC συνεργάζεται με ιδιωτικούς ψυχίατρους και νευρολόγους για την κάλυψη του κόστους της 

ψυχιατρικής φαρμακευτικής αγωγής για επωφελούμενους/ες που δεν έχουν πρόσβαση στο ελληνικό 

ασφαλιστικό σύστημα, που καλύπτει δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
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Οι κοινωνικοί/ές λειτουργοί παρέχουν ατομική συνοδεία σε ραντεβού και διασφαλίζουν την κατάλληλη 

διαχείριση υποθέσεων.  

"Σας ευχαριστώ πολύ. Οι υπηρεσίες που παρέχετε είναι πραγματικά σημαντικές για τους ανθρώπους που μένουν 

μέσα στο καμπ. Χρειαζόμαστε αυτού του είδους τη βοήθεια.", Julie, προσφύγισσα από το Καμερούν 

"Τις στιγμές που ήμουν σε κακή διάθεση, έβλεπα το φορτηγάκι της IRC να έρχεται να με πάρει και έβρισκα ξανά 

την ελπίδα μου. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που με υπολογίζετε ως άνθρωπο.", Fahimeh, αιτούσα άσυλο 

από το Αφγανιστάν 

Οι ομάδες επαγγελματιών ψυχικής υγείας της IRC παρέχουν ομαδικές και ατομικές υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των ωφελούμενων. Επιπλέον, 

προκειμένου να μειωθεί το κοινωνικό στίγμα, η IRC παρέχει συνεδρίες ψυχικής εκπαίδευσης σε διάφορα 

θέματα ψυχικής υγείας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινότητας, στα τέλη του 2021, η 

IRC άρχισε να υλοποιεί δραστηριότητες με εθελοντές, με στόχο την ενδυνάμωση και την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό των αναγκών ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η ομάδα ψυχικής 

υγείας της IRC διασφαλίζει την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της, διευκολύνοντας την μετακίνηση σε 

άτομα που δεν μπορούν να χρησημοποιήοσυν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κάρτες για το κινητό 

τηλέφωνο σε ωφελούμενους/ες. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιορισμών κυκλοφορίας, οι περισσότερες από 

τις μεμονωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της ομάδας ψυχικής υγείας της IRC παρασχέθηκαν εξ 

αποστάσεως (τηλεθεραπεία), προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, με 

την ταυτόχρονη τήρηση των οδηγιών για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας. 

Το 2021, η ομάδα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο 
συγκροτήθηκε από την υπεύθυνη του προγράμματος, δύο συντονίστριες, την υπεύθυνη της ομάδας, πέντε 
κοινωνικούς λειτουργούς, οχτώ ψυχολόγους, οχτώ διερμηνείς, έναν υπεύθυνο της ομάδας διερμηνένων, 
μία υπεύθυνη συλλογής και ανάλυσης στοιχείων του προγράμματος, τρεις βοηθούς προγράμματος και 
έναν οδηγό. Συνολικά στα τρία νησιά, το 2021, το πρόγραμμα υποστήριξε 592 άτομα (388 άνδρες και 204 
γυναίκες) μέσω 4.475 ατομικών και ομαδικών συνεδριών, 670 άτομα (388 άνδρες και 282 γυναίκες) μέσω 
146 συνεδριών ψυχικής εκπαίδευσης, και 398 επαγγελματίες εντός και εκτός της οργάνωσης και εθελοντές 
στον τομέα της ψυχικής υγείας μέσω εκπαιδεύσεων. 
 

Οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση 
 
Από το 2017, η IRC Hellas έχει παράσχει άμεσα και σε συνεργασία με άλλους φορείς υπηρεσίες 
απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ο βασικός στόχος της ομάδας Οικονομικής 
Ανάκαμψης και Ενδυνάμωσης είναι η υποστήριξη της ένταξης προσφύγων/ισσών, μεταναστών/ριών και 
μελών άλλων ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. 
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Απασχολησιμότητα 
Οι υπηρεσίες απασχολησιμότητας περιλαμβάνουν ατομική 
επαγγελματική συμβουλευτική, υποστήριξη στην αναζήτηση 
εργασίας και εργαστήρια εργασιακής ετοιμότητας που 
αναπτύσσουν κρίσιμες δεξιότητες απασχολησιμότητας, καθώς 
και εισαγωγή στα εργασιακά δικαιώματα και εξοικείωση με την 
ελληνική εργασιακή κουλτούρα. Το 2021, η IRC παρείχε 
υπηρεσίες απασχόλησης απευθείας σε ευάλωτους νέους στο 
πλαίσιο του προγράμματος ”Resilient Futures” που 
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Citi και σε γυναίκες με την 
υποστήριξη της Webhelp, μέσω του Ιδρύματος Think Human, 
και με την υποστήριξη της LDS Charities και σε συνεργασία με 
τους εταίρους της, τον Δήμο Αθηναίων και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αθηναίων, η IRC υποστήριξε την απασχολησιμότητα των προσφύγων/ισσών του ευρωπαϊκού 
πιλοτικού προγράμματος ένταξης "Curing the Limbo". Μαζί με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και τη Συντεχνία του Γέλιου, υλοποίησε το πρόγραμμα "PROSVASIS" με στόχο την ενδυνάμωση των 
εφήβων σε έναν πιο ενεργό και θετικό τρόπο ζωής ως μελλοντικοί νέοι ενήλικες. Οι δράσεις κάλυψαν ένα 
ολιστικό πακέτο εργασιακής συμβουλευτικής, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και πολυεπίπεδης 
υποστήριξης, βοηθώντας τους εφήβους και τους νέους να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες. Συνολικά, 259 
άτομα έλαβαν υποστήριξη για την απασχολησιμότητα το 2021 και περισσότερα από 2.300 από το 2017. 
 
 

Επιχειρηματικότητα 
Η ΙRC παρέχει υποστήριξη αυτοαπασχόλησης σε πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/ριες και άλλες ευάλωτες 
ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Περίπου 30 επωφελούμενοι/ες έλαβαν υποστήριξη επιχειρηματικότητας 
το 2021 ενώ πάνω από 500 επωφελούμενοι/ες συνολικά μέχρι και σήμερα. Ως μέρος του προγράμματος 
“Resilient Futures”, η IRC Hellas μαζί με τον εταίρο της, Alba Graduate Business School, the American School 
of Greece, υλοποιεί το πρόγραμμα “Craft your Business” που προσφέρει επιχειρηματική κατάρτιση και 
καθοδήγηση σε νέους και νέες ως προετοιμασία για την αυτοαπασχόληση, ενώ είχαν την ευκαιρία να 
αιτηθούν επιχορηγήσεις για την δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων ή για περαιτέρω καθοδήγηση.  
 

Υποστήριξη εκπαίδευσης και πολιτιστικού προσανατολισμού 

Η IRC υποστηρίζει επίσης την έγκαιρη ένταξη και τον πολιτιστικό προσανατολισμό των προσφύγων/ισσών 
και των αιτούντων/ουσών άσυλο στη Λέσβο μέσω: 

i. υποστήριξης στην πλοήγηση στις δημόσιες υπηρεσίες και στην πρόσβαση στα σχετικά διοικητικά 
έγγραφα,  

ii. παροχής μαθημάτων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, βασικών γνώσεων πληροφορικής και 
άλλου πολιτιστικού προσανατολισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων και  

iii. παραπομπής σε μαθήματα τυπικής/μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο τη βελτίωση και 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους και ενδυνάμωση.  

 
Το 2021, 180 άτομα έλαβαν βασικά μαθήματα γλώσσας και εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων και 144 
άτομα υποστηρίχθηκαν μέσω της διανομής κουπονιών σούπερ μάρκετ. Το 2021, η IRC Hellas υποστήριξε 
επίσης 80 ντόπιους/ες με χαμηλό εισόδημα μέσω της παροχής κουπονιών σούπερ μάρκετ και 17 με 
κατάρτιση για εργασιακή ετοιμότητα για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων σχετικών με την 
αγορά. 
 
 

Στάθης Μαμαλάκης/IRC: Ημέρες καριέρας στο 
Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων 
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Εθνικό Πρόγραμμα Ένταξης “HELIOS” 
Από το 2019, η IRC συνεργάζεται με τη ΜΕΤΑδραση και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 
για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος ένταξης HELIOS (Hellenic Integration Support for 
Beneficiaries of International Protection) - υπό την ηγεσία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ), με στόχο την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία και κυρίως την 
υποστήριξή τους κατά τη μετάβαση από τις δομές στην αυτόνομη διαβίωση. Στο πλαίσιο του έργου 
HELIOS, η IRC Hellas παρέχει δεξιότητες ζωής, πολιτισμού και εργασιακής ετοιμότητας σε 
πρόσφυγες/ισσες στην Αθήνα. Εντός του 2021 υποστήριξε 167 πρόσφυγες/ισσες με εκπαίδευση μέσα από 
747 ώρες μαθημάτων για δεξιότητες ζωής.  
 

Υποστήριξη του Δημοτικού Κέντρου Φιλοξενίας Καρά Τεπέ 

 
Η IRC παρείχε υπηρεσίες στο δημοτικό κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων Καρά Τεπέ, στη Λέσβο, από την ίδρυσή του το 
2015 έως το κλείσιμό του τον Απρίλιο του 2021. Το κέντρο 
αυτό προσέφερε στέγαση σε περίπου 1.200 από τους πιο 
ευάλωτους αιτούντες/σες άσυλο, κυρίως οικογένειες. Για 
περισσότερα από 5 χρόνια, η IRC εξασφάλιζε τη λειτουργία 
των γεννητριών, εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών 
υδροδότησης και αποχέτευσης, παροχή ζεστού νερού, 
καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υγιεινής και όλων των περιβάλλοντων ανοιχτών χώρων, 
καθαρισμό και συντήρηση των χώρων στέγασης των διαμένοντων. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών ήταν οι 
υπηρεσίες προώθησης ορθών πρακτικών υγιεινής και η διανομή ειδών ατομικής υγιεινής και άλλων μη 
βρώσιμων ειδών πρώτης ανάγκης από το περίπτερο της IRC εντός του χώρου. Η ομάδα στήριξης της δομής 
ήταν επίσης υπεύθυνη  για την παροχή αναγκαίων πληροφοριών σχετικών με τη λειτουργία και τους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο. Τέλος, παρέχονταν υπηρεσίες μεταφοράς στους 
ωφελούμενους προς απαραίτητες υπηρεσίες καθώς και υποστήριξη στη Διεύθυνση του κέντρου, μέσω της 
απόσπασης 25 μελών του προσωπικού για την υποστήριξη της διαχείρισης της εγκατάστασης. 
 
Το 2021, διανείμαμε 65.541 είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής και 
παρείχαμε υπηρεσίες μεταφοράς σε 331 άτομα από/προς το Καρά Τεπέ για την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας και ασύλου. Μία από τις βασικές υπηρεσίες που παρείχαν οι ομάδες της IRC το 2021 ήταν η 
καθημερινή ενημέρωση της κοινότητας με παροχή πληροφοριών από πόρτα σε πόρτα, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενημερώσεων σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα για τον COVID-19, 
καθώς και ανακοινώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ενημερώσεις των υποδομών στην περιοχή. Το 
2020, 2.130 ωφελούμενοι/ες συμμετείχαν στις δράσεις αυτές. 
 

Περιβαλλοντική υγεία και αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου 

 
Μετά την πλήρη καταστροφή του ΚΥΤ στη Μόρια από πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο του 2020, η IRC μετέφερε 
τις δραστηριότητές της στο νέο ΚΥΤ στο Μαυροβούνι, υποστηρίζοντας τους διαμένοντες/σες με προώθηση 
της Περιβαλλοντικής και Ατομικής Υγιεινής και της πρόληψης του κορωνοϊού. 
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Το 2021, η IRC προχώρησε στη δημιουργία και αναβάθμιση 
των υπηρεσιών ατομικής υγιεινής στο νέο προσωρινό ΚΥΤ 
στο Μαυροβούνι, διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα 
τρεχούμενου νερού. Επιπλέον, η IRC, με την υποστήριξη 
τουλάχιστον 47 εθελοντών της κοινότητας έπειτα από 
συνεχιζόμενους κύκλους 4 εκπαιδεύσεων στην 
περιβαλλοντική υγιεινή, επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες 
ευαισθητοποίσης για την ατομική υγιεινή όπως το σωστό 
πλύσιμο των χεριών, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης, η σωστή χρήση της μάσκας και η 
διανομή βασικών ειδών υγιεινής με στόχο την πρόληψη από 
τον κορωνοϊό και από δερματικές παθήσεις. Το 2021, 20.242 
άνθρωποι συνολικά συμμετείχαν σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη μείωση της μετάδοσης 
ασθενειών που σχετίζονται με την ατομική υγιεινή, ενώ 8.363 ενήλικες και παιδιά συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες προώθησης της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η ομάδα περιβαλλοντικής και ατομικής 
υγιεινής της IRC ενέπλεξε την κοινότητα σε καλές πρακτικές υγιεινής με την κατασκευή και συντήρηση 406 
σταθμών πλύσης χεριών (tipy-taps), καθώς και με την κατασκευή και παράδοση 203 οικιακών σημείων 
πλύσης χεριών και πιάτων, από τα οποία ωφελήθηκαν περισσότερα από 5.900 άτομα.Τέλος, η ομάδα 
παρείχε κρίσιμα μη επισιτιστικά είδη σε πάνω από 8.000 άτομα. 
 
Επιπλέον, από τον Μάρτιο του 2021, η IRC ήταν υπεύθυνη για  τη συντήρηση και τον καθαρισμό των 
καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων στη νέα δομή καραντίνας για τις νέες αφίξεις, η οποία βρίσκεται 
στη βόρεια Λέσβο, στα Μεγάλα Θέρμα, ενώ διοργάνωσε τις δραστηριότητες προώθησης της 
περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής σε διαμένοντες/ουσες. Το 2021, 172 άτομα που έφτασαν στα 
Μεγάλα Θέρμα έλαβαν στέγη, είδη πρώτης ανάγκης και μηνύματα προαγωγής της ατομικής υγιεινής. 
 

Παροχή πληροφοριών 

 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Refugee.Info, η οποία δημιουργήθηκε το 2015 ως εφαρμογή για κινητά, 
παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σε χιλιάδες αιτούντες/σες άσυλο που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τον 
Δεκέμβριο του 2021 είχε εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα με περισσότερους από 118.000 μοναδικούς χρήστες 
στο Facebook ενώ 53.978 νέοι χρήστες εισήλθαν στην σελίδα του Refugee.Info και τον λογαριασμό στο 
Facebook συνολικά το 2021. Η IRC διατηρεί ενημερωμένη την πλατφόρμα Refugee.Info για να καταγράφει 
αλλαγές στις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τις πρακτικές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τα μέτρα κατά 
του κορωνοϊού ή διοικητικές αλλαγές, και για να παρέχει πληροφορίες σε οκτώ γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, 
Γαλλικά, Λινγκάλα, Ουρντού, Σομαλικά, Κουρμάντζι και Αγγλικά). Στη σελίδα του Refugee.Info υπάρχουν 
πάνω από 90 άρθρα που καλύπτουν τις αναφερθείσες θεματικές, καθώς και άλλες. Παρέχει επίσης 
χαρτογράφηση υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα (440 υπηρεσίες που ενημερώνονται τακτικά), επεξεργάζεται 
το περιεχόμενο της σελίδας του Facebook σε αυτές τις οκτώ γλώσσες και παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία 
μέσω ενός helpdesk (4.819 απαντήσεις σε μηνύματα του Facebook Messenger). Το 2021, σε συνεργασία 
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Refugee.Info παρήγαγε 2 οδηγούς επιβίωσης 
για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε οκτώ γλώσσες και χρησιμοποίησε τεχνολογία μετατροπής κειμένου 
σε ομιλία (text-to-speech technology) για να καταστήσει όλα τα άρθρα και τις σελίδες χαρτογράφησης 
υπηρεσιών στα γαλλικά, τα αραβικά, τα φαρσί και τα αγγλικά πιο προσιτά σε ανθρώπους 
αναλφάβητους/με προβλήματα όρασης. 
 

Λουίζα Γουλιαμάκη/IRC 

https://www.refugee.info/selectors
https://www.facebook.com/refugee.info/
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"Με έχετε ήδη βοηθήσει πολύ. Οι πληροφορίες που παρέχετε είναι πολύ δομημένες και λεπτομερείς. Έχουμε ήδη 
καταθέσει το έντυπο προεγγραφής και σήμερα θα λάβουμε τον ΠΑΜΚΑ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την 
υποστήριξή σας!" - Medin, αιτών άσυλο από το Ιράν 
 
Εκτός από τη διαδικτυακή του παρουσία, το Refugee.Info διατήρησε το 2021 μια ομάδα στη Λέσβο για την 
ενημέρωση των αιτούντων/ουσών άσυλο και των νεοαφιχθέντων/εισών. Με την υποστήριξη μιας ομάδας 
εθελοντών της κοινότητας, η ομάδα του Refugee.Info ενημέρωσε τον πληθυσμό της δομής στο 
Μαυροβούνι για το Refugee.Info, τον τρόπο χρήσης του και υποστήριξε από κοινού με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες την επανέναρξη της ομάδας εργασίας "Επικοινωνία με τις 
κοινότητες" για την προώθηση των μηχανισμών εκπροσώπησης των αιτούντων/ουσών άσυλο και 
προσφύγων/ισσών που διαμένουν εντός της δομής. Επιπλέον, το Refugee.Info διεξήγαγε αρκετές 
εκστρατείες ενημέρωσης/πληροφόρησης στη δομή σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού και 
άλλα θέματα της πανδημίας, τις διαδικασίες ασύλου και την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Τέλος, 
οργανώθηκαν 28 ενημερωτικές συνεδρίες σε 218 ανθρώπους για διάφορα θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διαδικασιών, των θεμάτων προστασίας και των υπηρεσιών 
ένταξης, ενώ 6.192 άτομα προσεγγίστηκαν μέσω των ενημερωτικών συνεδριών. 

 

Συνηγορία 

 

Η IRC Hellas συμμετέχει σε δράσεις συνηγορίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των αιτούντων/ουσών άσυλο και προσφύγων/ισσών όσον αφορά την πρόσβασή τους στη 
διαδικασία ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, την προστασία, την πληροφόρηση και την ένταξή τους. Σε 
στενή συνεργασία με όλα τα προγράμματα της IRC στην Ελλάδα, η ομάδα συνηγορίας διεξάγει έρευνα και 
συντάσσει αναφορές, επιστολές και δελτία τύπου που απευθύνονται σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
για την ενημέρωσή τους ως προς την πραγματικότητα του προσφυγικού πληθυσμού, ως προς πιθανές 
παραβιάσεις της νομοθεσίας και των πολιτικών, ενώ παρέχει ταυτόχρονα συστάσεις. Η ομάδα συνηγορίας 
οργανώνει επίσης συναντήσεις και συντάσσει συστάσεις για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό και την 
προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων/ισσών. Το 2021 διοργανώσαμε 6 
εκδηλώσεις και συμμετείχαμε σε 25 συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση για να θέσουμε διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πρόσφυγες/ισσες και οι αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα. Επιπλέον, στείλαμε 8 επιστολές, συντάξαμε 
12 ενημερωτικά κείμενα συνηγορίας και δημοσιεύσαμε 19 δελτία τύπου. 
 
Τον Νοέμβριο του 2021, η IRC Hellas δημοσίευσε την έκθεση «Μια ευκαιρία 
για ένα καλύτερο μέλλον: Πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης για την 
προστασία των ασυνόδευτων παιδιών», για να τονίσει τη σημασία της 
προώθησης βιώσιμων λύσεων για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα, 
όπως η υποστηριζόμενη διαβίωση για παιδιά άνω των 16 ετών. Η ομάδα 
συνηγορίας συνεργάζεται επίσης με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη σύνταξη κοινών 
ενημερωτικών δελτίων και εκθέσεων. Επίσης, το 2021, η IRC Hellas 
συνεργάστηκε με την Common Ground για την έκθεση «Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: 
Τα περιθώρια στενεύουν», ηγήθηκε της σύνταξης της έκθεσης «Για Μία 
Ευρώπη που Πραγματικά Προστατεύει: Κοινό Ενημερωτικό Σημείωμα Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Πρόταση περί Συνοριακού Ελέγχου» 
και έγραψε από κοινού τις εκθέσεις ‘Walling off welcome: New reception 
facilities in Greece reinforce a policy of refugee containment and exclusion’ και ‘Relocation from Greece: 

https://eu.rescue.org/report/mia-eykairia-gia-ena-kalytero-mellon-programma-ypostirizomenis-diabiosis-gia-tin-prostasia
https://eu.rescue.org/report/mia-eykairia-gia-ena-kalytero-mellon-programma-ypostirizomenis-diabiosis-gia-tin-prostasia
https://eu.rescue.org/report/mia-eykairia-gia-ena-kalytero-mellon-programma-ypostirizomenis-diabiosis-gia-tin-prostasia
https://eu.rescue.org/report/eyropaiki-hrimatodotisi-gia-tin-entaxi-metanaston-kai-prosfygon-stin-ellada-ta-perithoria
https://eu.rescue.org/report/eyropaiki-hrimatodotisi-gia-tin-entaxi-metanaston-kai-prosfygon-stin-ellada-ta-perithoria
https://eu.rescue.org/report/eyropaiki-hrimatodotisi-gia-tin-entaxi-metanaston-kai-prosfygon-stin-ellada-ta-perithoria
https://static1.squarespace.com/static/58e2b73fb3db2bb2904ca55b/t/60b77d2f06f5f75dd451b28c/1622637896909/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81+%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CC%81%CF%89%CE%BC%CE%B1+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CC%81+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CC%81%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58e2b73fb3db2bb2904ca55b/t/60b77d2f06f5f75dd451b28c/1622637896909/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81+%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CC%81%CF%89%CE%BC%CE%B1+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CC%81+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CC%81%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58e2b73fb3db2bb2904ca55b/t/60b77d2f06f5f75dd451b28c/1622637896909/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81+%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CC%81%CF%89%CE%BC%CE%B1+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CC%81+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CC%81%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.pdf
https://eu.rescue.org/report/walling-welcome-new-reception-facilities-greece-reinforce-policy-refugee-containment-and
https://eu.rescue.org/report/walling-welcome-new-reception-facilities-greece-reinforce-policy-refugee-containment-and
https://eu.rescue.org/report/relocation-greece-lessons-learned-and-looking-ahead
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Lessons learned and looking ahead’. 
 

Το 2021, η ομάδα συνηγορίας της IRC Hellas πραγματοποίησε επίσης 
εκδηλώσεις για να φέρει κοντά ντόπιους και πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου, 
μέσω εργαστηρίων μαγειρικής. Συμμετείχαν 50 ντόπιοι/ες και 12 
πρόσφυγες/ισσες. Μέσω των εργαστηρίων, προχωρήσαμε στην έκδοση του 
δίγλωσσου βιβλίου ‘Welcome: Recipes from Home’, με συνταγές μαγειρικής.  
 
Τέλος, ενώσαμε τις δράσεις μας με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, τη Διοτίμα και την Popaganda στο πρόγραμμα «Do the human 
right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων», 

για να ερευνήσουμε και αναλύσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες/ισσες και οι 
αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης, απασχόλησης και υγείας. 
 

Ανταπόκριση στις πυρκαγιές στην Ελλάδα 

 
Το καλοκαίρι του 2021, η Ελλάδα βίωσε τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της. Οι πυρκαγιές έκαψαν 
μεγάλες δασικές εκτάσεις και κατέστρεψαν σπίτια, σχολεία, δρόμους, εργοστάσια και σημαντικό μέρος 
της πανίδας της χώρας. Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές σημειώθηκαν στην Αττική, την Ολυμπία, τη Μεσσηνία 
και οι πιο καταστροφικές στη βόρεια Εύβοια. Η IRC Hellas υποστήριξε την πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στη Βόρεια Εύβοια, για την βοήθεια των ανθρώπων και των ζώων που επλήγησαν καθώς 
και την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος για την αγορά του απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τέλος, η IRC Hellas υποστήριξε τις δραστηριότητες της 
οργάνωσης Refugee 4 Refugees, η οποία παρείχε τρόφιμα στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. 
 
 

Χορηγοί και Υποστηρικτές 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και 
Ένταξης 

 

https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://eu.rescue.org/report/relocation-greece-lessons-learned-and-looking-ahead
https://www.rescue-uk.org/resource/cookbook-recipes-home
https://www.activecitizensfund.gr/ergo/do-the-human-right-thing-ypsonoyme-ti-foni-mas-gia-ta-dikaiomata-ton-prosfygon/
https://www.activecitizensfund.gr/ergo/do-the-human-right-thing-ypsonoyme-ti-foni-mas-gia-ta-dikaiomata-ton-prosfygon/
http://www.redcross.gr/default.asp?pid=40&la=1&artId=1233
https://vfu.gr/
https://refugee4refugees.gr/el/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://www.unhcr.org/gr/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://www.unicef.org/greece/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://www.snf.org/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://www.citigroup.com/citi/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://www.vluchteling.nl/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://www.latterdaysaintcharities.org/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://disasterphilanthropy.org/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://webhelp.com/think-human/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
https://curingthelimbo.gr/
https://migration.gov.gr/gas/plirofories/tameio-asyloy-metanasteysis-entaxis-2014-2020-2/
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Συμπράξεις και Συνεργασίες  

 

Με βάση την παγκόσμια στρατηγική της IRC, η IRC Hellas επενδύει ενεργά σε σχέσεις συνεργασίας με 

τοπικούς εταίρους με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της κλίμακας των προγραμμάτων και την 

επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων για τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Το 2021, η IRC συμμετείχε σε 

σημαντικό αριθμό τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, 

είτε μέσω της περαιτέρω χορήγησης κονδυλίων είτε μέσω της συμμετοχής σε κοινές κοινοπραξίες έργων 

και συμφωνίες συνεργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ίδρυμα Malcom 
Hewitt Weiner 

 

https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/2020/08/04/for-the-transition-of-unaccompanied-children-to-adult-life-programme/
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/programma-helios/
https://www.activecitizensfund.gr/ergo/do-the-human-right-thing-ypsonoyme-ti-foni-mas-gia-ta-dikaiomata-ton-prosfygon/
https://www.activecitizensfund.gr/ergo/prosvasi/
http://www.tdh-europe.org/our-work/reec-reinforce-educators-empower-children-against-child-abuse-in-greece-and-italy/7148
https://afw.ngo/
https://alba.acg.edu/
https://beckysbathhouse.org/el/
https://iliaktida-amea.gr/
https://caritas.gr/
https://diotima.org.gr/
https://crisismanagementassociation.com/
https://g2red.org/el/
https://www.gcr.gr/el/
https://www.hias.org/where/greece
https://legalcentrelesvos.org/
https://ohf-lesvos.org/en/welcome/
https://www.solidaritynow.org/
https://www.comune.milano.it/
https://popaganda.gr/
https://kentro-prolipsis.gr/
https://www.kkppa.gr/
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που απασχολήθηκε για την 
υλοποίηση των παραπάνω δράσεων κατά το 2021 έφτασε τα 210 
άτομα. 
 
 

 

 

 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Το κόστος υλοποίησης των παραπάνω δράσεων για την περίοδο Ιανουαρίου 2021-Δεκεμβρίου 2021, 
ανήλθε στο ποσό των 7.660.770,55 €. 

 

 

 
 
 

 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

International Rescue Committee Hellas 

Δήμητρα Καλογεροπούλου | Διευθύντρια IRC Hellas 
Dimitra.Kalogeropoulou@rescue.org 
eu.rescue.org/hellas-en 
 

Στεφανία Μιζάρα/IRC 

mailto:Dimitra.Kalogeropoulou@rescue.org
https://eu.rescue.org/hellas-en
https://womenontop.gr/

	Προστασία και Ενδυνάμωση Γυναικών
	Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
	Οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση
	Υποστήριξη του Δημοτικού Κέντρου Φιλοξενίας Καρά Τεπέ
	Περιβαλλοντική υγεία και αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου
	Παροχή πληροφοριών
	Συνηγορία
	Ανταπόκριση στις πυρκαγιές στην Ελλάδα
	Χορηγοί και Υποστηρικτές
	Συμπράξεις και Συνεργασίες
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

