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Εισαγωγή

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) ΙΑΣΙΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, 

της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Αποασυλοποίησης, συμμετέχοντας ενεργά στη μεταρρύθμιση που 

προωθεί το Υπουργείο Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο φορέας είναι ενταγμένος στο Υπουργείο Εργασίας, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικού Τομέα μη 

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (09110ΑΕΝ21094Ο32Ν-0798) , στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας  (09110ΑΕΝ21094Ο32Ν-0721) και στο 

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (7062) .

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ διαθέτει, επίσης, σύστημα διαχειριστικής επάρκειας πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία/ 

Τομέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [1483/18-06-13]. 

Επιπλέον, ο φορέας έχει Πιστοποίηση για ΚΕΔΙΒΙΜ1 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κωδικός Αδείας 2100625) ενώ είναι 

και φορέας εφαρμογής του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας (ΦΕΚ Τευ.Β’3647/2017). 

Ακόμη, ο φορέας είναι πιστοποιημένος από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως 

οργανισμός υποδοχής και υποστήριξης εθελοντών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

(European Solidarity Corps - ESC [πρώην European Voluntary Service - EVS] – Κωδικός Πιστοποίησης 

2020-1-EL02-ESC52-006375).

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που 

εφαρμόζει σε όλες της τις υπηρεσίες, καθώς και με τα ISO 27001:2013 & ISO 27701:2019 για το Σύστημα 
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Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών και το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας, αντίστοιχα 

(Αρ. Πιστ.: 380672538, 380672538 – IS & 380672538 – 27701) . 

Τέλος, ο φορέας μας εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας το Υπουργείο Παιδείας 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα ετήσια απολογιστικά μας στοιχεία αποστέλλονται στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και αναρτώνται στη Διαύγεια. 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα στο 

επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος. 

Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν: 

η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης

η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών.

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται 

από το 2005 έως σήμερα σε περισσότερα από 500.000 άτομα.

             Αναλυτικές πληροφορίες για την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και τις δράσεις της μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα   

www.iasismed.eu.

Οικοτροφεία
Ψυχοκινητικής

Αποκατάστασης

Μονάδες
Βραχείας 

Παραμονής

Κέντρο
Ημέρας

Πρόγραμμα
“Παρέμβαση

στην Κοινότητα”

Προστατευμένα
διαμερίσματα

Κοινωνικός 
Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης 

Ευθύνης 
(Κοι.Σ.Π.Ε.) 

«Αρχιπέλαγος»
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Oι δράσεις μας σε αριθμούς

9



Οικοτροφεία
Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης

Ο φορέας μας λειτουργεί δύο (2) Οικοτροφεία, ένα 

στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αττικής από το 

2006, και ένα στην Νέα Φιλαδέλφεια από το 2018, 

τα οποία αποτελούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης και λειτουργούν στο  πλαίσιο του 

Προγράμματος Αποασυλοποίησης  «Ψυχαργώς Β’ 

Φάση» του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα 

της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Σε αυτές τις 

δομές παρέχεται φιλοξενία, υποστήριξη και 

αποκατάσταση σε 30 άτομα (15 άτομα στο κάθε 

Οικοτροφείο) με σοβαρές ψυχικές διαταραχές 

και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα 

με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές 

διαταραχές (Α1) .

Βασικός στόχος των δομών είναι η παροχή ενός 

οικείου χώρου διαβίωσης, η εξασφάλιση της 

ψυχικής, πνευματικής και σωματικής υγείας των 

ενοίκων καθώς και κοινωνική και επαγγελματική 

επανένταξη. 

Στις μονάδες υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού, θεραπευτικού 

και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή των 

ενοίκων στις ομαδικές δραστηριότητες αποτελεί 

βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

και των δεξιοτήτων τους, την καλλιέργεια 

της σκέψης και της κριτικής ικανότητας, την 

ανάληψη πρωτοβουλιών. Επιπλέον εφαρμόζουμε 

εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο εξέλιξης και 

απασχόλησης του εκάστοτε ενοίκου, το οποίο 

εστιάζει στην απασχόληση τους σε θέματα 

καθημερινής διαβίωσης και συμβίωσης. Σε αυτήν 

την μορφή της απασχόλησης ο κάθε ένοικος 

απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν 

την καθημερινή λειτουργία του οικοτροφείου, 

ανάλογα με τον βαθμό λειτουργικότητάς του.

Στο πλαίσιο των καθημερινών δράσεων των 

δομών, σταθερή αξία έχει παραμείνει  η έννοια 

της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μέσα από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 

την παρακολούθηση και τη δράση.  Καθόλη τη 

διάρκεια του έτους – όπως προαναφέρθηκε 

-  ακολουθήθηκε το καθημερινό πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων ομαδικού και ατομικού 

τύπου ποικίλης θεματολογίας, εξωτερικών 

δραστηριοτήτων, ψυχοεκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κ.α.. Στόχος του συγκεκριμένου 

σχεδιασμού αποτελεί η προαγωγή της 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ενοίκων 

μέσω θεραπευτικών, εκπαιδευτικών αλλά και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη 

των ικανοτήτων των ενοίκων, η καλλιέργεια 

της σκέψης τους, η ανάπτυξη και καλλιέργεια 

της κριτικής ικανότητας, η προώθηση της 

ανάληψης πρωτοβουλιών αποτελούν τους 

βασικότερους σκοπούς, ώστε σταδιακά να 

επέλθει ο βασικός στόχος της ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης και η κανονικότητα. Εκτός από 

το εσωτερικό πρόγραμμα απασχόλησης υπάρχει 

και το πρόγραμμα εξωτερικών δραστηριοτήτων /

περιπάτων και εκδρομών.

Καθημερινά κάνουν περιπάτους στη γειτονιά 

και κάθε δεκαπενθήμερο συμμετέχουν σε 

πολιτιστικές δράσεις που συντονίζονται ή 

συνδιοργανώνονται από το Κέντρο Ημέρας 

του φορέα μας. Η ποιότητα στις υπηρεσίες μας 

έγκειται στην παροχή της καλύτερης διαθέσιμης 

φροντίδας και υποστήριξης των ωφελούμενων 

μας με την ικανοποίηση τόσο των τρεχουσών όσο 

και των μελλοντικών τους αναγκών.

Προάγοντας 
την ψυχική 
υγεία – Δομές 
και Υπηρεσίες 
Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης
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Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι από αρχές 

Μαρτίου 2020 έως τέλη του έτους – αλλά και 

έως σήμερα ακόμη - στο πλαίσιο του περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (Covid–19) το 

πρόγραμμα καθημερινής λειτουργίας και των 

δύο Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Οικοτροφείο «Άγιος Νικόλαος» & Οικοτροφείο 

«Αγ. Κοσμάς») διαμορφώθηκε σύμφωνα με 

τις οδηγίες – εγκυκλίους που κοινοποιήθηκαν 

από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας – Υπουργείο 

Υγείας (Γ3α, β/Γ.Π. οικ. 19678/ 19-3-2020) και 

τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Αρ. Πρωτ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.18155, 14/ 03/2020). Με βάση αυτές 

και με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια 

των ίδιων και του προσωπικού μία σειρά μέτρων, 

τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, για τα οποία 

ενημερώθηκαν όλοι οι ένοικοι και το προσωπικό 

(όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διακοπή 

των επισκέψεων των συγγενών των ενοίκων, η 

αναστολή χορήγησης αδειών στους ενοίκους των 

στεγαστικών μονάδων, αναστολή των επισκέψεων 

σε άλλες δομές ψυχικής υγείας ή μονάδες υγείας, 

αναστολή των εξωτερικών δραστηριοτήτων 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των 

στεγαστικών δομών, αυξημένα προληπτικά 

μέτρα ατομικής υγιεινής των ενοίκων όλων των 

δομών και του προσωπικού, κ.α.). Η τήρηση 

και εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων που 

κάθε φορά αποστέλλονταν επικαιροποιημένα 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Υπουργείο 

Υγείας οδηγούσαν στη διαμόρφωση/ αλλαγή του 

προγράμματος δραστηριοτήτων/ απασχόλησης 

των ενοίκων, με σκοπό τη διασφάλιση και 

προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους.

Συγκεκριμένα, το καθημερινό πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων των Μονάδων τροποποιήθηκε 

συνοπτικά ως εξής:

Αύξηση των  ομαδικών και ατομικών 

δραστηριοτήτων εντός των δομών, καθώς οι 

εξωτερικές δραστηριότητες περιορίστηκαν ή/

και ανεστάλησαν. Οι ψυχολόγοι των δομών 

πραγματοποιούν ατομικές συνεδρίες σε 

εβδομαδιαία βάση με όλους του ενοίκους 

με σκοπό την ενίσχυση/ βελτίωση της 

ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης, αλλά 

και την κατά το δυνατό καλύτερη προσαρμογή 

αυτών στις νέες συνθήκες διαβίωσης. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία ανέλαβε τη διασύνδεση 

των ενοίκων με το οικογενειακό ή/και το 

ευρύτερο συγγενικό – φιλικό περιβάλλον σε 

συχνή βάση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή  

- όπου αυτό ήταν εφικτό – με τη χρήση μέσων 

διαδικτύου (για παράδειγμα, κλήση μέσω της 

εφαρμογής viber, messenger, κ.α.), καθώς 

υπήρχε σαφής οδηγία στις εγκυκλίους αναφορικά 

με την απαγόρευση των επισκέψεων συγγενών 

των ενοίκων στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης. Όταν αυτό ήταν επιτρεπτό 

πραγματοποιούντο κοντινοί περίπατοι των 

ενοίκων πάντα με συνοδεία του προσωπικού και 

ολιγομελείς ομάδες – ακόμη και ένας ένοικος 

με ένα μέλος του προσωπικού – για λόγους 

αποσυμφόρησης, αλλά και άσκησης, σύμφωνα 

πάντα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας 

και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και 

προφύλαξης για τον κορωνοϊό (χρήση μάσκας, 

τήρηση αποστάσεων, κτλ.)

Πραγματοποιούντο συνήθως τρεις ομαδικές 

συναντήσεις/δραστηριότητες  κατά τις 

πρωινές ώρες και δύο κατά τις απογευματινές, 

ενώ – στο μέτρο του εφικτού -  ενισχύθηκε 

η υλοποίηση δράσεων/δραστηριοτήτων των 

ενοίκων και τα σαββατοκύριακα. Οι ομάδες 

που πραγματοποιούνται αφορούν σε ομάδες 

κατασκευών, ζωγραφικής, χειροτεχνίας,  ομάδες 

αγωγής υγείας, έκφρασης και επικοινωνίας, 

θέατρο, μουσική, χορός, επιτραπέζια παιχνίδια, 

νοητικής ενδυνάμωσης, κ.α. Στις εν λόγω δράσεις 

-  και ανάλογα με τις οδηγίες της εκάστοτε 

εγκυκλίου για τα μέτρα προφύλαξης – προστασίας 

για τον κορωνοϊό – συμμετέχουν επικουρικά και 

πάντα με την καθοδήγηση και εποπτεία του 

προσωπικού εθελοντές και ασκούμενοι, οι οποίοι 

τηρούν τα μέτρα προστασίας και υπόκεινται σε 

τακτικό έλεγχο για τον Covid-19. 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες μας έγκειται στην 

παροχή της καλύτερης διαθέσιμης φροντίδας 

και υποστήριξης των ωφελούμενων μας με την 

ικανοποίηση τόσο των τρεχουσών όσο και των 

μελλοντικών τους αναγκών.

Μονάδες Βραχείας
Παραμονής

Επιπλέον, στο Οικοτροφείο της Νέας 

Φιλαδέλφειας, λειτουργεί και μία (1) μονάδα 

θέσεων μεταβατικής φιλοξενίας βραχείας 

διάρκειας, στην οποία διαμένουν τέσσερα 

(4) άτομα και η μέγιστη διάρκεια παραμονής 

τους είναι οι τρεις (3) μήνες. Η δομή αυτή 

απευθύνεται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές οι 

οποίοι διαβιούν στην κοινότητα και διατρέχουν 

κινδύνους αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης 

τους, τη λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής 

και άλλους επισφαλείς για την υγεία τους, 

παράγοντες. Μέσα από την μονάδα βραχείας 

παραμονής, στοχεύουμε στην διασφάλιση 

θεραπείας με αποτροπή ακούσιας νοσηλείας 

σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, με επιστημονική 

εποπτεία και διασφάλιση των δικαιωμάτων του 

ασθενούς με συναίνεση του ίδιου (θεραπευτικό 

συμβόλαιο) και με παραπομπή από τον θεράποντα 

ιατρό του (ψυχιατρική γνωμάτευση). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συστέγαση αυτής 

της μονάδας με το Οικοτροφείο, δημιουργεί 

μία ατμόσφαιρα σπιτιού, και λειτουργεί ως 

υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον, 

ενώ η διασύνδεση και η παραπομπή προς 

το Κέντρο Ημέρας συνδράμει στην ψυχο-

εκπαίδευση, την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων 

και και των δυνατοτήτων αυτο-φροντίδας των 
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Προστατευμένα 
διαμερίσματα

Κέντρο Ημέρας

εμφάνισης, φροντίδα προσωπικού χώρου, 

δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης αλλά 

κυρίως αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και 

λοιπών δεξιοτήτων με σκοπό την επανένταξη των 

ενοίκων στην κοινότητα. 

Από το Μάρτιο του 2020 και στο πλαίσιο του 

περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού 

(Covid – 19) το καθημερινό πρόγραμμα των 

ενοίκων των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης – Προστατευμένο διαμέρισμα 

«Αγ. Νικόλαος » και Προστατευμένο διαμέρισμα 

«Άγιος Κοσμάς», διαμορφώθηκε σύμφωνα με 

τις οδηγίες – εγκυκλίους που κοινοποιήθηκαν 

από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας – Υπουργείο 

Υγείας (Γ3α, β/Γ.Π. οικ. 19678/ 19-3-2020) και 

τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Αρ. Πρωτ. Δ1α/

Γ.Π.οικ.18155, 14/ 03/2020). 

Με βάση αυτές και με γνώμονα την προστασία 

και την ασφάλεια των ίδιων και του προσωπικού 

μία σειρά μέτρων, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, 

για τα οποία ενημερώθηκαν όλοι οι ένοικοι και το 

προσωπικό.

Το προσωπικό των ΜΨΑ -  Προστατευμένο 

Διαμέρισμα «Αγ. Κοσμάς» & «Άγιος Νικόλαος»  

συνεχώς και αδιαλείπτως ενημέρωνε όλους τους 

ενοίκους για τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

που έπρεπε να ακολουθούν, τον περιορισμό ή/και 

τη μη μετάβαση σε πολυσύχναστους δημόσιους 

χώρους, την απόλυτη συμμόρφωση με τους 

κανόνες υγιεινής, κτλ. 

Επιπλέον, οι ένοικοι του Προστατευμένου 

ατόμων και των οικογενειών αυτών και τέλος, στην 

καθοδήγηση και την εκ νέου ένταξη στη κοινότητα.

Για το έτος 2020, οι ασθενείς που ανά περιόδους 

– και σύμφωνα με τις εκτιμώμενες κάθε φορά 

ανάγκες τους από τον θεράποντα ιατρό και τη 

θεραπευτική ομάδα της Μονάδας φιλοξενήθηκαν 

σε αυτή ήταν έξι (6).  

διαμερίσματος υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο  test 

Covid – 19 με σκοπό να συμμετέχουν και εκείνοι 

στις ομαδικές δραστηριότητες του Οικοτροφείου. 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, λειτουργεί από το 2008, το Κέντρο 

Ημέρας ΙΑΣΙΣ στην περιοχή της Βικτώριας 

στην Αθήνα, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή 

παροχής θεραπευτικών, εκπαιδευτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών που απευθύνεται σε 

λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και διαβιούν 

στην κοινότητα του 9ου Τομέα Ψυχικής Υγείας 

(Το.Ψ.Υ.). 

Απώτερος στόχος της δομής είναι να δράσει τόσο 

στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

μέσα από μια ποικιλία εκπαιδευτικών και 

θεραπευτικών παρεμβάσεων στην ομάδα 

στόχο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όσο 

και στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της 

ευαισθητοποίησης της κοινότητας για θέματα 

Ψυχικής Υγείας.

Στο  Κέντρο  Ημέρας, απασχολούνται 

επαγγελματίες  διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχίατρος, 

ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, νοσηλευτής, 

εργοθεραπεύτρια, φυσιοθεραπευτής, 

φροντιστής, διοικητικός υπάλληλος) και 

όλοι μαζί αποτελούν την Πολυκλαδική 

Θεραπευτική Ομάδα, η οποία σχεδιάζει τόσο 

τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις προς τους 

ωφελούμενους της δομής, όσο και τις ομαδικές 

θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

Οι ομαδικές δραστηριότητες διαχωρίζονται σε 

εκπαιδευτικού/ θεραπευτικού και ψυχαγωγικού 

τύπου και ως κύριο στόχο έχουν να καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και αναγκών 

των συμμετεχόντων, να εναλλάσσονται και να 

στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών και 

προσωπικών τους δεξιοτήτων, την έκφραση και 

την αυτογνωσία, την δημιουργική απασχόληση, με 

στόχο πάντα την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 

και ένταξη των συμμετεχόντων στην κοινωνία. 

Κάποιες ομάδες που μπορούμε να αναφέρουμε 

ενδεικτικά είναι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, 

ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, 

εργοθεραπεία, ατομική υγιεινή και φροντίδα, 

ενημέρωση και επικαιρότητα, ανάγνωση βιβλίου, 

διαχείριση θεμάτων καθημερινής διαβίωσης, 

διαχείριση συγκρούσεων, φυσικοθεραπεία κ.α. 

Όλες οι ομάδες έχουν σαφή σκοπό/ μεθοδολογία/ 

στάδια και προσέγγιση που ακολουθούν και 

αποτελούν συνεχώς πεδίο επεξεργασίας και 

συζήτησης της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής 

Ομάδας.

Επιπλέον, μέσω του Κέντρου Ημέρας 

επιδιώκεται η δικτύωση με άλλους φορείς και 

υπηρεσίες (νοσοκομεία, ψυχιάτρους και άλλους 

επαγγελματίες, δήμους, πολιτιστικά κέντρα 

κ.α) για την προώθηση του έργου της δομής, 

καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας 

και επικοινωνίας στο πλαίσιο της κοινωνικής 

ένταξης των ωφελουμένων. Ακόμη, στο πλαίσιο 

της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας, στο Κέντρο Ημέρας διοργανώνονται 

Έχοντας πάντα ως στόχο την προαγωγή της 

ποιότητας ζωής χρόνιων ψυχικά ασθενών και 

την ουσιαστική, και κοινωνική τους επανένταξη, 

ο φορέας μας, ως μεταβατικό εξελικτικό στάδιο 

του θεραπευτικού πλάνου ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης και επανένταξης ενοίκων του 

οικοτροφείου, λειτουργεί δύο (2) Προστατευμένα 

Διαμερίσματα, ένα στην περιοχή του Αγίου 

Νικολάου Αττικής από το 2012, και ένα στην Νέα 

Φιλαδέλφεια από το 2018. 

Στα δύο (2) αυτά Προστατευμένα Διαμερίσματα 

διαμένουν συνολικά 10 ένοικοι (4 στο ένα και 6 

στο άλλο διαμέρισμα), και οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται σε αυτά, βασίζονται κυρίως 

στην κατάκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την ημιαυτόνομη διαβίωση. Το πρόγραμμα 

λειτουργίας συμπεριλαμβάνει ατομικές (βάσει 

ατομικού σχεδίου δράσης) και ομαδικές 

δραστηριότητες αυτοφροντίδας σε θέματα 

υγιεινής, ατομικής περιποίησης και προσωπικής 
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πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, 

εργαστήρια (workshop) που απευθύνονται τόσο 

σε επαγγελματίες ανθρωπιστικών σπουδών, 

όσο και στο ευρύτερο κοινό, με θέμα και στόχο 

την άρση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας, 

την εξάλειψη των προκαταλήψεων και τον 

εξορθολογισμό των μύθων και των κοινωνικών 

στερεοτύπων που υφίστανται απέναντι στην 

ψυχική ασθένεια.

Εν όψει της πανδημίας το Κέντρο Ημέρας 

προσαρμόστηκε, ως όφειλε, στα νέα δεδομένα. 

Σύμφωνα με αυτά, παρείχε υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στον γενικό 

πληθυσμό, το προσωπικό του συμμετείχε ενεργά 

στις παροχές υπηρεσιών μέσω της γραμμής 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, ενώ 

ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 

αναδιαμόρφωσε το παρεχόμενο πρόγραμμα, 

έτσι ώστε να δύναται να πραγματοποιείται εξ 

αποστάσεως. 

Επιπλέον έργο της Πολυκλαδικής 

Θεραπευτικής Ομάδας, πλέον, ήταν να 

εξοικειώσει τα ωφελούμενα άτομα με τα νέα 

– κυρίως διαδικτυακά- μέσα πραγμάτωσης 

των ψυχοεκπαιδευτικών- θεραπευτικών 

διαδικασιών. Αντιμετωπίστηκε ο ηλεκτρονικός 

αναλφαβητισμός ενώ το κέντρο ημέρας στάθηκε 

αρωγός στην απόκτηση των απαραίτητων αυτών 

μέσων. 

Υπηρεσίες Κοινοτικής
Θεραπείας
Ως συμπληρωματική υπηρεσία του Κέντρου 

Ημέρας, ο φορέας μας, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριου 

2019 να λειτουργεί Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης 

Κοινοτικής Θεραπείας. Το πρόγραμμα αυτό, 

έρχεται να απαντήσει στο έλλειμμα παροχής 

Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Ψυχικής 

Υγείας και Πρόληψης. Βασικός στόχος της 

δράσης αυτής είναι η αποφυγή των εισαγωγών 

και νοσηλειών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές 

διαταραχές, μέσω της έγκαιρης παρέμβασης και 

της διασφάλισης της συνέχειας στη θεραπεία. 

Είναι απαραίτητη, επομένως, η μετάβαση από ένα 

σύστημα διαχείρισης της κρίσης και εγκλεισμού 

του ασθενή, σε ένα σύστημα πρόληψης της 

υποτροπής της ψυχικής νόσου και γενικότερα 

ολιστικής παρέμβασης.

Στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής 

Ψυχιατρικής Φροντίδας κατ’ οίκον, βασικός 

σκοπός είναι η δημιουργία μιας θεραπευτικής 

συμμαχίας με τον κάθε ψυχικά πάσχοντα-

λήπτη των υπηρεσιών μας με στόχο την 

κινητοποίηση, την καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων (ανάληψη προσωπικής ευθύνης) 

και τη συμμετοχή του, όπως επίσης και της 

οικογένειάς του/ υποστηρικτικού του δικτύου 

καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Το έργο 

της Πολυκλαδικής Ομάδας Παρέμβασης, είναι 

η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, νοσηλευτικής 

παρακολούθησης, συμβουλευτικής και 

ψυχιατρικής εκτίμησης κατ’ οίκον και 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 

Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης της πανδημίας 

η Κοινοτική κλήθηκε να προσαρμοστεί στις 

νέες συνθήκες και να συνεχίσει να προσφέρει 

τις Υπηρεσίες της στους ωφελούμενους. Έτσι, 

έγιναν προσπάθειες εκπαίδευσης ωφελούμενων 

προκειμένου να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικές 

συσκευές και να πραγματοποιούνται οι συνεδρίες 

τους διαδικτυακά. Παράλληλα, ξεκίνησε η 

συμμετοχή των εργαζόμενων, ψυχολόγου, 

ψυχιάτρου και κοινωνικού λειτουργού, στην 

γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης του Υπουργείου 

Υγείας 10306.
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Τέλος, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος 

με ενεργό τρόπο στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό 

Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στον 7ο 

Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής . Τον Ιούνιο του 

2014 δόθηκε γνωμοδότηση για τη σύστασή του 

με τη σχετική Άδεια Έγκρισης Σκοπιμότητας από 

την οικεία Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας. 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Αρχιπέλαγος συστήνεται ώστε να 

επιδιώξουν οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

την κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική 

τους ένταξη, αλλά και την οικονομική τους 

αυτάρκεια. 

Ιδιαίτερη σημασία αποτελεί το γεγονός ότι τα 

άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν τη 

δυνατότητα να αναλάβουν και να συμβάλλουν 

ενεργά στη δημιουργία του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος δημιουργώντας τη δική τους 

επιχείρηση, σε ένα περιβάλλον εναλλακτικής 

και αλληλέγγυας κοινωνικής επιχειρηματικής 

δράσης.

Από τον Μάρτιο του 2020, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, 

ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που αναδύθηκαν 

μέσα στην περίοδο της πανδημίας και έχοντας 

στο ενεργητικό της σημαντική εμπειρία στην 

υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην 

υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο 

πλαίσιο της Κοινότητας, ξεκίνησε το εθελοντικό 

πρόγραμμα «Παρέμβαση στην Κοινότητα». 

Το εν λόγω πρόγραμμα αποβλέπει στις ενίσχυση 

ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων 

με αναπηρία που δεν δύνανται να μετακινηθούν 

με ευκολία, παρέχοντας στους ίδιους βασικές 

υπηρεσίες υποστήριξης. 

Ψυχοκοινωνική στήριξη

Συντροφιά/Ψυχαγωγία/Δημιουργική 

απασχόληση

Υποστήριξη σε θέματα καθημερινής διαβίωσης/

επιβίωσης

Πρόσβαση σε υπηρεσίες/αγαθά (ρούχα, 

τρόφιμα, πληρωμή λογαριασμών, κλπ.)

Διευκόλυνση στην επίλυση ζητημάτων ψηφιακής 

διακυβέρνησης (άυλη συνταγογράφηση, κλπ.)

Υποστηρικτική συνοδεία/μετακίνηση (όταν και 

όπου κρίνεται αναγκαίο)

Υποστήριξη σε θέματα ατομικής φροντίδας και 

υγιεινής

Κοινωνικός 
Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης 
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 
«Αρχιπέλαγος»

Πρόγραμμα 
«Παρέμβαση
στην Κοινότητα»

Υποστήριξη στην οργάνωση/τακτοποίηση/

καθαριότητα των χώρων διαβίωσης

Εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα/αυτόνομη 

διαβίωση

Άλλες προσωπικές/εξατομικευμένες ανάγκες

 μετά από καταγραφή/αξιολόγηση/έγκριση

Το προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται 

από 4 επαγγελματίες, δύο ειδικοτήτων και 

συγκεκριμένα από δύο Ψυχολόγους και δύο 

Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι αρμοδιότητες των 

Ψυχολόγων είναι αρχικά η λήψη του ψυχολογικού 

ιστορικού και στη συνέχεια η ατομική υποστήριξη 

μέσω τηλεφώνου ή εφαρμογών δικτύου ή σε κατ’ 

οίκον επίσκεψη βραχείας διάρκειας με σκοπό την 

διαχείριση των συναισθημάτων και της ψυχικής 

αποφόρτισης των ωφελούμενων εφαρμόζοντας 

συμβουλευτικά προγράμματα παρέμβασης, 

βασισμένα σε εφαρμόσιμες από τους ίδιους 

τεχνικές και μεθόδους, απορρέοντα από τη 

θεωρία και τις επιστημονικές γνώσεις. 

Κάθε εβδομάδα, επίσης, πραγματοποιείται 

η συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας, 

όπου γίνεται καταγραφή των Πρακτικών. 

Πραγματοποιείται επίσης εβδομαδιαία 

συζήτηση και εποπτεία επί των περιστατικών 

του Προγράμματος, όπου δημιουργείται και 

εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο για τον 

κάθε ωφελούμενο. Οι Ψυχολόγοι έχουν επίσης 

στελεχώσει και εξυπηρετούν τη γραμμή 

ψυχοκοινωνικής στήριξης του 10306, ενώ 

ταυτόχρονα διοργανώνουν ψυχοεκπαιδευτικά 

προγράμματα για το προσωπικό του νοσοκομείου 

αναφοράς μας (Παμμακάριστος).

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί προβαίνουν αρχικά 

στη λήψη του κοινωνικού ιστορικού καθώς και 

την αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών 

των ωφελούμενων. Είναι επίσης υπεύθυνοι 

για τη θέσπιση σε εφαρμογή συμβουλευτικών 

προγραμμάτων παρέμβασης, βασισμένα σε 

εφαρμόσιμες από τους ίδιους τεχνικές και 

μεθόδους, απορρέοντα από τη θεωρία και τις 

επιστημονικές γνώσεις.
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-1102 σακούλες με προϊόντα λαϊκής δόθηκαν 

σε ευάλωτες ομάδες

126 επισκέψεις σε σπίτια για φροντίδα 

ηλικιωμένου

15 συνεργασίες με συνεργαζόμενους φορείς και 

Δήμους

Πρόγραμμα 
«Παρέμβαση στην 
Κοινότητα» 2020

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένους 

δείκτες του Προγράμματος από τον 

Μάρτιο έως τον Δεκέμβρη του 2020 :

- 282 επισκέψεις για βοήθεια στη 

καθαριότητα

- 236 αγορές από σούπερ μάρκετ για 

εξυπηρετούμενους

- 164 παραλαβές και παραδόσεις 

φαρμάκων

- 183 μεταφορές σε γιατρούς για 

παρακολούθηση και συνταγογράφηση

- 524 τηλεφωνικές επικοινωνίες

- 844 επισκέψεις κατ’ οίκον για παρέα 

και δημιουργική απασχόληση

- 84 μεταφορές σε δημόσιους φορείς

- 780 μερίδες φαγητού παραδόθηκαν σε 

άτομα που το είχαν ανάγκη

Στηρίζοντας τους 
αιτούντες άσυλο - 
Οι δράσεις του φορέα 
για την αντιμετώπιση 
της προσφυγικής 
κρίσης

Ξενώνας Προσωρινής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, σε συνεργασία με την Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. 

Νόστος λειτουργεί από το 2011 έναν (1) Ξενώνα 

Προσωρινής Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων 

Άσυλο, δυναμικής 70 ατόμων. Το πρόγραμμα 

για την περίοδο 9/2011-8/2016 λειτουργούσε 

υπό την χρηματοδότηση και εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ από τον 9/2016 το 

πρόγραμμα λειτουργεί υπό την χρηματοδότηση 

και εποπτεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους πρόσφυγες (UNHCR). Ο κεντρικός 

σκοπός της δομής αυτής,  αναφέρεται στην 

διευκόλυνση της περιόδου παραμονής των 

οικογενειών - αιτούντων ασύλου στην χώρα 

μας, μέσα από συστημική παρέμβαση  που 

δρα σε δυο βασικές κατευθύνσεις: την κάλυψη 

των πρωτοβάθμιων αναγκών τους και την 

ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη. Η επίτευξη των 

στόχων αυτών συνδέεται με την ανταπόκριση της 

χώρας στους όρους υποδοχής και διαδικασίας 

ασύλου σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, ενώ 

παράλληλα ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. 

Οι επιμέρους στόχοι της Δομής Φιλοξενίας, ως 

προς τα 70 ανά εξάμηνο άμεσα ωφελούμενα 

άτομα, αφορούν, την κάλυψη των πρωταρχικών 

ανθρωπίνων αναγκών και δικαιωμάτων των 

οικογενειών – αιτούντων άσυλο (στέγαση, 

διατροφή, πρόσβαση σε χώρους υγιεινής), την 

εξασφάλιση του ιατρικού τους ελέγχου μέσα 

από το πρωτόκολλο συνεργασίας με τα δημόσια 

νοσοκομεία, την καλλιέργεια του αισθήματος 

ασφάλειας, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 

την διευκόλυνση τους στα νομικά ζητήματα και 

η αποφυγή εμπλοκής τους με τα οποιαδήποτε 

κυκλώματα, την ενδυνάμωση της μητρότητας 

και η διευκόλυνση της ανατροφής των παιδιών 

τους, τη διαχείριση του πολιτισμικού τους σοκ, 

τον εφοδιασμό τους με βασικά πολιτισμικά 

και γνωστικά εργαλεία που θα διευκολύνουν 

την μετέπειτα εγκατάσταση τους, αλλά και το 

διάστημα παραμονής τους στη χώρα (γλώσσα, 

πολιτισμική προσέγγιση) και τον επαγγελματικό 

τους επανα-προσανατολισμός ως μοχλό της 

πιθανής ένταξής τους στην ελληνική και 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
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Στέγαση 
και Επανένταξη

H ΑμΚΕ «ΊΑΣΙΣ» υλοποιεί από το 2015 ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης και επανένταξης 

12 αστέγων στον νομό Εύβοιας, στο πλαίσιο 

του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη 

και χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και µε Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο 

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

Το σχέδιο αναπτύχθηκε περαιτέρω εντός του 

2017 ανοίγοντας νέα διαμερίσματα στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά, Κερατσινίου φτάνοντας 

πλέον στον αριθμό των 16 νοικοκυριών και 

42ωφελούμενων.

Οι στόχοι του προγράμματος μπορούν 

να συνοψιστούν στα εξής:

 Στην στέγαση αστέγων και των 

οικογενειών τους, που είτε φιλοξενούνται σε 

Ξενώνες βραχείας φιλοξενίας είτε γενικά είναι 

πιστοποιημένοι ως άστεγοι από τις αρμόδιες 

δημόσιες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν άμεσο 

πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών 

και κοινωνικών πόρων, για εξασφάλιση χώρου 

διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και 

ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης 

κοινωνικής ανάγκης. 

 Στην επανένταξη της παραπάνω 

ομάδας στόχου, στον κοινωνικό ιστό μέσω 

της αξιοποίησης και εφαρμογής εργαλείων, 

μεθοδολογιών που παρήχθησαν στο πλαίσιο 

προγραμμάτων που υλοποίησε η ΑμΚΕ «ΊΑΣΙΣ» 

για ευάλωτα, άστεγα και άνεργα άτομα.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με 

την επωνυμία Δήμος Χαλκιδέων και η Αστική 

μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  με την επωνυμία 

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ,  από το 2018 συνεργάζονται  για 

την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Α για τον 

Άνθρωπο» που αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση 

και Εργασία για τους αστέγους», του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή 

Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 

Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η Στέγαση και η 

Εργασιακή ένταξη για διάστημα έως και δεκαοκτώ 

(18) μηνών στο πρόγραμμα, ατόμων που έχουν 

καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των 

Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή 

Στέγαση και Εργασία 

για τους Αστέγους

«Α για τον Άνθρωπο»

σε ακατάλληλα καταλύματα ή φιλοξενούνται σε 

Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή 

Υπνωτήρια

Στοχεύοντας στην επιτυχή Κοινωνική και 

Εργασιακή Επανένταξη της ομάδας στόχου, ο 

Δήμος Χαλκιδέων σε συνεργασία με την ΑμΚΕ 

ΙΑΣΙΣ  προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στους 

ωφελούμενους με σκοπό την ενδυνάμωσή τους 

και την υποστήριξη τόσο στο πεδίο ανεύρεσης 

εργασίας όσο και στο εργασιακό περιβάλλον:

Συνολικά για το 2020 
πραγματοποιήθηκαν: 

8.820 ημέρες στέγασης 
και διαμονής σε οικίες 
επιδοτούμενες από το 
πρόγραμμα,  

550 ημέρες εργασίας, 

40 συμμετοχές σε 
εκπαιδευτικές και 
εθελοντικές δράσεις, 

50 συμμετοχές σε ομαδικές 
συνεδρίες, 

17 επιτόπιοι έλεγχοι στα 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα 

100 + ατομικές συνεδρίες

Στέγη και εργασία για όλους - 
Συμβολή στην αντιμετώπιση 
της φτώχειας και της 
αστεγίας
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1. Υπηρεσίες Ψυχο-κοινωνικής Υποστήριξης (ατομικές & ομαδικές)

2. Νομική Συμβουλευτική

3. Υπηρεσίες Διοικητικής υποστήριξης

4. Διασύνδεση του ωφελούμενου με άλλους κοινωνικούς φορείς 

5. Εργασιακή Συμβουλευτική – Εκπαίδευση

6. Εργασιακή συμβουλευτική και επανένταξη στην αγορά εργασίας 

-Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής 

-Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην εργασία

-Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και παρακολούθησης 

προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης

-Αναζήτηση εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου

-Υποβοήθηση των ωφελούμενων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη 

βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά κλπ)

-Ειδική ατομική και ομαδική συμβουλευτική προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας

-Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και αναζήτηση συνεργασίας με εργοδότες 

-Υποστήριξη και διαμεσολάβηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη 

7. Παρακολούθηση και υποστήριξη 

-Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης των ωφελούμενων 

-Αξιολόγηση της πορείας κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων 

-Κατάρτιση πλάνου παρακολούθησης και υποστήριξης των ωφελούμενων μετά τη λήξη του 

προγράμματος και ένταξη στο επίδομα ενοικίου

Στέγαση και Εργασία 

για τους Αστέγους

«Ανακάμπτω»

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

με την επωνυμία Δήμος Περιστερίου  η Αστική 

μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  με την επωνυμία 

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα»  από το 

2020 συνεργάζονται  για την υλοποίηση του 

Σχεδίου με τίτλο «Ανακάμπτω» που αφορά 

στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για 

τους αστέγους», του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή Διαχείρισης 

το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).

Σκοπός του Σχεδίου είναι η Στέγαση έως και 

δεκαοκτώ (18) μήνες και η Εργασιακή ένταξη 

για διάστημα έως και δώδεκα (12) μήνες στο 

πρόγραμμα, ατόμων που έχουν καταγραφεί από 

τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι 

που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα 

καταλύματα  ή φιλοξενούνται σε  Ξενώνες 

Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια. 

Στοχεύοντας στην επιτυχή Κοινωνική και 

Εργασιακή Επανένταξη της ομάδας στόχου, ο 

Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με την ΑμΚΕ 

ΙΑΣΙΣ και την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα»   προσφέρουν τις 

παρακάτω υπηρεσίες στους ωφελούμενους με 

σκοπό την ενδυνάμωσή τους και την υποστήριξη 

τόσο στο πεδίο ανεύρεσης εργασίας όσο και στο 

εργασιακό περιβάλλον:

Συνολικά με την μέχρι 
στιγμής υλοποίηση του 
προγράμματος έχουν 
πραγματοποιηθεί :

250 ημέρες στέγασης 
και διαμονής

30 ατομικές συνεδρίες, 

2 δράσεις δημοσιότητας

δείπνα αγάπης σε 10 
ωφελούμενους και 
συνεργασίες με 10 
δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς με σκοπό την 
κοινωνική και εργασιακή 
ένταξη των ωφελούμενων, 
από τηn ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
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Στέγαση και 
Επανένταξη

Επίκεντρο

Eν μέσω της πανδημίας Covid-19 και λόγω των 

επιτακτικών μέτρων ασφαλείας που τέθηκαν 

από την ελληνική κυβέρνηση, στο πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκαν μετατροπές με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία του. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες συναντήσεις 

με τους ωφελούμενους πραγματοποιήθηκαν 

τηλεφωνικά. Μόνο οι πρώτες εξ’ αυτών έγιναν δια 

ζώσης, με σκοπό την λήψη κοινωνικού ιστορικού 

και καταγραφή εξατομικευμένων αναγκών . 

Στην συνέχεια  και κατά την εύρεση κατοικιών 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:-Εύρεση 

διαμερισμάτων μέσω της χρήσης διαδικτύου και 

διασυνδέσεων.-Τηλεφωνική συμφωνία σχετικά 

με την μίσθωση του ακινήτου, με τον εκάστοτε 

ιδιοκτήτη. -Επίσκεψη από τον κοινωνικό 

λειτουργό στα διαμερίσματα προς μίσθωση. 

-Επίσκεψη των ωφελούμενων στα διαμερίσματα 

προς μίσθωση. -Επικύρωση της συμφωνίας 

για μίσθωση και υπογραφή συμβολαίων. 

-Τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία 

και αγορά οικοσκευής μέσω συνεργαζόμενων 

καταστημάτων με το πρόγραμμα.-Συνεχόμενη 

τηλεφωνική και διαδικτυακή επαφή με 

στεγασμένους ωφελούμενους και ιδιοκτήτες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ότι προκύπτει. 

Το Επίκεντρο είναι ένα Κέντρο Ενδυνάμωσης 

που, υπό την καθοδήγηση της πολύπειρης 

ActionAid, προσφέρει σε συνεργασία με 

πρωτοπόρες οργανώσεις – μια από τις οποίες και 

η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ - κι εξειδικευμένους επαγγελματίες, 

δωρεάν καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες 

για παιδιά, εφήβους κι ενήλικες. Αντιμετωπίζει 

ολιστικά το σύνολο των αναγκών ενδυνάμωσης 

του τοπικού πληθυσμού. Ο Φορέας μας είναι 

υπεύθυνος για την λειτουργία του πιο ζωτικού 

και μεγάλου κομματιού του, της Ψυχοκοινωνικής 

Υπηρεσίας, όπου την έχει στελεχώσει στα 

ζητήματα της υποστήριξης και της Ενσωμάτωσης. 

Για ακόμη μία χρονιά το έργο της Ψυχοκοινωνικής 

ομάδας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επέδειξε μία πολυσήμαντη 

πληθώρα δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου της ActionAid 

στην Αθήνα. Το έτος 2020, «απεικονίζεται» 

μέσα από την υλοποίηση ψυχοκοινωνικών 

εκπαιδεύσεων, ανοιχτών διαλόγων και 

συζητήσεων επαγγελματιών, συμβουλευτικών 

κύκλων, ομάδων ενδυνάμωσης, καθώς και την 

υποστήριξη ωφελούμενων καθ’ όλη τη διάρκεια 

της πανδημίας. 

Την έναρξη του έτους στιγμάτισε η έξαρση της 

πανδημίας στον ελλαδικό χώρο. Υπό καινοφανείς 

συνθήκες, το κέντρο της ActionAid στην 

Αθήνα συνέχισε αδιάκοπα τη λειτουργία του, 

προσφέροντας της υπηρεσίες του τηλεφωνικά, 

αλλά και μέσω διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων. 

Η ψυχοκοινωνική ομάδα πραγματοποίησε 

καθημερινές επικοινωνίες με ωφελούμενους 

συνδράμοντας στην ενδυνάμωση της κοινότητας 

και στην υποστήριξη της αντιμετώπισης για την 

απομόνωση του κοινωνικού συνόλου. 

Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που 

ανέκυψαν κατά την περίοδο της πανδημίας, 

αξιολογήθηκαν από την υπηρεσία, η οποία 

συνέβαλε σε υποστηρικτικές δράσεις πολλαπλού 

χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ραπτικής 

του κέντρου, η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία 

της υπεύθυνης ψυχοκοινωνικής ομάδας, 

προχώρησε στη δημιουργία προστατευτικών 

μασκών οι οποίες διανεμήθηκαν στον 

συνεργαζόμενο πληθυσμό του κέντρου για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Ακόμη, η υπηρεσία συμβουλευτικής ενηλίκων, 

η οποία πραγματοποίησε τηλεδιασκέψεις με 

ωφελούμενους του κέντρου σε όλη τη διάρκεια 

της πανδημίας, προχώρησε σε μία εξειδικευμένη 

προσέγγιση υποστήριξης, υλοποιώντας έναν 

συμπληρωματικό κύκλο συμβουλευτικής και 

ενδυνάμωσης ευπαθούς πληθυσμού που επλήγη 

από τον κορωνοϊό. Ο κύκλος συμβουλευτικής 

προσανατολίστηκε στις συνθήκες οικιακού 

εγκλεισμού, μέσω της ενίσχυσης της 

αυτοπεποίθησης, αλλά και της μείωσης του 

στρες.

Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία, στο σύνολο της,  

κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιπτώσεις που 

άπτονται του φαινομένου της ενδοοικογενειακής 

βίας, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση κρουσμάτων 

εν μέσω πανδημίας.

Η κοινωνική υπηρεσία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ διατήρησε 

την ποιοτική απόδοσή της, σε μία εποχή όπου 

οι ανάγκες αυξήθηκαν υπέρμετρα και οι 

επικοινωνίες με τους ωφελούμενους εντάθηκαν 

σε έναν σημαντικό βαθμό. Κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, η κοινωνική υπηρεσία ανέλαβε την 

πρώτη γραμμή του κέντρου, αφού αποτέλεσε 

την ομάδα αξιολόγησης και εξυπηρέτησης 

αναγκών και τηλεφωνημάτων, με μοναδικό, 

αλλά συνάμα ιδιαίτερα κρίσιμο, το αίτημα της 

συζήτησης-επικοινωνίας από μεμονωμένα άτομα 

που βίωναν κοινωνική απομόνωση και έλλειψη 

κοινωνικοποίησης. 

Η περιρρέουσα κατάσταση δυσχέρανε ιδιαίτερα το 

έργο των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών, 

καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών ανά τη 

χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα του κέντρου, 

σε συνέχεια των διμηνιαίων συναντήσεων των 

επαγγελματιών, έλαβε την πρωτοβουλία να 

πραγματοποιήσει τηλεδιασκέψεις ανοιχτού 

διαλόγου και συζήτησης με κοινωνικούς 

λειτουργούς, οι οποίοι εργάστηκαν στην πρώτη 

γραμμή, ώστε να συζητηθούν προκλήσεις, 

καλές πρακτικές, αλλά και τα επόμενα βήματα 

Στέγη και εργασία για 
όλους - Συμβολή στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας 
και της αστεγίας
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πρόληψης και καταπολέμησης της κατάστασης 

από την πλευρά των επαγγελματιών.

Μία ακόμη σημαντική δράση που 

πραγματοποιήθηκε μέσα από την πρωτοβουλία 

της ψυχοκοινωνικής ομάδας, είναι o κύκλος 

βιωματικών διαδικτυακών (online) εργαστηρίων 

γύρω από τη συμβουλευτική, σε συνεργασία 

με την ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης της 

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και την ΑμΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ. Στόχο 

των εργαστηρίων, αποτέλεσε η σύνδεση με 

την προσωπική ανάπτυξη και την υποστήριξη 

σε περιόδους κρίσης. Παράλληλα, τα άτομα 

κλήθηκαν να λάβουν έναν καθοδηγητικό ρόλο με 

γνώμονα την επίλυση προβλημάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ψυχοκοινωνική 

υπηρεσία συμμετείχε στην διαδικτυακή 

εκδήλωση «Governance Open Day» ως μέρος 

των ομιλητών όπου παρουσιάστηκε το έργο της 

ομάδας του «Επίκεντρο» κατά την διάρκεια της 

πανδημίας. Η  προσαρμοστικότητα, η υποστήριξη 

και  η εκτέλεση των καθημερινών αναγκών 

των ωφελούμενων, αποτυπώθηκαν μέσω των 

μαρτυριών τους. 

Η συνολική αποτίμηση του έργου 

της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας 

αντικατοπτρίζεται –σε ποσοτικό 

βαθμό- μέσα από τις 1.582 συνεργασίες 

με ωφελούμενους της κοινότητας. 

Παράλληλα, με γνώμονα τα οφέλη που 

πηγάζουν μέσα από την δυναμική της 

ομάδας, 102 ωφελούμενοι συμμετείχαν 

σε ομαδικές δραστηριότητες, ενώ 

υλοποιήθηκαν συνολικά εννέα (9) ομαδικές 

ψυχοεκπαιδεύσεις, υπό τον συντονισμό 

των μελών της ομάδας. Σε επίπεδο 

συνεργασίας με τους ωφελούμενους 

του κέντρου, πραγματοποιήθηκαν 3.187 

ατομικές συνεδρίες από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς και τους ψυχολόγους της 

δομής, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε 

ένα πολυποίκιλο πλήθος αιτημάτων 

και αναγκών με κοινό παρονομαστή, το 

όφελος και την υποστήριξη ατόμων που 

ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά, ομάδες. 

Οι  761 συνεργασίες της ψυχοκοινωνικής 

υπηρεσίας με τους Φορείς, Οργανισμούς 

και τις Εταιρείες, απεικονίζουν τον 

δυναμικό ρόλο της ομάδας στην 

υποστήριξη των ωφελούμενων. Τέλος, 

η παροχή ειδών ρουχισμού μέσω του 

προγράμματος Fabric Republic ανέρχεται 

σε 516 τεμάχια.
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Μερικά λόγια από τους 
ωφελούμενούς μας:
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Στηρίζοντας τον άνθρωπο – 
Προστατεύοντας το περιβάλλον

Σύστημα 
διαχείρισης 
πλεονάζοντος 
ρουχισμού Fabric 
Republic
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Το Fabric Republic είναι ένα καινοτόμο 

και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο εστιάζει 

στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, στη 

βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Δεδομένου ότι η βιομηχανία της ένδυσης είναι 

η 2η μεγαλύτερη μολυσματική βιομηχανία 

μετά τη βιομηχανία πετρελαίου και ορμώμενοι 

από την οδηγία 2008/98/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα, βάσει της 

οποίας, για τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή 

Κοινωνία Ανακύκλωσης με υψηλό επίπεδο 

αποδοτικότητας των πόρων, θα πρέπει να τεθούν 

στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και  την 

ανακύκλωση των αποβλήτων, δημιουργήσαμε 

την υπηρεσία Fabric Republic με το όραμα «No 

empty clothes».

Το όραμα και η δράση μας είναι σε πλήρη 

συνάφεια με: 

Τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού 

για το μετριασμό της αύξησης της θερμοκρασίας 

του πλανήτη,

Τους 11ο , και 13ο στόχους των Sustainable 

Development Goals («Διασφάλιση προτύπων 

βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής» 

και «Δράση για το Κλίμα»), Τον διευρυμένο 

ορισμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στο 

περιβάλλον,

Τα αποτελέσματα του World Economic Fo-

rum, την έκθεση για τα παγκόσμια ρίσκο στο 

Νταβός για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, η οποία αποτελεί ζημιογόνο παράγοντα 

τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 

κοινωνικοοικονομική ζωή,

Τις αποφάσεις του COP25 και της Inter-

governmental Panel on Climate Change των 

Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας κατά 2ο C σε σχέση με τα  προ-

βιομηχανικά επίπεδα και την προσπάθεια για 

περαιτέρω μείωση κατά 1,5ο C,  

Την παγκόσμια ανησυχία και ρητορική 

περιβαλλοντολόγων και ακτιβιστ(ρι)ών, όπως η 

Greta Thunberg, με κεντρικά συνθήματα το “Our 

Planet, Our Rights”, “There is not Planet B” και 

το “Climate Justice” .
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Ο Κύκλος του 
ρούχου.
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Πρόγραμμα 
Fabric Republic 
2020

Κατά το έτος 2020 η ομάδα του Fabric Republic 

πραγματοποίησε 173 ενημερώσεις σε εταιρείες, 

οργανισμούς και φορείς με στόχο την διερεύνηση 

δυνατότητας συνεργασίας, την ευαισθητοποίηση 

για ζητήματα περιβαλλοντικού και κοινωνικού 

περιεχομένου, την κινητοποίηση του κόσμου 

για ζητήματα εθελοντισμού/περιβάλλοντος και 

κοινωνικών αναγκών. 

Παράλληλα συμμετείχε σε 13 εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσής, μέσω 

της σύμπραξης με άλλους φορείς και μέσω 

του φεστιβάλ εθελοντισμού. Επιτέλεσε 

68 συνεργασίες με Εταιρείες στα πλαίσια  

διεξαγωγής δράσεων συλλογής ρουχισμού. 

Συνεργάστηκε με 10 Οργανισμούς τόσο 

στα πλαίσια της συνεργασίας για ζητήματα 

περιβαλλοντικού περιεχομένου όσο και στην 

διαδικασία εξεύρεση χρηματικών πόρων και 

χορηγιών. Καταγράφηκαν 243 συνεργασίες με 

κοινωφελείς φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες 

παραδίδοντας 16.265 κιλά, αφού είχε προηγηθεί 

η διαδικασία της συλλογής/διαλογής/πλυσίματος/

απολύμανσης/κατηγοριοποίησης/συσκευασίας. 

Παραλάβαμε 27.201 κιλών ρουχισμού από 

εταιρείες, κάδους τοποθέτησης, σημεία 

παραλαβής και από την κοινότητα. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση, 17.371 κιλά 

ρουχισμού δεν κατέληξαν στην χωματερή αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο μεταποίησης 

ρουχισμού ως πρώτη ύλη στα πλαίσια κυκλικής 

οικονομίας, ενώ όσα δεν ήταν καλή κατάσταση 

προωθήθηκαν σε εταιρεία ανακύκλωσης. 

Το πρόγραμμα πλαισίωσαν 48 εθελοντικές 

συμμετοχές συμμετέχοντας στο τομέα 

συλλογής/διαλογής/πλυσίματος/αποθήκευσης 

και επαναπροώθησης ρουχισμού σε ευάλωτες 

ομάδες, στο εργαστήριο μεταποίησης ρουχισμού 

καθώς και σε ενημερώσεις φεστιβάλ και 

εκπαιδεύσεις.
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Ενεργοποιώντας τους νέους 
-δημιουργώντας ηγέτες

Η ιδέα:

Η ανάγκη:

Τα αποτελέσματα:

Το CONNECT YOUR CITY είναι ένα 

δίκτυο Κέντρων Νέων, το οποίο απευθύνεται 

σε νέους από 16-30 ετών. Στόχος του αποτελεί 

η ενδυνάμωση των νέων, και γενικά των NEETS 

μέσα από υπηρεσίες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, 

και προ επαγγελματικής κατάρτισης. 

Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε εφτά (7) Κέντρα 

Νέων, δύο (2) στο Δήμο Αθηναίων, ένα (1) στο 

Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, ένα (1) στο Δήμο 

Αμαρουσίου, ένα (1) στο Πόρτο Ράφτη, ένα (1) στη 

Θεσσαλονίκη και ένα (1) στις Βρυξέλλες.

Μόνο μέσα από την εφαρμογή Connect 

Your City , το 2020, ενεργοποιήθηκαν πάνω από 

3.000 χρήστες – εθελοντές, και συντονίστηκαν 

πάνω από 350 μοναδικές δράσεις εθελοντισμού 

/ εκπαιδεύσεις , με τη συμμετοχή πάνω από 110 

φορέων. 

Συνολικά, τα Κέντρα Νέων Connect Your City, το 

2020 εκπαίδευσαν 189 νέους εθελοντές / νέους, 

και υλοποίησαν πάνω από 500 ξεχωριστές 

δράσεις για τους νέους / εθελοντικές δράσεις με 

αποκορύφωμα τη διοργάνωση του φεστιβάλ 

εθελοντισμού Connected We Stand. 

Παράλληλα, λειτουργούμε δύο (2) ξενώνες 

φιλοξενίας για Ευρωπαίους Εθελοντές. Οι 

Ευρωπαίοι εθελοντές, μέσω του προγράμματος 

της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) 

αλλά και του προγράμματος Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης (ESC) εντάσσονται και 

συμμετέχουν στα προγράμματα μας για δύο έως 

έξι μήνες. Συνολικά το 2020, φιλοξενήθηκαν και 

συμμετείχαν στα προγράμματά μας 38 Ευρωπαίοι 

εθελοντές. 

26,8%

33%

45,9%

8,4%

των νέων στην Ελλάδα, ανήκουν στην ομάδα NEETS – 
Not in Education, Employment or Training 
(EUROSTAT, 2019)

των νέων βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας 
(OECD, 2019)

των νέων βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και φτώχειας (EUROSTAT, 2017)

των νέων ηλικίας 16 και άνω είναι ενεργοί πολίτες 
 (EUROSTAT, 2015)
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Η μεθοδολογία των Κέντρων Νέων 
CONNECT YOUR CITY

Gamification Academy ActiveSport Culture
Οι δράσεις του Connect 

Your City συντονίζονται και 

οργανώνονται μέσα από μια 

καινοτόμο εφαρμογή που 

συνδυάζει εθελοντισμό με 

παιχνιδοποίηση. Οι χρήστες 

εκπληρώνουν ψυχαγωγικές, 

εκπαιδευτικές και εθελοντικές 

δράσεις και κερδίζοντας πόντους 

που εξαργυρώνονται σε δώρα 

και προνόμια από τον φορέα.

Μέσα από το Connect Academy, 

ενισχύουμε τα soft skills των 

νέων, και τους φέρνουμε σε 

επαφή με πιθανούς εργοδότες 

προκειμένου να βρουν δουλειά, 

ή τους βοηθάμε στα πρώτα τους 

βήματα στο επιχειρείν. 

Θέλοντας να δώσουμε την 

ευκαιρία να ακουστεί η φωνή 

της νεολαίας, ιδρύουμε Τοπικά 

Συμβούλια Νέων, όπου οι νέοι 

συζητούν για τις θεματικές που 

τους απασχολούν, και κάνουν 

προτάσεις χάραξης πολιτικής.

Μέσα από το Connect Sport, 

διοργανώνουμε ποικίλες 

αθλητικές δραστηριότητες, 

ενώ παράλληλα 

δραστηριοποιούμαστε ως 

εθελοντές της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής.

Μέσα από το Connect Culture, 

δίνεται η ευκαιρία να υποστηριχθούν 

ολιστικά και να προωθηθούν νέοι 

καλλιτέχνες και άτομα που θέλουν 

να εμπλακούν στον χώρο του 

Πολιτισμού και της Τέχνης. Επίσης, 

διοργανώνουμε δράσεις μεγάλης 

προβολής, όπως το φεστιβάλ CON-

NECTED WE STAND ενθαρρύνοντας 

τους νέους να συμμετέχουν τόσο 

στον σχεδιασμό όσο και την 

υλοποίηση τέτοιων δράσεων. 
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Αpplication
CONNECT YOUR CITY
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Φεστιβάλ Εθελοντισμού 
«CONNECTED WE STAND» 

Αποτελέσματα:

Το Δεκέμβριο του 2020, ολοκληρώθηκε με 

μεγάλη επιτυχία το δεύτερο CONNECTED 

WE STAND FESTIVAL, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 30 

Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή 10 χωρών 

και 500+ εθελοντών.

Στόχος του φεστιβάλ:  Το CONNECTED 

WE STAND φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 

πανευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος στοχεύει στην 

ανάδειξη του ενεργού πολίτη ως ασπίδα για 

την κοινωνία και τον εθελοντισμό. Παράλληλα, 

στόχος του είναι να διευρύνει ένα δίκτυο 

προβολής & προαγωγής του εθελοντικού 

κινήματος, με τη συμμετοχή & συνεργασία 

φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Φεστιβάλ τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας 

Αττικής, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της 

Ελλάδας, του  Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης, του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη 

Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της 

Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»,  του Δήμου Αθηναίων, 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, 

του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Μαρκόπουλου 

Μεσογαίας Αττικής και της Ομοσπονδίας Φορέων 

Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων 

πραγματοποιήθηκαν,

10.000+ δράσεις εθελοντισμού

600+ δράσεις για το περιβάλλον

1.000+ δράσεις βοήθειας στο συνάνθρωπο

2.500+ δράσεις παροχής υλικών

6.000+ δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης στις οποίες, συμμετείχαν :

2.700+ μοναδικοί χρήστες 

20+ εταιρίες που προσέφεραν τα δώρα τους 

70+ φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Τέλος, πραγματοποιήθηκε 1 μεγάλο διαδικτυακό 

event με προβολή εθελοντικών δράσεων, 

καλλιτεχνικά δρώμενα, συναυλίες και απονομή 

βραβείων.

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας 

«ΑΡΓΩ» και υπό την επιστημονική επιμέλεια του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εργαστηρίου 

Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής.

500.000+ People Reached

361.500 + Event Page Views

16.900 + Event Responses

10.800 + Page Likes

300.000+ Unique IG impressions

200+ Αναφορές στον Τύπο

20+ Τηλεοπτικές Προβολές

20.000+ Μοναδικοί Επισκέπτες
                   Ιστοσελίδας
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Ο Εθελοντισμός στην ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Ο φορέας μας πιστός στην υποστήριξη ευάλωτων 

και ευπαθών ομάδων, τα τελευταία 15 χρόνια 

προσπαθεί να φέρει κοντά τους νέους και τους 

εθελοντές με τους πρόσφυγες, τα άτομα με 

βαριά νοητική υστέρηση, τα άτομα από την τρίτη 

ηλικία άτομα καθώς και τα άτομα υπό το φάσμα 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σκοπός μας είναι να γίνουμε αρωγός στην 

προσπάθεια ανάπτυξης δεσμών μεταξύ αυτών 

των δύο ομάδων, καθώς έχουμε παρατηρήσει 

ότι οι νέοι, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της 

τεχνολογίας και της ευρείας χρήσης και απήχησης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), 

τείνουν να αφιερώνουν απεριόριστο χρόνο 

στην ψηφιακή ζωή, και να εμφανίζουν μειωμένο 

κίνητρο για την ανάπτυξη των προσωπικών 

τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση αδιαφορία 

για τα κοινά. Συνεπώς οι νέοι απομακρύνονται 

από τις κοινωνικές αξίες της συνοχής και της 

υποστήριξης, ενώ από την άλλη οι ευπαθείς 

ομάδες απομονώνονται ολοένα και περισσότερο 

με τις ανάγκες τους να παραμένουν ίδιες αν όχι 

να αυξάνονται.

Για αυτό το λόγο, δημιουργούμε καινοτόμα 

προγράμματα και υπηρεσίες, όπως το CONNECT 

YOUR CITY App και το Fabric Republic, 

ενώ ως φορέας εκπαίδευσης βραβευμένος 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να 

εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε του 

νέους, να τους κινητοποιήσουμε προκειμένου 

να γίνουν ενεργοί πολίτες  με ενδιαφέρον και 

αίσθημα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, και 

μέσω του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης να 

γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, και να βελτιώσουμε 

την κοινωνία μας. Όντας πλήρως εναρμονισμένοι 

με τις αρχές και τις αξίες του προγράμματος 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αλλά 

και της στρατηγικής για την Νεολαία 2019-

2027, επιθυμούμε να συγκεντρώσουμε και να 

συνενώσουμε νέους από όλη την Ευρώπη, 

προκειμένου να μπορέσουν όλοι μαζί, να 

‘συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να 

επιδείξουν αλληλεγγύη, συνεργασία και αμοιβαία 

κατανόηση’, ‘στηρίζοντας τα ευάλωτα άτομα και 

αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές προκλήσεις’, 

και να προσπαθήσουν να αλλάξουν τον κόσμο, 

ξεκινώντας από την τοπική κοινωνία’.

Έτσι λοιπόν, μέσα από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, νέοι εθελοντές από όλη την 

Ευρώπη έρχονται και ενώνονται με νέα παιδιά που 

κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο φορέα 

μας καθώς και με χιλιάδες εθελοντές μας, και 

από κοινού, φτιάχνουν μικτές ομάδες οι οποίες 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ευπαθείς 

ομάδες, και, διοργανώνουν ή/και λαμβάνουν 

μέρος σε δράσεις όπως το CONNECTED WE 

STAND κλπ.
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Μέσα στο 2020 φιλοξενήσαμε 10 εθελοντές από 

την Ευρώπη, στο πλαίσιο του προγράμματος 

με τίτλο «Learn.Explore.Discover.Repeat» 

(κωδ. 2018-2-EL02-KA125-004441) και άλλοι 10 

εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος «Do 

the next step» (κωδ. 2019-1-EL02-ESC11-004824). 

Οι 20 αυτοί εθελοντές προερχόμενοι από Γαλλία, 

Ιταλία, Ισπανία, διέμειναν 6 μήνες στη χώρα μας, 

όπου και εντάχθηκαν στα προγράμματα και τις 

υπηρεσίες του φορέα, και προσέφεραν πολύτιμη 

βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε 

ανάγκη λόγω τις συνθήκες αποκλεισμού και της 

κοινωνικής απομόνωσης που επέφερε ο covid-19.  

Τέλος μέσα στο 2020, υποδεχτήκαμε επιπλέον 

18 εθελοντές, όλοι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, 

από την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος 

με τίτλο «Port of call» (κωδ. 2020-2-EL02-

ESC11-006231).  Οι συμμετέχοντες του 

προγράμματος Port of Call, καταφέρανε να 

οργανώσουν, στον μέγιστο βαθμό που γινόταν 

εξαιτίας της πανδημίας,  τοπικές ,διαπολιτισμικές 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην ευρύτερη 

περιοχή του Πόρτο Ράφτη όπως και διάφορες 

δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης 

ατόμων με ζητήματα ψυχικής υγείας που 

κατοικούν σε πλήρως προστατευμένες υποδομές 

και επισκέπτονταν το Πόρτο Ράφτη κάθε 

εβδομάδα.
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Dare to know - Έρευνα 
και δια βίου μάθηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

& Εκπαίδευσης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΊΑΣΙΣ 

– Edify Centre

Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί 

πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Δια 

Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, δίνοντας έτσι 

την ευκαιρία τόσο στους πληθυσμούς στόχους 

του, όσο και τους νέους επιστήμονες του κλάδου 

να καταρτιστούν σε πολλά αντικείμενα του 

κλάδου των ανθρωπιστικών σπουδών και σε 

άλλα επαγγελματικά πεδία. 

Οι στόχοι του Κε.Δι.Βι.Μ ΙΑΣΙΣ είναι οι εξής:

Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση 

και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης 

στην εκπαίδευση.

Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής 

στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικο - οικονομικού χώρου 

δράσης των ενηλίκων πολιτών.

Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική 

διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε 

λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση.

Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της 

θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.

Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, 

εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού.

Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη.

Δυνατότητα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης με 

ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο.

Η δράση του Edify Centre σε 
αριθμούς

• 2077 συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις και 
ενημερώσεις

• 1 Eιδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με 
Πιστοποίηση για Επιστήμονες Πληττόμενους 
από τον COVID-19 σε συνεργασία με την AMUSE

• 6 Εκπαιδεύσεις Halyps (25 & 29/9 και 
5,9,16,22/10)

• 4 Eκπαιδεύσεις Αρχές & Τεχνικές Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (16,23,29/9 και 7/10)

• 1 Εκπαίδευση “Λύσεις επιστημονικών γρίφων” 
και “Φτιάξε το δικό σου πλωτό γερανό” (30/9) 
με το Planet Physics

• Διαδικτυακή Ημερίδα | Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας (10/10)

• Συνδιοργάνωση του Connected We Stand 2020

• Labyrinth of Training workshop (3/12 & 16/12)

• Dare to play workshop με διασήμους (3/12)

• Connect to Storytelling workshop (18/12)

• Share your gift workshop (21/12)

• Ρωτάω για να μάθω workshop (29/12)

• EQ vs IQ workshop

• 4 #IamRemarkable workshops 
(17,18,19/11 & 23/12)

• 67 συνεντεύξεις πρακτικής
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η AμΚΕ «ΙΑΣΙΣ» συμμετέχει ενεργά 

τα τελευταία χρόνια στο σχεδιασμό, 

υλοποίηση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών 

καινοτόμων προγραμμάτων με βασικό 

στόχο την ανάπτυξη εργαλείων 

συμβουλευτικής και υποστήριξης 

των ωφελούμενων της, αλλά και 

την ενίσχυσή των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων του προσωπικού της. 

Παρακάτω, αναφέρονται οι σύντομες 

περιγραφές των προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν μέσα στο 2020.
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FEEL GOOD 

(2017-1-IT01-KA202-006076)

Το έργο FEEL GOOD στοχεύει στη βελτίωση 

των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας και των χρηστών 

υπηρεσιών / ασθενών. Οι εταίροι σε αυτό το 

πρόγραμμα είναι 5 οργανισμοί από διαφορετικές 

Ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, την Ιταλία, την 

Ισπανία και την Αυστρία, με μακρά εμπειρία στην 

μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης και στην 

φροντίδα υγείας που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο, οργανώνουν και  επιβλέπουν ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια Στρατηγική 

Σύμπραξη στον τομέα της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η οποία υλοποιείται 

στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία 

για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλώς 

πρακτικών του προγραμμάτων Erasmus+.

From Alienation To Inclusion -FATI 

(2017-3-CY02-KA205-0001111)

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FATI στοχεύει στην 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και πόρων που 

απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες που 

διαμένουν σε χώρες της ΕΕ.

Η κοινοπραξία παρουσίασε μια σειρά από 

παραδοτέα σχετικά  με τη μη τυπική εκπαίδευση, 

απευθυνόμενα στους εκπαιδευτικούς και στους 

συμβούλους που επιθυμούν να ασχοληθούν με 

τους πρόσφυγες ή / και τους μετανάστες στη 

δουλειά τους. 

Επιπλέον, το έργο στόχευσε στη δημιουργία 

ενός δικτύου ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 

σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα της 

κοινωνικής ένταξης, ενθαρρύνοντας έτσι τελικά 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

αυτών των φορέων. 

TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANTS 

(2018-1-FR01-KA202-048007)

Το πρόγραμμα Transversal απευθύνεται σε 

εκπαιδευτές, επαγγελματίες, κοινωνικούς 

λειτουργούς, ψυχολόγους, κλπ. που εργάζονται 

με πρόσφυγες, και στοχεύει στην ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων τους και στην καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη συνεργασία με την ομάδα 

στόχου.  

Τελικό παραδοτέο είναι η προώθηση της 

απασχολησιμότητας τους σε θέσεις εργασίας, 

η επιχειρηματικότητα και η οικονομική και 

κοινωνική ενσωμάτωσή τους στην Ευρώπη. Οι 

συμμετέχουσες χώρες ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, 

η Κύπρος, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και 

η Βουλγαρία. 

Οι βασικές θεματικές του προγράμματος είναι 

η ενδυνάμωση δεξιοτήτων όπως η ικανότητα 

κατανόησης ενός προβλήματος ή ενός πλαισίου, 

η λήψη αποφάσεων, η ανάληψη ευθύνης, η  

ικανότητα συνεργασίας, η ομαδική εργασία, η  

ανθεκτικότητα, η δημιουργικότητα, η ευελιξία, το  

πνεύμα πρωτοβουλίας και η προσαρμοστικότητα 

σε διαφορετικές συνθήκες στην εργασία.

ΒΕ IN EUROPE 

(2018-1-FR01-KA202-047931)

Το Be in Europe είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, 

Key Action 2,  με συμμετέχοντες χώρες τις 

Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Βέλγιο,  

και Ιταλία, και ασχολείται με την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων δύο κατηγοριών:

•Των επαγγελματιών που εργάζονται με 

πρόσφυγες ή μετανάστες.

•Των ίδιων των προσφύγων ή μεταναστών, 

που προσπαθούν να ενσωματωθούν στα νέα 

δεδομένα, μέσα από την αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη συνεργασία με τους επαγγελματίες 

με τους οποίους συναναστρέφονται.

Το έργο Be in Europe απευθύνεται άμεσα στους 

επαγγελματίες, με σκοπό την κατάρτισή τους σε 

επικοινωνιακές και καθοδηγητικές δεξιότητες, 

με προτεραιότητα τόσο στη σωστή προσέγγιση 

των προσφύγων-μεταναστών, όσο και στην 

κατεύθυνση της ομάδας στόχου ως προς τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Τα 

παραδοτέα του έργου είναι:

•Ένας εκπαιδευτικός οδηγός με σκοπό την 

ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων-

δεξιοτήτων (απευθυνόμενος σε πρόσφυγες).

•Εκπαιδευτικός οδηγός για επαγγελματίες.

•Εκπαιδευτικός οδηγός επαγγελματικού 

προσανατολισμού (απευθυνόμενος σε 

επαγγελματίες).

•Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος 

Be in Europe.
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ΗΑΝDSON 

(2018-1-UK01-KA202-048117)

To HandSON είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα και απευθύνεται σε επαγγελματίες 

που δουλεύουν με άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος 

του προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα 

μοντέλο μάθησης βασισμένο στην παραγωγή 

και καινοτόμους διδακτικούς πόρους για να 

υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους ώστε να 

περάσουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας. 

Για να επιτευχθεί αυτό, τέσσερις διαφορετικές 

ομάδες θα είναι στόχοι: 

•οι VET Managers

•oι εκπαιδευτικοί 

•οι εκπαιδευόμενοι με μαθησιακές 

δυσκολίες (SEN Learners) 

•οι εργοδότες

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

•ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων 

προσεγγίσεων και διδακτικών πόρων για την 

υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του 

μοντέλου.

•τοπικά εργαστήρια και εφαρμογές τομέων σε 

κάθε χώρα, σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες 

των εργοδοτών και τις ευκαιρίες απασχόλησης ·

•να κινητοποιηθεί ένα πολύ-επιστημονικό 

συμβούλιο εμπειρογνωμόνων για να συμμετάσχει 

στις εξελίξεις και να παράσχει νομιμότητα στα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα ·

•ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης, της 

ανταλλαγής εμπειριών και της συνεχούς 

επαγγελματικής εξέλιξης των επαγγελματιών.

•συνεργασία με συναφείς εταίρους, βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς και δράσεις διάδοσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλασιαστικών 

εκδηλώσεων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες 

(Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ελλάδα, 

Φινλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Πολωνία).

CΑRE-ER 

(2018-1-FR01-KA204-048210)

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Care-ER, απευθύνεται 

σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από κάποια 

ψυχική ή παθολογική ασθένεια, με σκοπό την 

κατάρτισή τους ως προς πρακτικές τεχνικές που 

μπορούν να υιοθετηθούν  και να εφαρμοστούν 

στην καθημερινότητα και τις έντονες απαιτήσεις 

ενός φροντιστή. 

Τα εργαλεία καλύπτουν τη συμβουλευτική 

προσέγγιση κηδεμόνων και οικογενειών 

των ασθενών, με σκοπό τη βελτίωση της 

καθημερινότητάς τους και της κατάρτισή τους 

ως προς μεθοδολογίες και τεχνικές που μπορεί 

να εφαρμοστούν σε διάφορες περιστάσεις. 6 

χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, 

Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία).

Το Care-Er απευθύνεται ειδικά στους 

ανεπίσημους φροντιστές ή στα άτομα που 

παρέχουν φροντίδα χωρίς πληρωμή σε κάποιον 

που πάσχει από χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες ή 

άλλες μακροχρόνιες ανάγκες υγείας ή φροντίδας 

εκτός επαγγελματικού ή τυπικού πλαισίου. 

Στο έργο συμμετάσχουν επίσης επαγγελματίες 

φροντιστές, εκπαιδευτές, τοπικοί, εθνικοί και 

ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής στον 

κλάδο της περίθαλψης υγείας.

GO UP 

(2018-1-PT01-KA204-047449)

Το πρόγραμμα Go Up στοχεύει στην ενίσχυση 

της συμμετοχής των προσφύγων, των αιτούντων 

άσυλο και των μεταναστών στην εκπαίδευση 

ενηλίκων μέσω της υποστήριξης των εκπαιδευτών 

και συμβούλων με προσαρμοσμένες καινοτόμες 

μεθοδολογίες και εργαλεία που αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και 

την ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

μέσω θεατρικών τεχνικών. 

Tα παραδοτέα του Go είναι:

•ψηφιακή βάση δεδομένων, έπειτα από τη 

συλλογή καινοτόμων πρακτικών, έργων, 

πολιτικών, μεθοδολογιών, παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων, πόρων και εργαλείων σχετικά με 

το Διαπολιτισμικό Θέατρο, 

•Ένα πρόγραμμα κατάρτισης ECVET για 

το Διαπολιτισμικό Θέατρο, που αποσκοπεί 

στη στήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης 

εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και συμβούλων 

ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου 

προγράμματος σπουδών αφιερωμένο στις 

θεατρικές τεχνικές.

•To εγχειρίδιο του προγράμματος που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη χρήσιμων πόρων με 

σκοπό την εξασφάλιση καλύτερης κατανόησης 

διαφορετικών και καινοτόμων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων σχετικά με τη χρήση θεατρικών 

61



τεχνικών.

•Μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη 

εκπαιδευτών,και συμβούλων ενηλίκων για την 

πραγματική εφαρμογή καινοτόμων θεατρικών 

μεθόδων στο εργασιακό τους πλαίσιο.

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι Ισπανία, 

Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Τουρκία. Municipality for ROMA 

(809809)

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο στόχο την 

ενδυνάμωση της  κοινωνικής ομάδας των 

Ρομά, ώστε εκείνοι να μπορούν πλέον να 

προσεγγίζουν σωστά τις κρατικές, και όχι μόνο, 

υπηρεσίες και να λαμβάνουν βοήθεια. Επιπλέον, 

σημαντική είναι η υποστήριξη των Ρομά στην 

αλληλεπίδραση με τα θεσμικά όργανα. Το 

έργο επεκτείνει ένα προηγούμενο μοντέλο που 

δοκιμάστηκε ήδη στη Ρώμη στο Campobasso και 

το διαδίδει σε άλλους τρεις δήμους σε Ελλάδα 

και Βουλγαρία.Τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

του προγράμματος είναι η συνεργασία μεταξύ 

Δήμων και η δημιουργία ενός δικτύου αμοιβαίας 

μάθησης. Επίσης, ένα ακόμη αποτέλεσμα θα 

είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας Moodle, για 

ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία 

θα παραμείνει μόνιμα στο δήμο, μαζί με κάποιες 

κατευθυντήριες και τυποποιημένες διαδικασίες, 

οι οποίες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 

επικράτεια του Δήμου. Τέλος, προβλέπεται η 

αύξηση της δημιουργίας θεσμικών ικανοτήτων, 

αλλά και η διάδοση και δυνατότητα μεταφοράς 

στο ευρύτερο εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

Games as tool for social change

2018-3-PL01-KA205-061375

Το πρόγραμμα αποτελεί μια Στρατηγική 

Σύμπραξη στον τομέα της Νεολαίας η οποία 

υλοποιείται στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2,  

Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών του προγράμματος Erasmus+. 

Το Games as tool for social change έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων τα οποία 

θα αξιοποιούν το παιχνίδι για τη καταπολέμηση 

ρατσιστικών συμπεριφορών σε νέους. Το παρόν 

πρόγραμμα απευθύνεται σε Youth Workers, οι 

οποίοι θα εκπαιδευτούν πάνω στα εργαλεία και 

θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν έμπρακτα 

πάνω στις πληθυσμιακές ομάδες νέων με τοις 

οποίες δραστηριοποιούνται.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από 

τη Πολωνία, τη Πορτογαλία, τη Τσεχία και τη 

Τουρκία και την Ελλάδα.

LAY TEACHERS 

(2018-1-ES01-KA204-050993)

Το Lay Teachers είναι ένα Ευρωπαϊκό 

ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί 

στην κατάρτιση των επαγγελματιών, φοιτητών, 

εθελοντών, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης, 

ως διδάσκοντες της μητρικής τους γλώσσας 

σε άτομα με διαφορετικό εθνικό, και άρα και 

γλωσσικό, υπόβαθρο. Oι χώρες που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ρουμανία. 

Επομένως, στόχος του προγράμματος είναι η 

βελτίωση της κατάρτισης και της γνώσης των 

εκπαιδευτών, μέσα από τα κατάλληλα εργαλεία, 

τα οποία θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν 

το έργο της διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

σε μετανάστες και πρόσφυγες. Τα εκπαιδευτικά 

αυτά εργαλεία θα βελτιώσουν εντυπωσιακά τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτών, 

αλλά και των μαθητών, προκειμένου οι δεύτεροι 

να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στην 

απαιτητική πραγματικότητα της εκμάθησης 

μιας ξένης γλώσσας. Eντός του 2020, οι εταίροι 

του προγράμματος ολοκλήρωσαν τον Βασικό 

Εκπαιδευτικο Οδηγό, και την Εκπαιδευτική 

Πλατφόρμα, ώστε και να ξεκινήσει η Πιλοτική 

Δοκιμή του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

και τα αποτελέσματα: http://layteachers.eu/ 
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Networks for youth - Brighter partners for 

brighter future 

(601229-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB)

Το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει μια νέα γενιά 

εργαζομένων Νεολαίας (Youth Worker) και 

ακτιβιστών, οι οποίοι θα μπορούν να προαχθούν 

σε υψηλού επιπέδου συντονιστές στον κλάδο 

της Νεολαίας και του Εθελοντισμού.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια διακρατική συμμαχία 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της Νεολαίας 

και αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών, 

εμπειρίας και καλών πρακτικών μεταξύ επτά (7) 

οργανισμών από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία και την 

Σερβία. 

«Global Lab in Action!» 

(608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBY-

ACPALA)

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA3 «GLOBACT» (GLOBALAB in Action!) 

με Αριθμό Προγράμματος 608616-EPP-1-2019-

1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA, στοχεύει στο να 

προωθήσει την ποιοτική βελτίωση του κλάδου 

του Youth Work, προκειμένου να διευρυνθεί 

η ενεργός συμμετοχή των νέων στις χώρες 

εταίρους του προγράμματος και να τους δοθεί 

η δυνατότητα να αναλάβουν δράση για την 

επίτευξη των στόχων της ατζέντας των Βιώσιμων 

αναπτυξιακών στόχων (SDGs = Sustainable De-

velopmental Goals)

To πρόγραμμα εμπλέκει 7 εταίρους από την 

Ευρώπη και την Αφρική: Λιθουανία, Ισπανία, 

Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγκάντα, Τανζανία και 

Κένυα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

https://www.globalab.org/ 

SOCIAL AND NATURE 

(2019-1-FR01-KA202-062336)

Tο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA2 “Social & Nature” (Adaptation of 

social work professions to the prevention of 

natural risks and the consequences of cli-

mate change) με Αριθμό Προγράμματος 

2019-1-FR01-KA202-062336, στοχεύει στο να 

εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες του κοινωνικού 

τομέα, προκειμένου να γνωρίζουν πως να 

ενσωματώνονται σε ενεργές συνεργασίες, 

ενόψει της καταπολέμησης της κλιματικής 

αλλαγής. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 

εταίροι από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και 

την Ελλάδα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό 

το μείζον ζήτημα, δημιουργώντας μια διακρατική 

συνεργασία η οποία αποβλέπει στη δημιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την κατάρτιση 

των επαγγελματιών, ώστε να ενισχυθούν οι 

γνώσεις τους σχετικά με την αντιμετώπιση 

των φυσικών κινδύνων και των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό αυτό Πλαίσιο 

θα προσφέρεται και σε εκπαιδευτικά κέντρα και 

ιδρύματα, που είναι υπεύθυνα για τις κοινωνικές 

πολιτικές. Εντός του 2020, έχουν συλλεχθεί 

πολλές καλές πρακτικές που υλοποιούνται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναπτύχθηκε ένα 

σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού υλικού, το 

οποίο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2021.

ΑΜΕDY 

(2018-3-DE04-KA205-017101)

Το πρόγραμμα αυτό, στα πλαίσια μιας 

συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας 

και Βελγίου, ασχολείται με τις προκλήσεις 

του ψηφιακού κόσμου για τους νέους με  

αναπτυξιακές αναπηρίες, καθώς και τις ανάγκες 

των επαγγελματιών που συνεργάζονται με αυτή 

την ομάδα-στόχο. 

Τα άτομα με αναπηρίες δείχνουν γενικά και από 

μικρή ηλικία μεγάλο ενδιαφέρον για την ψηφιακή 

τεχνολογία και χρησιμοποιούν τα social media 

εντατικά στην κοινωνικοποίηση τους. Ωστόσο, 

για αυτούς είναι συχνά δύσκολο να επωφεληθούν 

από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή 

τεχνολογία και χρειάζονται ειδική στήριξη για 

να αντιμετωπίσουν επαρκώς τους κινδύνους που 

ενδέχεται να διατρέξουν.  

Η παροχή των διαδικτυακών μαθημάτων 

απευθυνόμενα στους επαγγελματίες του 

πεδίου, ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα 

και στην ψηφιακή εκπαιδευτική εποχή, η οποία 

αναδείχτηκε ακόμα περισσότερο εν μέσω της 

πανδημίας. 
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AMORAY 

(2019-1-UK01-KA205-061359)

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA2 «AMORAY» (Assessment of Men-

tal Health of Refugees and Asylum seekers 

by Youth Workers) προτείνει ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης και ανάπτυξης για Youth Workers, 

με στόχο την αναγνώριση του ρόλου τους στην 

παροχή ψυχικής υγείας στους Νέους ηλικιακά 

Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο.

Βάσει μιας έρευνας και ανάλυσης αναγκών στην 

αρχή του έργου, το πρόγραμμα αναπτύσσει εντός 

του έτους 2020 το «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

την εκτίμηση της ψυχικής υγείας των προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο από τους Youth Work-

ers», ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Πιστώσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση (ECVET) και διασφαλίζοντας ότι η 

κατάρτιση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική 

πιστοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πρόγραμμα σπουδών θέτει τις βάσεις για την 

ανάπτυξη του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Η 

πλατφόρμα του προγράμματος AMORAY παρέχει 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εισάγει 

ένα φόρουμ επικοινωνίας και μια πύλη για εύκολη 

πρόσβαση στο σχετικό ψυχοεκπαιδευτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα:  https://amoray-project.eu/ 

YOU.PRO.ME -YOUth workers PROmoting 

MEntal health (2019-2-IT03-KA205-016385)

Το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA2 “YOU.PRO.ME”, απευθύνεται κυρίως 

σε επαγγελματίες και φορείς που εργάζονται με 

νέα άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως κύριο 

στόχο να ευαισθητοποιήσει και να επαγρυπνήσει 

την κοινωνία γύρω από τα ζητήματα ψυχικής 

υγείας, καθώς και να εστιάσει σε πιθανά μέτρα 

πρόληψης, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι οι νέοι 

είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις 

και τις δεξιότητες, που κρίνονται απαραίτητες για 

καλύτερη ψυχική ευεξία.

NOW 

(2019-1-UK01-KA204-061406)

To πρόγραμμα ΝΟW στοχεύει στην προώθηση 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας και 

συγκεκριμένα  στην δυναμική ενσωμάτωση των 

γυναικών-μεταναστριών στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Η Ελλάδα και η ΙΑΣΙΣ σε αυτό το 

πρόγραμμα συνεργάζονται με οργανισμούς από 

το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Κύπρο, 

την Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Γαλλία και την 

Πορτογαλία. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος 

είναι:

• Να υποστηρίξει τις εργαζόμενες γυναίκες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στην καριέρα τους, 

ενδυναμώνοντας τις δεξιότητές τους με σκοπό 

την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, 

στο εργασιακό περιβάλλον.

• Να αναπτυχθεί επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ γυναικών-ηγετών στον επιχειρηματικό 

κόσμο, και γυναικών-μεταναστριών, που είτε 

προσπαθούν να ενταχθούν, είτε έχουν ήδη 

αποκατασταθεί επαγγελματικά.

• Να δημιουργηθεί μια συλλογή μοντέλων 

γυναικών-ηγετών για να μοιραστούν βιογραφίες, 

να δώσουν παραδείγματα πραγματικού κόσμου 

και να εμπνευστούν γυναίκες μετανάστριες.

• Να αναπτυχθεί ένα πολύ-γλωσσικό MOOC 

(ηλεκτρονική πλατφόρμα), που προσφέρει 

ευέλικτη μάθηση και πόρους για την ηγεσία και 

μια διαδρομή ανταλλαγής με άλλες γυναίκες-

μετανάστριες, ηγετικών γυναικών και μέντορων. 

Mάλιστα, εντός του 2020, ολοκληρώθηκε 

το εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενος προς 

γυναίκες που θα ήθελαν να ενταχθούν στον 

επιχειρηματικό κόσμο και μεταφράστηκε σε όλες 

τις γλώσσες της κοινοπραξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

και τα αποτελέσματα: http://nowmooc.eu/el/ 
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A PART OF EU 2.0.

 (2019-2-ES02-KA205-013603)

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό Εrasmus+ πρόγραμμα 

«A Part of EU 2.0» εστιάζει σε μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις, που παρατηρείται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση:   στην επίτευξη της κοινωνικής 

ένταξης των ηλικιακά νεότερων μεταναστών 

και των νέων ανθρώπων που ανήκουν σε 

μειονότητες, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους 

στην εκπαίδευση.

Καθώς το ποσοστό των νεότερων ηλικιακά 

μεταναστών ή / και των μειονοτήτων στην 

Ευρώπη έχει αυξηθεί, τα προβλήματα και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όσον αφορά τη 

ενεργή κοινωνική συμμετοχή τους, έχουν επίσης 

γίνει πιο περίπλοκα. Επομένως, το πρόγραμμα 

αυτό στοχεύει στο να παρέχει καινοτόμες 

μεθόδους στους επαγγελματίες των κοινωνικών 

οργανώσεων, των δημόσιων φορέων και του 

ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

ενεργός συμμετοχή αυτών των πληθυσμών. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση 

των κοινωνικών, πολιτικών και ψηφιακών 

ικανοτήτων της νεολαίας με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο ή/και μέλη κοινωνικών μειονοτήτων, 

μέσω της κατάρτισης και της συμμετοχής, καθώς 

και στην παροχή πρακτικών λύσεων προς το 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

πλαίσιο, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή 

DIVE IN 

(871087)

Το πρόγραμμα DIVE IN στοχεύει στην 

υποστήριξη τοπικών φορέων που εργάζονται 

ιδιαίτερα με τους νέους, ενισχύοντας τους 

τις γνώσεις και την ικανότητα πρόληψης και 

αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης (με 

συγκεκριμένη ρεαλιστική εστίαση στη βίαιη 

ριζοσπαστικοποίηση). Το DIVE IN παρουσιάζει 

ένα καινοτόμο και ειδικευμένο εκπαιδευτικό 

υλικό, το οποίο παρέχει στους εκπαιδευόμενους 

προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

και «σενάρια διά βίου μάθησης» , μαζί με ένα 

διαδικτυακό κόμβο συνεργασίας για τοπικούς 

φορείς σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα, τα οποία και ολοκληρώθηκαν και 

ξεκίνησαν να δοκιμάζονται πιλοτικά από τις 

ομάδες-στόχους εντός του 2020. 

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εδράζεται στο 

Online εκπαιδευτικό κέντρο DIVE IN, το οποίο 

σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες που ομιλούνται στις τέσσερεις χώρες-

εταίρους (Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία), 

εκτός από τα αγγλικά. 

Το έργο προσφέρει:

•Ανάπτυξη των ικανοτήτων , πρώτα στους 

εκπαιδευτές για πολλαπλούς σκοπούς και στη 

συνέχεια στους τοπικούς φορείς, στις 5 βασικές 

πτυχές της διαπολιτισμικότητας, κοινωνικής 

ομαδοποίησης, χρήσης του διαδικτύου, 

της συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Εντός 

του 2020, τρεις ολοκληρωμένοι εκπαιδευτικοί 

οδηγοί δημιουργήθηκαν από τους εταίρους 

και προβλέπεται να ενταχθούν και στην 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: https://www.aparto-

feu.eu/the-project

συμπεριφοράς, και κοινωνικής συνοχής και 

ενσωμάτωσης.

•Η μάθηση θα παρέχεται επίσης από το 

εικονικό εκπαιδευτικό κέντρο DIVE IN, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κόμβου επικοινωνίας 

(για περαιτέρω ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 

έναρξη των παρεμβάσεων / προγραμμάτων) - σε 

απευθείας σύνδεση χωρίς συμβαλλόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

και τα αποτελέσματα:

https://trainingcenter.divein-project.eu/
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Youth Round Trip for Climate Action  

(614827)

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι συντονιστής στο πρόγραμμα 

Youth Round Trip for climate action (YouRo-

Trip), το οποίο είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 

την νεολαία (KA3 – Support for Policy Reform - 

European Youth Together) το οποίο φιλοδοξεί 

να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στις 

δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

μέσω συζητήσεων για το θέμα της κλιματικής 

αλλαγής.  

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν 

Τοπικά Συμβούλια Νέων (Youth Councils) σε κάθε 

μία από τις 8 χώρες που συμμετέχουν σε αυτό 

(Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Αυστρία, Δανία και Ρουμανία), τα οποία μέσω 

διακρατικών συναντήσεων (Youth Exchanges) 

αλλά και τοπικών δράσεων, θα συζητούν για την 

κλιματική αλλαγή και θα προτείνουν λύσεις. 

Επιπλέον, θα ζητήσουν υποστήριξη στα 

εγχειρήματά τους από φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Κρατικούς φορείς, εταιρείες, και 

βεβαίως άλλους οργανισμούς που ασχολούνται 

με την νεολαία ή/και το περιβάλλον. Στο τέλος 

του προγράμματος τα Τοπικά Συμβούλια Νέων 

θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην 

Ε.E. με σκοπό να σχεδιαστούν οι πολιτικές, τα 

προγράμματα, και οι δράσεις της Ευρώπης για το 

περιβάλλον. 

ΤΑΚΕ-ΙΤ 

(2019-1-BE01-KA204-050400)

Το project αυτό για το περιβάλλον έχει ως 

σκοπό να ενδυναμώσει τα άτομα, να ενισχύσει 

την εθελοντική δράση και να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να κατανοήσουν την κλιματική 

αλλαγή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

ώστε να υιοθετήσουν τακτικές σχετικά με το 

περιβάλλον και την προστασία του. Επιπλέον 

τo πρόγραμμα Take it, στο οποίο συμμετέχουν 

9 χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Βέλγιο, Ιταλία) αποσκοπεί στην δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού οδηγού με τελικό παραδοτέο την 

ευαισθητοποίηση  της κοινότητας σχετικά με 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Το παραγόμενο υλικό 

θα αποτελέσει τη βάση της εκπαίδευσης ενηλίκων 

που θα εφαρμοστεί στην πιλοτική δοκιμή των 

σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών, με 

σκοπό να ενισχυθούν οι συμπεριφορές εκείνες 

που θα βοηθήσουν τα άτομα να ανταπεξέλθουν 

στις μεταβαλλόμενες αλλαγές και απαιτήσεις 

της κοινωνίας. Επομένως, οι κύριοι στόχοι του 

προγράμματος είναι:

• Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδηγού με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 

της κοινότητας.

• Δημιουργία καλών πρακτικών που μπορούν 

να εφαρμοστούν στα πλαίσια κοινωνικών 

υπηρεσιών με σκοπό την προώθηση  της αλλαγής 

του κλίματος και τις γενικότερες δυσμενείς 

επιπτώσεις που έχει επιφέρει ο ανθρώπινος 

παράγοντας στο περιβάλλον.

Support me

Tο Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA2 ““Support Me” (Supporting practi-

tioners to train migrants in Europe) απευθύνεται 

σε οργανισμούς εξειδικευμένους στον τομέα 

της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στοχεύει 

στο να κατασκευάσει έναν πολυ-επιστημονικό 

εκπαιδευτικό οδηγό, εστιασμένο κυρίως 

στην άτυπη μάθηση και στην εκπαιδευτική 

ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

των επαγγελματιών, οι οποίοι δουλεύουν με 

μετανάστες ή πρόσφυγες. 

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 

η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία και η 

Ιταλία. 

Tα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

προγράμματος είναι:

• Η καλύτερη κατανόηση από τους εκπαιδευτές/

εθελοντές ως προς τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες/μετανάστες.

• Η αύξηση της ποιότητας των παρεμβάσεων μέσω 

της υιοθέτησης κατάλληλης επαγγελματικής 

στάσης, της διάδοσης ορθών πρακτικών και της 

απόκτησης ειδικών γνώσεων για την εκπαίδευση 

και υποστήριξη του μεταναστευτικού πληθυσμού.

• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ομάδων 

και εθελοντών για τον εντοπισμό και την βελτίωση 

των δεξιοτήτων των μεταναστών.

ΑSSESS PLUS 

(2019-1-FR01-KA204-062263)

Στόχος του ASSESS PLUS είναι η υποστήριξη των 

δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω 

καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου με εργαλεία 

και προϊόντα, για να διευκολύνουν την πρόοδο 

των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και κατάρτιση 

προς υψηλότερα προσόντα.

Για το σκοπό αυτό, επτά ευρωπαίοι πάροχοι 

εκπαίδευσης ενηλίκων, εμπειρογνώμονες για 

την εκτίμηση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων 

και σε ψηφιακές λύσεις που εφαρμόζονται στην 

κατάρτιση και την απασχόληση από έξι χώρες, 

τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία, η Ιρλανδία, 

η Βουλγαρία και η Ελλάδα, θα συνεργαστούν 

για τη δημιουργία ενός συνόλου καινοτόμων 

εργαλείων και ψηφιακών λύσεων, όπως ένας 

Ηλεκτρονικός Οδηγός Εκμάθησης για Ψηφιακές 

Ικανότητες στην Εικονική Μάθηση, μια εφαρμογή 

αξιολόγησης για έλεγχο δεξιοτήτων, κ.α. 

Μέσα από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 

Εκπαιδευτές, σύμβουλοι, προσωπικό 

καθοδήγησης καθώς και μειονεκτούντες 

ενήλικες. 
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ΥΕS WE CAN! 

(2019-1-PL01-KA204-065197)

Το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Erasmus+ KA2 “Yes We Can!” με Αριθμό 

Προγράμματος 2019-1-PL01-KA204-065197, 

έχει ως στόχο να δώσει την δυνατότητα στους 

ηλικιωμένους, με χαμηλό επίπεδο γνώσεων 

στις νέες τεχνολογίες, να χρησιμοποιήσουν τα 

υπάρχοντα και τα νέα εργαλεία πληροφορικής, 

καθώς και να υποστηρίξει αυτήν την ομάδα-στόχο 

στη διαδικασία της Δια Βίου μάθησης. Η κύρια 

επιστημονική προσέγγιση, στην οποία βασίζεται 

η μεθοδολογία του έργου, είναι το Μοντέλο της 

«Παιδαγωγικής των Καταπιεσμένων» (“Peda-

gogy of the Oppressed”) του Freire, το οποίο 

έχει αναδιαμορφωθεί κατάλληλα στη σύγχρονη 

πραγματικότητα και χρησιμοποιείται στη 

διδασκαλία της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με 

τη βιωματική μαθησιακή προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://yes-we-can.swifterr.com/?fbclid=I-

wAR2H1XkoSb5Q-2wec7cVd4yisT1jLb4ExlMBo-

V6aThstX0giYD9nLXhm2RA

 

BODY TABU

(2019-3-NO02-KA205-001540)

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Erasmus+ KA2 «BODYTABU» (Body image, 

psychological health and TABU concerns in 

migrant youth and implications for their edu-

cation), στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και 

αξιολόγηση ενός πακέτου κατάρτισης για τους 

επαγγελματίες που ασχολούνται με πρόσφυγες 

και μετανάστες, προκειμένου να αυξήσουν την 

ευαισθητοποίησή τους για θέματα, όπως: εικόνα 

σώματος, ανησυχίες σχετικά με την εμφάνιση, 

TABU, περιστατικά εκφοβισμού και διακρίσεις 

που σχετίζονται με την εμφάνιση και τον 

αντίκτυπο της στην ένταξη των μεταναστών / 

προσφύγων.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από 

τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την 

Ελλάδα.

PINOLO 

(2020-1-UK01-KA204-079024)

Ο βασικός στόχος του έργου PINOLO (Pro-

fessional training of unemployed artists) 

είναι να παρέχει στους άνεργους καλλιτέχνες 

συγκεκριμένες δεξιότητες, προκειμένου 

να ενταχθούν στον επιχειρηματικό κόσμο, 

ειδικότερα στη μετά COVID-19 εποχή. Σκοπός, 

λοιπόν, είναι  βελτίωση των ικανοτήτων τους και, 

ως εκ τούτου, των ευκαιριών απασχόλησής τους. 

Oι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα,  η Κύπρος, η 

Γαλλία, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ισπανία. Οι 

στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

•Εισαγωγή των καλλιτεχνών σε ένα μοναδικό 

Εκπαιδευτικό Υλικό το οποίο θα τους βοηθήσεις 

να εκτιμήσουν την αξία της βιωματικής μάθησης 

και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

•Εξειδίκευσης και ενδυνάμωση προς 

επαγγελματίες καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι 

άνεργοι.

•Παροχή εργαλείων για να συμμετάσχουν στην 

κοινωνική επιχειρηματικότητα και σε άλλες 

πρωτοβουλίες και ευκαιρίες απασχόλησης.

•Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι 

στην κοινωνία και προώθηση της κοινωνικής, 

οικονομικής και επαγγελματικής ένταξής τους.

Skills Development for Sports Volunteering 

Trainers (613572-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP) 

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση και ανάπτυξη 

των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και στην 

προώθηση της κατάρτισης των εθελοντών μέσω 

της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού εργαλείου 

που αποσκοπεί στην ενίσχυση γνώσεων, την 

δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ οργανισμών στον τομέα του 

αθλητισμού και του εθελοντισμού. 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μικρή Στρατηγική 

Σύμπραξη στον τομέα του Αθλητισμού στο 

πλαίσιο του Erasmus+ , μεταξύ της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 

και 4 ακόμα οργανισμών με έδρα την Ισπανία 

(Asociación Iniciativa Internacional Joven), 

την Ιταλία (ASD San Venanzo) , την Λιθουανία 

(Asociacija Aktyvistai) και την Πολωνία (MOSIR 

Rybnik).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη 

σελίδα του προγράμματος:

https://vol4life.aiij.org/about 
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BOOST Global competence for advancing 

social inclusion and career path of vulnerable 

women (2020-1-ES01-KA204-081853)

Το Erasmus+  έργο BOOST στοχεύει στην 

προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης 

ικανοτήτων μεταξύ ευάλωτων γυναικών για την 

προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και την 

υποστήριξη της σταδιοδρομίας τους. Μέσω ενός 

εξειδικευμένου προγράμματος καθοδήγησης που 

παρουσιάζεται με τη μορφή εργαλειοθήκης, το 

BOOST θα εξοπλίσει επίσης επαγγελματίες, ώστε 

να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτές 

τις γυναίκες να χρησιμοποιούν την παγκόσμια 

ικανότητα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν καθημερινά. 

Το BOOST υιοθετεί μια προσέγγιση από τη 

βάση προς τα πάνω και θα περιλαμβάνει και 

τις δύο ομάδες-στόχους (δηλαδή γυναίκες και 

επαγγελματίες) σε όλες τις βασικές φάσεις του 

έργου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, 

του σχεδιασμού, των δοκιμών, της επικύρωσης, 

της γενικής διάδοσης και της ανάπτυξης. 

ReWrite your story – ReStory 

(2020-1-EL01-KA202-079002)

Ο βασικός στόχος του Erasmus+ έργου ReSto-

ry είναι να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία που 

βασίζεται σε πρακτικές αφήγησης (storytelling) 

που θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν τα 

ιδρύματα και τους μεμονωμένους επαγγελματίες 

φροντιστές που εργάζονται με ηλικιωμένους. 

Ο στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι να οπλίσει 

τους επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες 

που θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να 

αποκτήσουν ή να ανακτήσουν έναν ενεργό ρόλο 

στην κοινωνία με την παραγωγή πολιτιστικών 

προϊόντων, όπως χορός ψηφιακής αφήγησης και 

παραστάσεις φυσικού θεάτρου, βίντεο διακοπής 

κίνησης (stop motion video), βίντεο χορού και 

λογοτεχνία. 

UnitED for Global Goals 

(2020-1-FR01-KA202-080248)

Το έργο UnitED for Global Goals στοχεύει στη 

δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής καλών 

πρακτικών μεταξύ των εταίρων που ανήκουν 

στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Tandem Plus, όπου η 

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι μέλος, για να μάθουν και 

να μοιραστούν εμπειρίες μεταξύ των φορέων 

ΕΕΚ σχετικά με το θέμα των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης της Ατζέντας 2030, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στη συνεισφορά της κοινής γνώσης, 

πρακτικών, ενεργειών μάθησης και ένταξης που 

έχει υιοθετήσει κάθε εταίρος ή είναι πρόθυμος 

να μοιραστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

που προσδιορίζονται σε τρεις συγκεκριμένους 

στόχους της Ατζέντας 2030, παλεύοντας με τις 

προκλήσεις που κάθε ευρωπαϊκή κοινότητα και 

χώρα αντιμετωπίζει.

1. Εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, 

βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια (No.7).

2.Καθιστώντας πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, 

ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες (No.11).

3. Βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής 

(No.12).

LOG’IN 

(KA204-FB2F217F)

Το LOG’IN (Inclusive housing for people with 

disabilities as a response to social auton-

omy) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus+. Οι χώρες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Γαλλία, η 

Ελλάδα, η Σουηδία, και το Βέλγιο.

Η φιλοδοξία του έργου LOG’IN είναι να 

προωθήσει την προσβασιμότητα και την 

κοινωνική ενσωμάτωση για άτομα με αναπηρία 

και, συνεπώς, να προωθήσει την αυτονομία 

τους, με μία ιδιαίτερη έμφαση στην στην 

παροχή στέγασης αλλά και στην ενίσχυση των 

υπαρχουσών στεγαστικών δομών.

•Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LOG’IN φιλοδοξεί 

να δημιουργήσει εκπαιδευτικούς οδηγούς αι 

να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για τους: 

•Eκπαιδευτές/τριες στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

•Εκπαιδευτικοί 

•Ειδικευμένοι επαγγελματίες που εργάζονται 

στον τομέα της αναπηρίας. 

Ειδικευμένοι φροντιστές. 

•Μη ειδικευμένοι φροντιστές (μέλη της 

οικογένειας, κηδεμόνες κ.λπ.)
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Care What You(th) Wear

(618797-EEP-1-2020-EPPKA2-CBY-ACPALA)

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Erasmus+ KA2 «Care What You(th) Wear» 

αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και εκπαίδευση 

των Youth Workers πάνω στη καταπολέμηση 

των μολυσματικών βιομηχανιών των ρούχων. 

Η δράσεις του προγράμματος στοχεύουν να 

ενισχύσουν τις συνεργασίες μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας, δημιουργώντας μια σειρά εκπαιδεύσεων 

της νεολαίας στις θεματικές του προγράμματος.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από την 

Ιταλία, τη Λιθουανία, το Νεπάλ, τις Φιλιππίνες και 

την Ελλάδα.

Mentoring for Inclusion

(2020-1-ES02-KA205-015100)

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA2 «Mentoring for Inclusion» έχει ως 

στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ 

φορέων που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, 

ώστε να ενισχυθεί η εμπειρία και η διαχειριστική 

τους επάρκεια στην υποστήριξη εθελοντών με 

περιορισμένες ευκαιρίες.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από 

την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια 

Μακεδονία και την Ελλάδα.

Health Education for Young People with 

Disabilities – HEDY

Το Erasmus+ έργο Health Education for Young 

People with Disabilities – HEDY είναι καινοτόμο 

σε περιεχόμενο και σχεδιασμό των πνευματικών 

του αποτελεσμάτων. Στηρίζοντας την ανάπτυξη 

βασικών ικανοτήτων των νέων με αναπηρίες, 

δίδεται ιδιαίτερη  έμφαση στην αύξηση του 

επιπέδου των προσωπικών, κοινωνικών και 

μαθησιακών ικανοτήτων αλλά και στη βελτίωση 

της υγείας με καλύτερη διαχείριση της ζωής τους 

προσβλέποντας στο μέλλον. Αυτό συνεπάγεται 

με την ενσωμάτωση ενός υγιούς νου, σώματος 

και τρόπου ζωής.

WE MEN 

(2020-1-UK01-KA204-079258)

Η πρόκληση των προκαταλήψεων και των 

στερεοτύπων των φύλων καθ ‘όλη τη διάρκεια 

του κύκλου εκπαίδευσης μπορεί να μειώσει 

τις ανισορροπίες των φύλων σε άλλους τομείς 

της ζωής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα 

στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο να 

ανοικοδομηθούν και να αμφισβητηθούν σε όλους 

τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Ο στόχος του Erasmus+ έργου We Men είναι 

να αντιμετωπίσει τις παραπάνω ανάγκες και 

προκλήσεις που βελτιώνουν τις μεθόδους 

διδασκαλίας στη συναισθηματική νοημοσύνη και 

την κατάρτιση για την ισότητα των φύλων για 

εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω ψηφιακών λύσεων.

Readjusting to life: The Development of an 

Innovative Online Guide for the Social Inclusion 

of People with Acquired Disabilities

 (2020-1-TR01-KA204-094182)

Το Erasmus+  έργο Readjusting to life στοχεύει 

στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 

ατόμων με επίκτητη αναπηρία μέσω ενός 

διαδικτυακού οδηγού για την πρόσβαση στην 

κοινωνική ζωή. Αυτός ο διαδικτυακός οδηγός 

θα παρέχει σε κάθε άτομο με αναπηρία εύκολη 

πρόσβαση σε υπάρχουσες δραστηριότητες στις 

τοπικές περιοχές και σε εθνικό επίπεδο και 

πληροφορίες για τις άμεσες ανάγκες τους, για 

παράδειγμα στην εκπαίδευση, την υγεία και την 

εργασία ή τα χόμπι τους. 

Για αυτούς τους λόγους θα είναι ένα καινοτόμο 

μέσο για άτομα με αναπηρία για συμμετοχή 

σε αστικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα 

να γνωρίζει τις επιλογές για τη βελτίωση των 

προσόντων τους αυξάνοντας τα επίπεδα 

απασχολησιμότητας και ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας. 

Επειδή αυτός ο διαδικτυακός οδηγός θα παρέχει 

σε κάθε άτομο που έχει αποκτήσει αναπηρία 

εύκολη πρόσβαση στη ζωή εκτός σπιτιού θα 

επιταχύνει επιτυχώς τη κοινωνικής προσαρμογή, 

καθώς θα καταστήσει την κοινωνική ζωή και την 

επαγγελματική ζωή πιο προσιτή για αυτούς. 

Fashion 4 Inclusion 

(2020-1-ES01-KA202-082950)

Το Erasmus+  έργο Fashion 4 Inclusion στοχεύει 

στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών 

και των προσφύγων στους τομείς της ραπτικής, 

της ανακύκλωσης, της μόδας και του σχεδιασμού 

καθώς και στη υιοθέτηση της κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης των μεταναστών και των 

προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας 

την πρόσβασή τους στην ΕΕΚ στον τομέα της 

βιώσιμης και διαπολιτισμικής μόδας.

Οι βασικές ομάδες στόχοι είναι:

1. Επαγγελματίες ΕΕΚ (εκπαιδευτές, μέντορες, 

επαγγελματίες).

2. Μετανάστες και πρόσφυγες σε κίνδυνο.

3. Βασικοί ενδιαφερόμενοι και δημόσιες αρχές 

(τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο).

4. Γενικοί ενδιαφερόμενοι και διευκολυντές.

Learning Through Gameplaying

(KA205-5584975C-PL)

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eras-

mus+ KA2 «Learning Through Gameplaying» 

έχει ως στόχο την ενδυνάμωση ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες ή και από μειονεκτικά 

υπόβαθρα, με σκοπό να γίνουν προσωπικοί 

φροντιστές ηλικιωμένων μέσα από τεχνικές 

παιχνιδοποίησης. Παράλληλα, οι φορείς θα 

ανταλλάξουν νέες μορφές ψηφιακής μάθησης 

μεταξύ τους.  

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από τη 

Πορτογαλία, τη Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ισπανία και την Ελλάδα.

77



MI WINDOW 

(2020-1-UK01-KA201-079268)

Το Erasmus+ έργο Mi window έχει σχεδιαστεί για 

να υποστηρίζει ψυχολογικά και να ενσωματώνει 

παιδιά μεταναστών μέσω του σχολείου, αλλά 

και οποιοδήποτε παιδί στο σχολείο ή άτομο 

με τραύμα πρώιμης ζωής για οποιονδήποτε 

λόγο. Το τραύμα είναι ένα αναπόφευκτο μέρος 

της ανθρώπινης κατάστασης που δεν γνωρίζει 

σύνορα και οι συνέπειές του είναι εξαιρετικά 

δαπανηρές για την κοινωνία και την ανθρώπινη 

ζωή. Η πληροφόρηση σχετικά με το τραύμα 

δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπεται, καθώς 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής 

σταθερότητας και υγείας. Το έργο Mi Window 

θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στον 

εντοπισμό, την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη που 

προκαλούνται από τραύμα / τραύμα πρώιμης 

ζωής κάτω των 5 ετών για να ανταποκριθούν 

σύμφωνα με την τρέχουσα ψυχολογική και 

νευροεπιστημονική έρευνα.

We Care 

(2020-1-FR01-KA204-080142)

Το Erasmus+  έργο WE CARE στοχεύει στην 

αντιμετώπιση των περιγραφόμενων αναγκών 

και προκλήσεων σχεδιάζοντας και συν-

δημιουργώντας νέες μεθόδους και εργαλεία που 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους 

και προσωπικό καθοδήγησης ενηλίκων, 

προκειμένου να υποστηρίξουν καινοτόμες 

πρακτικές καθοδήγησης, κατάρτισης και 

επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

των μεταναστριών που εργάζονται σε τομείς 

φροντίδας στην Ευρώπη.

Μείνετε συντονισμένοι 
και μάθετε για τις 

επερχόμενες δράσεις μας 

www.iasismed.eu 

www.fabricrepublic.gr

http://connectathens.gr/

https://edifycentre.com/

https://www.facebook.com/iasis.athens/

https://www.facebook.com/fabricrepublic.gr/

https://www.facebook.com/connectyourcity/ 

https://www.facebook.com/edifycentre 

https://www.instagram.com/iasis_gr/

https://www.instagram.com/fabricrepublic_gr/

https://www.instagram.com/connectyourcity/
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