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Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου  
 
 
 Το 2020 ήταν μια χρονιά πρόκληση. Ήταν η χρονιά που μπήκε στη ζωή μας η πανδημία του 
Covid-19 καθώς και οι συνέπειες αυτής σε κοινωνικό, οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο. 
Συνθήκες  που  ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων όπως των αιτούντων διεθνή προστασία, μεταναστών και προσφύγων. 
 
To 2020 το σωματείο  Omnes συνέχισε να διαχειρίζεται το πρόγραμμα ESTIA σε συνεργασία 
και με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).  Το 
έργο ολοκληρώθηκε στο τέλος της ίδιας χρονιάς μετά από 4 χρόνια αποτελεσματικής  
διαχείρισης και αφού είχαν απασχοληθεί σε αυτό περισσότερα από 80 άτομα προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων από τα 93 που συνολικά εργάστηκαν στο σωματείο. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε της UNHCR (http://estia.unhcr.gr/el/home_page/) μέχρι και το 
Σεπτέμβριο του 2020 σε όλη την Ελλάδα δημιουργήθηκαν  27930 θέσεις στέγασης από τις 
οποίες ο OMNES διαχειρίστηκε τις 660. 
  
 Η χρονιά ξεκίνησε με την υλοποίηση του προγράμματος  HELIOS σε συνεργασία με το 
Solidarity Now, βασικού εταίρου του Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Το 
ξέσπασμα της πανδημίας δε μας εμπόδισε να εργαστούμε ουσιαστικά ώστε να 
οργανώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο τριώροφο κτήριο επί της οδού 
Μοσκώφ 8 στο Κιλκίς που κάλυπτε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας ενός 
Εκπαιδευτικού Κέντρου Ένταξης στα πλαίσια  υλοποίησης του προγράμματος. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς  το Inclusion Centre, ενταγμένο στο Inclusion Project, δε 
σταμάτησε να ενισχύει και να  παράσχει τις υπηρεσίες  του ενώ προχώρησε και το 
πρόγραμμα Rebuild, που είχε ξεκινήσει από το 2019.  Συνολικά το Inclusion Centre  από την 
έναρξη της λειτουργίας του το 2017 μέχρι και  τα τέλη του 2020 είχε 913 εγγεγραμμένους 
ωφελούμενους ενώ δέχθηκε 11.960 επισκέψεις για ικανοποίηση αιτημάτων, 
παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή σε δράσεις ενδυνάμωσης, υποστήριξης, 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στη γενναιόδωρη 
χρηματοδότηση και πολύτιμη υποστήριξη του οργανισμού  Choose Love.  
 
 Επιπλέον με τη χρηματοδότηση του Rockefeller  Brothers Foundation ο OMNES κατάφερε 
να ενισχύσει την διοικητική του επάρκεια και ταυτόχρονα να υποστηρίξει κατά περίπτωση 
ιδιαίτερα ευάλωτους ωφελούμενους των προγραμμάτων  που υλοποιεί στην Π.Ε. Κιλκίς. 
Επιπλέον, υποστήριξε δράσεις που στόχευαν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής τοπικά 
και ενίσχυσε πρωτοβουλίες που στόχευαν στην περαιτέρω θωράκιση των τοπικών μονάδων 
υγείας και τα σχολεία κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. 
 
Παρά τις δύσκολες συγκυρίες το σωματείο OMNES συνέχισε απρόσκοπτα το έργο του με την 
υποστήριξη  χρηματοδοτών, εταίρων και συνεργατών. 
 
Με εκτίμηση 
 Το Δ.Σ. 
 
 
 

http://estia.unhcr.gr/el/home_page/
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Πρόγραμμα  
HELIOS  
 

Από τον Ιανουάριο του 2020, το σωματείο 
OMNES συνεργάζεται με τo  SolidarityNow 
που είναι βασικός εταίρος υλοποίησης 
του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο του 
προγράμματος HELIOS που το 2020 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή – Directorate General for 
Migration and Home Affairs . 
 
Στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των 
μελών των οικογενειών τους στην ελληνική 
κοινωνία.  
 

Από το Μάρτιο του 2020 δημιουργήσαμε 
ένα σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Ένταξης (Integration Learning Center) στο 
κέντρο της πόλης του Κιλκίς, όπου 
προσφέρονται: 
 

 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας. 
 

 Μαθήματα που σχετίζονται με τον 
πολιτιστικό προσανατολισμό, τις δεξιότητες 
ζωής και την εργασιακή  ετοιμότητα από 

έμπειρους εκπαιδευτικούς μαζί με 
πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. 

 
 Τάξεις αφιερωμένες στην απόκτηση 

δεξιοτήτων ζωής όπως η βελτίωση της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας με 
άλλους. 

 
 Μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων, εκμάθησης υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων. 

 
 Εξωσχολικές δραστηριότητες   όπως 

εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία. 
 
 
 
 

 
 

 
Από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο  και από 
το  Νοέμβριο έως το Δεκέμβριο του 
2020 το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης 
παρέμεινε κλειστό, ως προς τη δια 
ζώσης παροχή υπηρεσιών, εξαιτίας των 
μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του 
Covid-19. Όλο το διάστημα του lock 
down δεν σταμάτησαν να παρέχονται 
εξ αποστάσεων όλες οι υπηρεσίες. 
Πραγματοποιήθηκαν on line μαθήματα 
Ελληνικών, εκπαιδευτικές και 
συμβουλευτικές δράσεις και 
προγράμματα στο πλαίσιο 
συνεργασίας με άλλους φορείς ( ΔΟΜ). 
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Σε αριθμούς… 
 
 
 

 

326 
 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   

ΕΝΤΑΞΗΣ HELIOS 

 

Ο αριθμός συμπεριλαμβάνει όσους πληρούσαν 

τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα και προσήλθαν στο Κέντρο για 

εγγραφή σαν μαθητές είτε σαν εξαιρούμενοι 

των μαθημάτων λόγω ευλογοφανούς αιτίας.  
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Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 
 

 

 

150 
ΑΤΟΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ HELIOS  

 

 

17 
ΠΑΙΔΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (RSC)  

 

Ο αριθμός αυτός αφορά παιδιά που οι 

γονείς/κηδεμόνες τους ήταν στο Κέντρο 

είτε για μαθήματα, είτε για 

οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

19 
ΑΤΟΜΑ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

(IN-VIVO)  

Τα ενεργά τμήματα in-vivo για 

το 2020 ανέρχονται σε 3. 

 

 

 

 

50 
ΑΤΟΜΑ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ (E-LEARNING) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ή 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)  

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 35 

μαθητές υποχρεωτικής και 15 μαθητές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προαιρετικής παρακολούθησης. Τα ενεργά 

τμήματα από απόσταση για το 2020 

ανέρχονταν  σε συνολικά 4 εκ των οποίων 3 
υποχρεωτικής και 1 προαιρετικής 

παρακολούθησης. 
 

207 
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Οι ώρες αυτές συμπεριλαμβάνουν 

μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας, 

μαθήματα Δεξιοτήτων (Soft Skills) και 

Εξωτερικών Δραστηριοτήτων.  
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Inclusion 
Project 
Το Inclusion Centre , με έδρα το κτίριο στην 

Οδό Σπάρτης 9 ξεκίνησε τη λειτουργία του 

τον Ιούνιο του 2017 χάρη στη συνεργασία 

και τη χρηματοδότηση από τη Βρετανική 

οργάνωση Choose Love. 

 

 Την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 

έως τον Απρίλιο του 2020 η UNHCR στήριξε 

οικονομικά το Inclusion Centre, 

συμμετέχοντας στα λειτουργικά έξοδα, και 

χρηματοδοτώντας τα μαθήματα 

ελληνικών.  

 

Το Inclusion  Centre  είναι ένας χώρος ανοιχτός 

σε όλους με ισότιμη συμμετοχή. Οι δράσεις του 

στοχεύουν  στην ενίσχυση και ενδυνάμωση   του 

νεοφερμένου και ντόπιου πληθυσμού όπως οι 

πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο  

 και ευάλωτες τοπικές οικογένειες που    

διατρέχουν ενδεχόμενο κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 

        

 

 

 

 Οι υπηρεσίες σε πρώτο πλάνο 

  

  
 

 

 
Τους μήνες που το Inclusion Centre 
παρέμενε κλειστό για του επισκέπτες λόγω 
της πανδημίας, όλες οι υπηρεσίες 
προσφέρθηκαν από απόσταση, μέσω 
διαδικτυακών  εφαρμογών επικοινωνίας.  
 
 
 
 
 

integration

εκπαίδευση

νομικές 
υπηρεσίες

υπηρεσίες 
διερμηνείας

νοσηλευτικές 
υπηρεσίες

πολιτιστικές και 
κοινωνικές 

δράσεις

κοινωνικό 
τμήμα
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Γενικά 
Στοιχεία 

 
  
 

 2595 
 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΤΟ 2020 

Ο μοναδικός αριθμός των ατόμων που 

επισκέφτηκαν το Inclusion Centre ήταν 307 

άτομα. Οι περισσότερες επισκέψεις 

αφορούσαν την παρακολούθηση μαθημάτων 

ελληνικών, αγγλικών, υπολογιστών, καθώς 

και ενισχυτικής διδασκαλίας. Επιπλέον, οι 

λόγοι επίσκεψης των ωφελούμενων 

αφορούσαν στην  παραπομπή αιτημάτων από 

ή σε άλλους οργανισμούς, την διευκόλυνση 

της πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή 

κοινωνικές υπηρεσίες, τη συμμετοχή σε  

ομάδες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης, τη 

συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

 

 
107 

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ   

Το  82% αφορά ωφελούμενους του 

προγράμματος ESTIA και στην πλειοψηφία 

τους αφγανικής καταγωγής.   

 

 

AFG  
56%

ALB
1%

DEU
2%

GRC
4%

IRN
6%

IRQ
6%

KWT
6%

SOM
2%

SYR
17%

COUNTRY OF ORIGIN
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Νοσηλευτικές 
Υπηρεσίες 

Inclusion Centre 

 

 

Η ύπαρξη νοσηλευτικού 
προσωπικού στοχεύει στην 
υπέρβαση των εμποδίων τα οποία 
είτε αποτρέπουν είτε 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση των 
ευπαθών πολιτών στις δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας. Σκοπός του 
νοσηλευτικού τμήματος είναι η 
υποστήριξη όλων όσων 
αντιμετωπίζουν εμπόδια και 
δυσκολίες σχετικά με θέματα 
υγείας καθώς και η ενδυνάμωση 
των ανθρώπων ώστε να 
αυτονομηθούν και να ενταχθούν 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Πληροφορίες, υποστήριξη, 
εκπαίδευση, επικοινωνία, 
παραπομπές είναι οι βασικές 
υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα. 

 

 

 

 

3199 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 

στους εγγεγραμμένους στο Inclusion Centre το 

2020 είχαν ως εξής: 

 

82 Συνοδείες ωφελούμενων σε δημόσια 

νοσοκομεία, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, ιδιωτικό τομέα, κοινωνικά φαρμακεία. 

1507Ραντεβού ωφελούμενων σε δημόσια 

νοσοκομεία, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας(κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ),ιδιωτικό τομέα.  

1303 Ιατρικά αιτήματα που 

διευθετήθηκαν στο κέντρο ή εξ αποστάσεως: τα 

816 από αυτά έγιναν online. 

189 Ιατρικά ιστορικά 

97Ατομικές συνεδρίες 

21 Ομαδικές συνεδρίες 

 

 

 

 

 

Άλλες δράσεις και 

συνεργασίες του τμήματος: 
 

• Δωρεά Baby Box σε νέους γονείς 

σε συνεργασία με την μαιευτική-

γυναικολογική κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς. 

• Έναρξη συνεργασίας με τον 

οργανισμό «Αποστολή Άνθρωπος» 

• Έναρξη συνεργασίας με τον 

οργανισμό «GIVEMED» 

• Δωρεά φυλλαδίου-οδηγού 

υγείας στο Γ.Ν. Κιλκίς, το Κ.Υ. Κιλκίς, το 

ΤΟΜΥ Κιλκίς και το Κέντρο Κοινότητας 

του Δήμου Κιλκίς. 
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Μη τυπική 
Εκπαίδευση 
Ενηλίκων/ 

Ανηλίκων 
Inclusion Centre 
 
 

Στο Inclusion Centre παρέχεται η δυνατότητα σε 

ενήλικες και ανήλικους μετανάστες, αιτούντες 

άσυλο, αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή άλλες 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να 

παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικών, 

αγγλικών και πληροφορικής διαφορετικών 

επιπέδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία ως 

γλώσσα της χώρας υποδοχής, αποτελεί 

προτεραιότητα, προκειμένου οι ωφελούμενοι 

να γίνουν αυτόνομοι, ανταποκρινόμενοι στις 

καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας. Αναφορικά 

με τα μαθήματα Πληροφορικής, στο Κέντρο έχει 

διαμορφωθεί εργαστήριο πληροφορικής 

στοχεύοντας στην ενίσχυση των ψηφιακών  

δεξιοτήτων των ωφελούμενων, τόσο για την 

εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών 

όσο και για την ενίσχυση των προσόντων τους 

για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 

812 
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

 
 

282 
 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

349 
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

 

 

1040  
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

519 
ΩΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
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Νομικές 
Υπηρεσίες 

Inclusion Centre  
 

Το νομικό τμήμα του Σωματείου ΟΜΝΕS 

λειτουργεί από τη σύσταση του νομικού 

προσώπου το έτος 2016 και συνεχώς μέχρι και 

σήμερα. 

Το νομικό τμήμα αναλαμβάνει, κατόπιν 

σχετικής προγραμματισμένης συνάντησης, την 

επίλυση νομικών θεμάτων που αφορούν σε 

αιτούντες διεθνή προστασία και 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες, καθώς και την 

επίλυση ζητημάτων νομικής φύσεως που 

ανακύπτουν στα πλαίσια λειτουργίας του 

Σωματείου, αλλά και την παροχή νομικών 

συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου. 

 

Κατά το έτος 2020 το τμήμα απαρτιζόταν από 2 

υπαλλήλους και στεγάζονταν στην έδρα του 

Συλλόγου στην οδό Ουτσκούνη 3. Η μία θέση 

χρηματοδοτήθηκε από την UNHCR, ενώ η 

δεύτερη χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό  

CHOOSE LOVE. 
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 ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Σε ότι αφορά ιδίως στην παροχή νομικών 

υπηρεσιών ως προς τους αιτούντες διεθνή 

προστασία και τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες το νομικό τμήμα πέραν της παροχής 

νομικών συμβουλών που αφορούν στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

ωφελούμενων, τις διαδικασίες διεκπεραίωσης 

των αιτημάτων τους και την γνωστοποίηση των  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ισχυόντων κανόνων δικαίου στην Ελλάδα, 

προβαίνει και στη σύνταξη πάσης φύσεως 

αιτήσεων και εγγράφων ενώπιον των αρμοδίων 

αρχών καθώς και στη σύνταξη δικογράφων που 

κατατίθενται ενώπιον των αρμοδίων 

δικαστηρίων. 
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Πολιτιστική 
και Κοινωνική 
Ενσωμάτωση 

Inclusion Centre 
 
 
Για την ενίσχυση των δράσεων Πολιτιστικής 
και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
απασχολήθηκε στο Inclusion Centre ένας 
Υπεύθυνος Δραστηριοτήτων Κοινωνικής 
και Πολιτιστικής Ενσωμάτωσης που 
σχεδίασε και οργάνωσε δράσεις σχετικές 
με εκπαιδευτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές 
και δημιουργικές δραστηριότητες, 
εκδρομές, εργαστήρια τέχνης και 
κατασκευών, αφηγήσεις παραμυθιών, 
ημερίδες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης.  
 

 
 
 

37 
 ΔΡΑΣTHΡΙΟΤHΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ  

Για τα παιδιά, η ενασχόληση με δραστηριότητες 

όπως οι κατασκευές, τα καλλιτεχνικά 

εργαστήρια, η αφήγηση παραμυθιών, οι 

εκδρομές, τα βοηθά να αναπτύξουν τη 

δημιουργική τους ικανότητα, να αποκτήσουν 

δεξιότητες και γνώσεις, να κοινωνικοποιηθούν, 

να εξασκήσουν τη φαντασία τους και να 

απομακρυνθούν από τυχόν τραυματικές 

εμπειρίες. Επιπλέον, να αποκτήσουν 

αυτοεκτίμηση, ανεξαρτησία, οργανωτικές 

δεξιότητες και συναισθηματική νοημοσύνη, να 

εξοικειωθούν με την μη τυπική εκπαίδευση και 

να καλλιεργήσουν την όρεξη τους για μάθηση. 

κοινωνικοποίηση 

 

 

 

 
 
17 
 ΔΡΑΣTHΡΙΟΤHΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

Δράσεις όπως οι επισκέψεις σε χώρους 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ημερίδες 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, εργαστήρια 

τέχνης έχουν σκοπό τη βελτίωση της 

ψυχολογικής κατάστασης των συμμετεχόντων, 

την ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση, την 

εκμάθηση δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης, την 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης, ανεκτικότητας και 

αποδοχής διαφορετικών απόψεων και 

πολιτισμών, την ενδυνάμωση μειονοτικών 

ομάδων, τη γνωριμία με την κουλτούρα του 

τόπου διαμονής τους αλλά και το διαμοιρασμό 

πολιτιστικών στοιχείων της δικής τους  

ταυτότητας με άλλους.  
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Πρόγραμμα 
Rebuild 
 

Το έργο “REBUILD ICT-enabled integration 

facilitator and life rebuilding guidance” είναι ένα 

ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ανάπτυξη μιας 

σειράς λύσεων βασισμένων στις ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών-

ICT) που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τους τοπικούς 

παρόχους υπηρεσιών και στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των προσφύγων και των 

μεταναστών που βρίσκονται στην επικράτεια 

της EE. 

 

Το έργο REBUILD υποστηρίζει την ενσωμάτωση 

μεταναστών και προσφύγων μέσω της παροχής 

προσαρμοσμένων στον χρήστη λύσεων ΤΠΕ, οι 

οποίες θα βελτιώσουν τόσο τη διαδικασία 

διαχείρισης από μέρους των τοπικών αρχών και 

φορέων όσο και την ποιότητα ζωής των 

προσφύγων και μεταναστών στις χώρες όπου 

υλοποιείται το πρόγραμμα: Ιταλία, Ισπανία, 

Ελλάδα.  

 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες αναμένεται να 

εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις 

παρακάτω: πρόσβαση στην εκπαίδευση, άδεια 

διαμονής, υπηρεσίες πρόνοιας, πρόσβαση στην  

κατοικία, πρόσβαση σε διαδικασίες για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων, υπηρεσίες για ασυνόδευτα 

ανήλικα κ.α. 

Τα παραδοτέα του έργου χωρίζονται σε 10 

πακέτα εργασίας. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί ο σκοπός του έργου 

απαιτήθηκε η συλλογή δεδομένων από 

ωφελούμενους και δημόσιους φορείς, ενώ 

παράλληλα δημιουργήθηκε ένα μοντέλο 

συλλογής δεδομένων και μία ερευνητική 

μεθοδολογία κοινή για όλους τους 

εμπλεκόμενους.  

50 προσωπικές συνεντεύξεις  

με υποψήφιους χρήστες και τουλάχιστον 20 

συνεντεύξεις με φορείς του δημοσίου τομέα 

προγραμματίστηκαν, ενώ οργανώθηκαν και 3 

σεμινάρια συν-δημιουργίας στις 3 

συμμετέχουσες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα και 

Ισπανία), στα οποία αναλύθηκαν σενάρια και 

απαιτούμενα που θα πρέπει να προσφέρει το  

έργο, λαμβάνοντας υπόψιν καλές πρακτικές, τις 

ανάγκες των ωφελούμενων, τις διαδικασίας 

στις δημόσιες υπηρεσίες, και τυχόν εμπόδια 

μπορεί να προκύψουν σχετικά με την συλλογή 

και προστασία προσωπικών δεδομένων. 
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Πρόγραμμα 
ESTIA 

Από το Νοέμβριο του 2016 έως και το 
Δεκέμβριο του 2020 το σωματείο OMNES 
με εταίρο την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR)  υλοποίησε 
το έργο ESTIA (Rental accommodation 
scheme for asylum seekers in Kilkis- 
Πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης 
για την ένταξη και τη στέγαση). Μέσω των 
ημερήσιων μηχανισμών στήριξης, οι 
δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να  
προσαρμοστούν στο πολιτιστικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης και εξατομικευμένη διαχείριση 
των αναγκών τους. Οι δράσεις αυτές 
έχουν σκοπό την αποφυγή της κοινωνικής 
απομόνωσης, της  
περιθωριοποίησης και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και του 
ρατσισμού. Το έργο : 

 Εξασφάλισε ότι όλα τα παιδιά είναι 
εγγεγραμμένα στα σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 Προώθησε  την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας 

 Διασφάλισε την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη 

 Παρείχε πληροφορίες, συμβουλές, 
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ψυχολογική υποστήριξη (τόσο σε 
οικογένειες όσο και σε άτομα), 
συνοδεία και μεσολάβηση κατά τη 
διάρκεια επισκέψεων σε δημόσιες 
υπηρεσίες (εφορία, ΟΑΕΔ κλπ.) 

 Προσέφερε νομική πληροφόρηση 
και συμβουλευτική 

 Διευκόλυνε  τη διασύνδεση με 
άλλους φορείς υποστήριξης και τη 
συμμετοχή στην κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της πόλης 

 Παρείχε στέγαση σε μισθωμένα 
διαμερίσματα και κάλυψη βασικών 
αναγκών όπως τρόφιμα και ρούχα 

Γενικά 
Στοιχεία 
Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 
 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε  από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιούργησε 660 
θέσεις φιλοξενίας στην περιφερειακή 
ενότητα Κιλκίς (Δήμος Κιλκίς και Παιονίας) 
για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο. Συνολικά το διάστημα από το 2016 
έως το 2020 ο OMNES στέγασε συνολικά 
περισσότερους από 2500 αιτούντες 
άσυλο. 
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1909 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Κάποιες από τις κατηγορίες υποθέσεων 

που εξυπηρετήθηκαν αφορούσαν αιτήσεις 

για άσυλο και ενστάσεις, υποθέσεις 

σχετικές με τη στέγασή μέσα στο 

πρόγραμμα, ραντεβού και επεμβάσεις με 

κοινωνικούς λειτουργούς  κλπ.  

  

Παιδιά πρόσφυγες στη δημόσια 
εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

Ιαν-20; 633

Φεβ-20; 628

Μαρ-20; 623

Απρ-20; 624

Μαϊ-20; 618

Ιουν-20; 616

Ιουλ-20; 622

Αυγ-20; 580

Σεπ-20; 614

Οκτ-20; 595

540

560

580

600

620

640

Εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ESTIA, 
μηνιαία μεταβολή 2020

219 242 242 244 220 221 219
188 209 216

Εγγεγραμμένα παιδιά απο το 
προγραμμα ESTIA Κιλκίς στη δημόσια 

εκπαίδευση ανά μήνα- 2020
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Οικονομικά 
στοιχεία 
 
 Οι οικονομικοί πόροι διαχειρίστηκαν με 

διαφάνεια, συνετά και προς όφελος της 

αποτελεσματικής λειτουργίας και οργάνωσης 

των υπηρεσιών καθώς και εξυπηρέτησης των 

σκοπών των προγραμμάτων. 

Η συνολική δομή και το περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων απεικονίζουν 

υποκειμενικά και με τρόπο  διαφανή όλες τις 

πραγματοποιηθείσες συναλλαγές στα πλαίσια 

της νομιμότητας απαλλαγμένες από ουσιώδη 

σφάλματα και παρουσιάζουν με ευκρίνεια τη 

γενική θέση του σωματείου. 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

CHOOCE LOVE 99.257,99 € 

 

HORIZON 2020 69.400,00 € 

SOLIDARITY 

 

181.797,27 € 

UNHCR 1.829.671,74 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


