
 

 

Σωματείο OMNES 

Απολογισμός 
δράσεων  
2021 

 

 
 
 
 
 
 



Απολογισμός δράσεων 2021- OMNES 

 

2  

 

Contents 
 

Σύλλογος OMNES ............................................................................................................................................................................................. 3 

Πρόγραμμα HELIOS ....................................................................................................................................................................................... 4 

Γενικά στοιχεία ...................................................................................................................................................................................... 5 

Εκπαίδευση ενηλίκων στο Κέντρο ....................................................................................................................................... 6 

Inclusion Project .............................................................................................................................................................................................. 7 

Γενικά Στοιχεία ...................................................................................................................................................................................... 8 

Κοινωνική στήριξη .............................................................................................................................................................................. 9 

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες ............................................................................................................................................................ 11 

Μη τυπική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση Ενηλίκων ................................................................................................... 12 

Μη τυπική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση Ανήλικων................................................................................................... 12 

Νομικές Υπηρεσίες  ..................................................................................................................................................................... 12 

Πολιτιστική και Κοινωνική Ενσωμάτωση  ................................................................................................... 15 

Πρόγραμμα Rebuild .................................................................................................................................................................. 16 

Λογιστικό τμήμα  .......................................................................................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Απολογισμός δράσεων 2021- OMNES 

 

3  

 
 

 Μήνυμα προέδρου OMNES   
 
Το 2021 ήταν μια ακόμη χρονιά όπου καλούμασταν να διαχειριστούμε τα μέτρα περιορισμού 
και τις συνέπειες της πανδημίας, φροντίζοντας για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική 
παροχή των υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών 
ομάδων όπως των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Με την εκμάθηση της γλώσσας, τη 
σωστή ενημέρωση και ενδυνάμωση, τη βοήθεια στην εύρεση κατοικίας, την εργασιακή 
συμβουλευτική και την υποβοήθηση αναζήτησης εργασίας, καταφέραμε να βρούμε μικρές 
λύσεις που έλυσαν μεγάλα προβλήματα. 
Το πρόγραμμα ESTIA που είχε ξεκινήσει το 2016, μετά από δίμηνη παράταση που δόθηκε 
για την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.  
Το 2021 συνεχίστηκε το έργο  Horizon-2020 Rebuild. Παρόλες τις δυσκολίες, το σωματείο 
OMNES μέσα στη χρονιά κατάφερε να διεκπεραιώσει όλες τις δραστηριότητες που του 
ανατέθηκαν από την αρχή του έργου. 
 Από τον Σεπτέμβριο του 2021 στις εγκαταστάσεις του Inclusion Centre συστεγάζονται και οι 
εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος “Μονοπάτι για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση” 
(ACE).  Για την υλοποίηση του προγράμματος η UNICEF συνεργάζεται με σωματεία και 
οργανισμούς με εμπειρία στην παροχή άτυπης εκπαίδευσης, εγγραφής και 
παρακολούθησης της φοίτησης των παιδιών προσφύγων. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε το 
σωματείο OMNES, στο οποίο διεπιστημονικές ομάδες  αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς, 
διερμηνείς, ψυχολόγους, και κοινωνικούς επιστήμονες παρέχουν υπηρεσίες συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  
Με εταίρο το Solidarity_Now, το πρόγραμμα HELIOS που υλοποιείται από το Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης και με την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης & 
Ασύλου, συνέχισε το έργο του. Το Inclusion Project ενισχύθηκε και με τη στήριξη της 
Βρετανικής οργάνωσης  Choose Love πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε όποιον τις χρειάστηκε. 
 
Καθώς βαδίζουμε στον έβδομο χρόνο λειτουργίας μας, σεβόμενοι τις αξίες και το όραμά μας, 
συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, με διαφάνεια και ακεραιότητα με σκοπό την 
κάλυψη αναγκών όπως η εύρεση  εργασία, η εκπαίδευση, η ένταξη προσφύγων και 
μεταναστών και η ενδυνάμωση άλλων ευάλωτων ομάδων. 
 
Απόστολος Τσουκαλάς 
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Πρόγραμμα 
HELIOS  

 

Στόχος: 

Να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και 

αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας 

τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης ανέστειλε τις δια 

ζώσης λειτουργίες του από το Νοέμβριο του 2020 

μέχρι το Μάιο του 2021 εξαιτίας  της πανδημίας 

του κορωνοϊού.  Το διάστημα αυτό όλες οι 

υπηρεσίες παρέχονταν από απόσταση, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

προσφέρονται στο πλαίσιο του   

προγράμματος από οργανισμούς όπως το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και ο  Διεθνής 

Οργανισμός Μετανάστευσης. 

 
Σε αριθμούς… 
 
 

291 
 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ HELIOS  

Ο αριθμός συμπεριλαμβάνει όσους 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα και προσήλθαν στο Κέντρο 

για εγγραφή, καταλήγοντας είτε σαν μαθητές 

είτε σαν εξαιρούμενοι των μαθημάτων λόγω 

ευλογοφανούς αιτίας.  
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Γενικά στοιχεία 
 
 

. 

291 

ΑΤΟΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ HELIOS ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο αριθμός συμπεριλαμβάνει όσους 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα και 

προσήλθαν στο Κέντρο για εγγραφή, 

καταλήγοντας είτε σαν μαθητές είτε σαν 

εξαιρούμενοι των μαθημάτων λόγω 

ευλογοφανούς αιτίας.   

139 
ΑΤΟΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ HELIOS ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟ 2021 

Ο αριθμός συμπεριλαμβάνει όσους 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα και 

προσήλθαν στο Κέντρο για εγγραφή, 

καταλήγοντας είτε σαν μαθητές είτε σαν 

εξαιρούμενοι των μαθημάτων λόγω 

ευλογοφανούς αιτίας το 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 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, 

εκπαιδευτικής φύσεως και μη.  

36 
 ΑΤΟΜΑ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

(IN-VIVO)  

Τα ενεργά τμήματα δια ζώσης 

για το 2021 ανήλθαν σε 6 

σύνολο.  

91 
 ΑΤΟΜΑ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ (E-LEARNING) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ή 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 87 

μαθητές υποχρεωτικής και 4 μαθητές 

προαιρετικής παρακολούθησης. Τα 

ενεργά τμήματα από απόσταση για το 

2021 ανέρχονταν συνολικά σε 7  (6 

υποχρεωτικής και 1 προαιρετικής 

παρακολούθησης).
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Εκπαίδευση 
ενηλίκων  

 

1068 
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Οι ώρες αυτές συμπεριλαμβάνουν 

μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας, 

μαθήματα Δεξιοτήτων (Soft Skills) και 

μαθήματα Εξωτερικών Δραστηριοτήτων.  

Οι εξωτερικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν 

επισκέψεις σε περιοχές φυσικής 

ομορφιάς, σε μέρη πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος και  συμμετοχή σε 

ημέρες καριέρας . 

 

21 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ HELIOS  

Ο αριθμός αφορά όλους τους 

ωφελούμενους που πληρούσαν όλες τις 

προϋποθέσεις παρακολούθησης 

προκειμένου να αποκτήσουν το 

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης του 

προγράμματος HELIOS.  

 

 

 

 

 
 
 
7 

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 

Ο αριθμός αυτός αφορά μαθητές του 

προγράμματος HELIOS στο Κιλκίς οι οποίοι 

ενδιαφέρθηκαν και εγγράφηκαν 

προαιρετικά και με έξοδα του 

προγράμματος στις εξετάσεις πιστοποίησης 

Ελληνομάθειας προκειμένου να 

αποκτήσουν πτυχίο Πιστοποίησης σε 

επίπεδα Α1 και Α2. 

 

2 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 

Ο αριθμός αυτός αφορά μαθητές του 

προγράμματος HELIOS στο Κιλκίς οι οποίοι 

έδωσαν εξετάσεις για την Πιστοποίηση 

Ελληνομάθειας και πετύχαν βαθμό πάνω 

από την βάση. 
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Inclusion 
Project 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βασικούς άξονες  παροχής υπηρεσιών 

την εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων,  

νοσηλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, 

ψυχολογική υποστήριξη, νομική 

συμβουλευτική, δράσεις ενδυνάμωσης 

και ενσωμάτωσης συνέχισε να ενισχύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021  

πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και  

ευάλωτες  κοινωνικές ομάδες.  

 

 Όλες αυτές οι δράσεις θα ήταν 

αδύνατον να πραγματοποιηθούν 

χωρίς την πολύτιμη αρωγή και 

χρηματοδότηση  της Βρετανικής 

οργάνωσης Choose Love.   

 

Από τον Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο 

του  2021 στις εγκαταστάσεις του 

Inclusion Centre συστεγάστηκαν οι 

δράσεις  του προγράμματος “Μονοπάτι 

για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση” –

“Pathway to All Children in Education” 

(ACE). Το έργο έχει ως στόχο τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των 

παιδιών προσφύγων και μεταναστών 

στην επίσημη εκπαίδευση καθώς και την 

υποστήριξη της φοίτησής τους.  

 

Ο OMNES ήταν εταίρος του 

SolidarityNow στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην 

Εκπαίδευση» που υλοποιήθηκε  με τη 

στήριξη και χρηματοδότηση της UNICEF 

Greece. 
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Γενικά Στοιχεία 
Inclusion Centre 

3288 
 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  

Ο μοναδικός αριθμός των ατόμων που 

επισκέφτηκαν το Inclusion Centre ήταν 357 

άτομα για υποβολή αιτημάτων, πληροφορίες 

ή εγγραφή στα προγράμματα . Οι 

περισσότερες επισκέψεις 

πραγματοποιήθηκαν από γυναίκες, ενώ οι 

κύριοι λόγοι επίσκεψης αφορούσαν τη 

διεξαγωγή μαθημάτων, ενημέρωση για τις 

υπηρεσίες του κέντρου, την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες, και 

τη συμμετοχή σε δραστηριότητες/εκδηλώσεις  

που διοργάνωσε το Κέντρο.  

 

 

 

 

 
158 

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Ο αριθμός αυτός αφορά άτομα κυρίως 

Αφγανικής καταγωγής ωφελούμενους του 

προγράμματος ΕΣΤΙΑ. 

 

Το Inclusion Centre παρέμεινε, λόγω των 
έκτακτων μέτρων για την πανδημία COVID-19,  

κλειστό ως προς την δια ζώσης παροχή 
υπηρεσιών από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι 

τον Απρίλιο του 2021. Στο διάστημα αυτό όλες 
οι υπηρεσίες προσφέρονταν από απόσταση. 
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Κοινωνική 

στήριξη 
Inclusion Centre 

 
Κατά τη διάρκεια του 2021, το κοινωνικό τμήμα του 

Inclusion Centre OMNES αποτελούνταν από 

κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο.  

 ήταν η κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωση των 

ωφελούμενων του κέντρου, η κοινωνική τους 

ένταξη, η προαγωγή της ψυχικής τους υγείας καθώς 

και η διευκόλυνση/υποστήριξη σε ζητήματα 

δημόσιας διοίκησης με σκοπό την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. Οι υπηρεσίες που 

προσφερόταν ήταν 1) Κοινωνικοποίηση και 

ενδυνάμωση , 2) η εργασιακή συμβουλευτική, 3) 

Υποστήριξη/καθοδήγηση στις συναλλαγές με 

δημόσιες υπηρεσίες, φορείς ή τράπεζες, 4) Σχολικές 

κάρτες, 5) Υποστήριξη διαβίωση  σε αξιοπρεπή 

κατοικία, 6) Συμβουλευτική 

 

Πιο  συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκαν: 

20  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 120 ΑΤΟΜΩΝ 

 Οι δράσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2021, όπου 

οργανώθηκε ένας κύκλος συναντήσεων γυναικών 

και ανδρών σε μικρά γκρουπ με διαφορετικές 

θεματικές που προέκυπταν από τους ίδιους τους 

ωφελούμενους. Τα γκρουπ χωρίστηκαν ανά φύλο 

και ηλικία με σκοπό οι ομοιότητες τους, τα κοινά 

ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προβληματισμοί να 

τους φέρουν κοντά και να δημιουργηθεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον όπου θα μπορούν να 

εκφράζονται ελεύθερα και να βοηθούν ο ένας τον 

άλλον.  

 

93 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

Πρόκειται για την υποστήριξη των ατόμων στην 

προσπάθεια τους να βρουν εργασία και 

περιλαμβάνει την προετοιμασία για συνέντευξη, 

την συγγραφή βιογραφικού σημειώματος, την 

ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας στην περιοχή, την αναγνώριση των 

δεξιοτήτων τους και τέλος την επαφή με 

εργοδότες και χώρους εργασίας.  

 

 82 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ/ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Η έκδοση ΑΦΜ, κωδικών taxisnet, τραπεζικών 

λογαριασμών, αριθμού μητρώου ασφαλισμένων 

κι άλλων χρήσιμων εγγράφων συνιστούν 

σημαντικό κομμάτι για διαδικασίες όπως η 

εργασιακή απασχόληση. Το 2021 ο συνολικός 

αριθμός αιτημάτων που αφορούσαν δημόσιες 

υπηρεσίες ανέρχεται στα 68, ενώ οι συνοδείες 

σε δημόσιες υπηρεσίες/φορείς και τράπεζες  σε 

14. 
21 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  

 

Οι ωφελούμενοι που αποχωρούν από το 
πρόγραμμα 
στέγασης 
ESTIA μετά 
την χορήγηση 
του καθεστώς 
πρόσφυγα ή 
της 
επικουρικής 
προστασίας 
και επιθυμούν 
να ενταχθούν 
στο 
πρόγραμμα  
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HELIOS χρειάζονται υποστήριξη στην εύρεση 
κατοικίας.  Υποστήριξη παρέχεται επίσης και σε 
ωφελούμενους που ζουν αυτόνομα, σε μετανάστες 
και ευάλωτα άτομα/οικογένειες της τοπικής 
κοινωνίας. Με  σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση των 
ωφελούμενων, υπάρχει και η δυνατότητα 
παραχώρησης ή δανεισμού οικιακών συσκευών και 
επίπλων. 
 
 

14 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

 

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία συζήτησης 
πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα στον επαγγελματία 
και το άτομο που ζητά βοήθεια για κάποιο 
προσωπικό ζήτημα.  Η ατομική συμβουλευτική 
μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις έντονου στρες, 
άγχους, αισθήματος ανεπάρκειας, αδυναμίας στη 
λήψη αποφάσεων και δυσκολιών στις προσωπικές 
σχέσεις.  Μιλώντας ελεύθερα ο ωφελούμενος νιώθει 
ανακούφιση εξιστορώντας καταστάσεις που του 
προκαλούν πίεση. 
 

Εκδόθηκαν 64 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ   

 
 
Εξαιτίας της κατάστασης που δημιουργήθηκε με την 
εξέλιξη της πανδημίας Covid-19 , προέκυψε η ανάγκη 
για εβδομαδιαίο τεστ ανίχνευσης του ιού (2 φορές 
την εβδομάδα) και την επίδειξη του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού (σχολική κάρτα) με το οποίο θα 
γίνεται και η είσοδος του μαθητή στο σχολείο. Η 
κοινωνική λειτουργός του κέντρου ένταξης 
υποστηρίζει τους γονείς 2 μαθητών στη 
συμπλήρωση και έκδοση της σχολικής κάρτας. 
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Νοσηλευτικές 

Υπηρεσίες 
Inclusion Centre 
 

Το τμήμα έρχεται να καλύψει το κενό που 

υπάρχει μεταξύ 

ωφελούμενων  και δομών υπηρεσιών 

υγείας(δημόσιο αλλά και ιδιωτικό). Είναι ο 

συνδετικός κρίκος 

μεταξύ του συστήματος υγείας- 

ωφελούμενου. 
 

 

Πραγματοποιήθηκαν : 

 

1043 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 

στους εγγεγραμμένους στο Κέντρο το 2021 

καταμερίστηκαν ως εξής: 

 112 Συνοδείες ωφελούμενων σε 

δημόσια νοσοκομεία, μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

ιδιωτικό τομέα, κοινωνικά φαρμακεία. 

 211 Ραντεβού ωφελούμενων σε 

δημόσια νοσοκομεία, μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας(κέντρα 

υγείας, ΤΟΜΥ),ιδιωτικό τομέα. 

 486 Ιατρικά αιτήματα που 

διευθετήθηκαν στο κέντρο εκ των 

οποίων τα 147 εξ αποστάσεως (online). 

 66 Ιατρικά  ιστορικά. 

 14 Ατομικές συνεδρίες. 

 9 Ομαδικές συνεδρίες. 

 16 Νοσηλευτικές πράξεις(Μέτρηση 

σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, self-test, 

παροχή πρώτων βοηθειών, ενέσιμη 

θεραπεία). 

 129 Επικοινωνίες με επαγγελματίες ή 

φορείς υγείας για υποστήριξη των 

ωφελούμενων. 

6 
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 Ανανέωση συνεργασίας με τον οργανισμό 

«Αποστολή Άνθρωπος» 

 Ανανέωση συνεργασίας με τον οργανισμό 

«GIVEMED» 

 Ομαδικές συνεδρίες με θέμα « Διατροφή 

και υγιεινός τόπος ζωής» 

 Ομαδικές συνεδρίες με θέμα «Πρώτες 

βοήθειες-Βασική Υποστήριξη της ζωής» 

 Ομαδικές συνεδρίες με θέμα «COVID-19-

Εμβολιασμός –Νεότερες εξελίξεις» 

 Συνεργασία με την ΜΚΟ Light Witout 

Borders για δωρεά συνταγογραφούμενων 

γυαλιών οράσεως. 
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Μη τυπική 

Εκπαίδευση/ 

Εκπαίδευση 
Ενηλίκων/Ανηλίκων 

Inclusion Centre 
 

 

482  
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟ 2021  

502 
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

24 
ΩΡΙΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΕ 

ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

 

541 
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 
 

ACE PROJECT 
 
 

Το πρόγραμμα ACE περιλαμβάνει: 

 

-Προετοιμασία των παιδιών που δε φοιτούν στα 

δημόσια σχολεία ώστε να γίνει ευκολότερη η ομαλή 

ένταξή τους σε αυτά, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία. 

-Υποστήριξη της ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων 

(ελληνικά και αγγλικά). 

-Παροχή υποστήριξης στο σπίτι για τις καθημερινές 

εργασίες και υποχρεώσεις των μαθητών, με στόχο την 

ομαλή συνέχεια της φοίτησης και  την αποφυγή του 

φαινομένου της σχολικής διαρροής. 

-Ενίσχυση της κοινωνικής μάθησης, ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών.  

 

Ο OMNES το 2021 ήταν εταίρος του SolidarityNow στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην 

Εκπαίδευση» που υλοποιείται με στήριξη και 

χρηματοδότηση της UNICEF Greece. 

67 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

 

 
 
1040  

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ACE ΠΡΟΣ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

1281 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ τους 3 τελευταίους μήνες το 2021 

19

43

56
45

Σεπ-21 Οκτ-21 Νοε-21 Δεκ-21

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ACE ανά 
μήνα-2021 (μοναδικές εγγραφές)
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με το 77% να αφορά συμμετοχή σε μαθήματα 

και το 15% συμμετοχή σε ψυχοκοινωνικές 

δράσεις. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομικές 

Υπηρεσίες 
Inclusion Centre 

 

 
 

 
Από  τον   Απρίλιο του 2021 τμήμα αποτελείται 
από μία νομικό. Μέχρι και το τέλος του έτους 
εξυπηρετήθηκαν περισσότερες από 

150 υποθέσεις ωφελούμενων 

οικογενειών και μεμονωμένων προσώπων. 
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83 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  

 

Οι υπηρεσίες συνίστατο ενδεικτικά στην παροχή 

νομικών συμβουλών για τις διαδικασίες 

αναγνώρισής των ωφελούμενων ως προσφύγων, 

για την προσφυγή κατά αποφάσεων πρώτου 

βαθμού επί του αιτήματος αναγνώρισης καθώς 

και για την ακύρωση αποφάσεων της Επιτροπής 

Προσφυγών κατά απορριπτικής απόφασης για 

την αναγνώρισή τους ως προσφύγων, για 

παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα 

οικογενειακού δικαίου, την παροχή νομικών 

συμβουλών και τη σύνταξη υπομνημάτων σε 

υποθέσεις φορολογικού δικαίου, την σύνταξη 

επιστολών σε υπόθεση οφειλής σε βάρος 

ωφελουμένου, την παροχή νομικών συμβουλών 

και την υποβολή αντιρρήσεων σε υποθέσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ποινικού δικαίου, την υποβολή έγγραφων 

αιτημάτων για χορήγηση δελτίων ασύλου, 

ταξιδιωτικών εγγράφων και αδειών διαμονής, 

την παροχή συμβουλών κατά το στάδιο 

προετοιμασίας συνέντευξης ωφελούμενων , την 

αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων στα 

πλαίσια συνέντευξης α΄ βαθμού, την 

επικαιροποίηση στοιχείων των ωφελούμενων.  
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Πολιτιστική 

και Κοινωνική 

Ενσωμάτωση 
Inclusion Centre 
 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες φέρνουν 

κοντά τους ωφελούμενος στον τρόπο ζωής, 

στις συνήθειες και τον πολιτισμό της 

χώρας υποδοχής. Όλες οι ενέργειες 

εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο 

γνωριμίας και προσαρμογής στο τόπο 

διαμονής, διευκολύνοντας την κοινωνική 

συμπερίληψη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

 ΔΡΑΣTHΡΙΟΤHΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ  

 

 

 

 

  

 

Εκδρομές, εργαστήρια ζωγραφικής, 

κατασκευές, δημιουργικό παιχνίδι, 

αφήγηση ιστοριών συμβάλλουν στην 

ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, 

αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες, 

αναπτύσσονται και κοινωνικοποιούνται. 

Επιπλέον, μαθαίνουν να επικοινωνούν με 

άλλα παιδιά και να επιλύουν τις διαφορές 

που προκύπτουν, αναπτύσσοντας 

παράλληλα τις γλωσσικές και κινητικές 

τους δεξιότητες. 

 

57 
 ΔΡΑΣTHΡΙΟΤHΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

Εκδρομές, ξεναγήσεις σε δημόσιους χώρους και 

σημεία ενδιαφέροντος, ενημερωτικές 

συναντήσεις και ομάδες εστίασης (focus group), 

δεν έχουν μόνο εκπαιδευτική αλλά και 

ψυχαγωγική διάσταση, συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση του στρες, βοηθώντας στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στη 

δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

και στην κοινωνικοποίησή τους. Ενισχύεται η 

αυτοπεποίθηση και η αίσθηση του «ανήκειν»,  

ενισχύονται δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας. 
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Πρόγραμμα  

 

 

 

Rebuild 
Inclusion Centre 
 

 

4 
# ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REBUILD TO 2021 

 
The 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 που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τους 
τοπικούς παρόχους υπηρεσιών και στην 
ποιότητα ζωής των προσφύγων και των 
μεταναστών που βρίσκονται στην 
επικράτεια της Ένωσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ο Επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου  

«REBUILD» είναι το Πανεπιστήμιο της 
Ιταλίας «Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO». 
Ολοκληρώθηκε η  φάση  των πιλοτικών 
χρήσεων του, από τουλάχιστον 30 αιτούντες 
άσυλο  και πρόσφυγες. Με σεβασμό στις 
οδηγίες των ειδικών και με την λήψη των 
σχετικών μέτρων, η ομάδα του OMNES 
κατάφερε να διαμοιράσει την εφαρμογή 
στους συμμετέχοντες και να συλλέξει την 
πολύτιμη ανατροφοδότησή τους σχετικά με 
τη  χρηστικότητα, την αξιοπιστία και την 
σημασία των υπηρεσιών που προσφέρονται 
μέσα από αυτή. Οι  πολύτιμες απόψεις των 
συμμετεχόντων καταγράφηκαν και 
προωθήθηκαν στις τεχνικές ομάδες του 
έργου Horizon-2020 Rebuild βοηθώντας την 
βελτίωση και εξέλιξή του ώστε να 
εξυπηρετεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις  
ανάγκες των ανθρώπων με προσφυγική ή 
και μεταναστευτική καταγωγή.  
 
 
 
Το έργο REBUILD ICT-enabled integration 
facilitator and life rebuilding guidance 
έλαβε χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
Horizon 2020 - Αρ. Σύμβασης Επιχορήγησης 
No 822215. 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 
στο τελικό συνέδριο του REBUILD 
διαδικτυακά με την  ομιλία του 
υπεύθυνου για το πρόγραμμα, κ. 
Δεμερτζή Δημήτρη.  
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Λογιστικό 

τμήμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 

  

CHOOCE LOVE 177.129,72 € 

 

UNICEF 7.163,01 € 

 

SOLIDARITY 

 

208.588,76 € 

 

UNHCR 27.017,43 € 

Horizon 2020 25.917,11 € 

 

 
 


