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Ταυτότητα
Η HumanRights360 είναι μία οργάνωση της
κοινωνίας των πολιτών, με αποστολή την
προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων
όλων, χωρίς καμία διάκριση, και με εστίαση
στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική πρόσβαση στα
δικαιώματα αποτελεί θεμέλιο λίθο της ένταξης
και ότι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής
επιτυγχάνεται μόνο μέσω της προστασίας των
ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού.

Ασχολούμαστε ενεργά με την κοινωνική  ένταξη
ευάλωτων πληθυσμών από το 2018. Οι δράσεις
μας βασίζονται στην πεποίθηση ότι η ένταξη
είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξατομικευμένο
σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις
εξειδικευμένες  ανάγκες κάθε ατόμου. Είναι
επίσης μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα
ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής ενός
ατόμου στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει μια
υπηρεσία βασισμένη στην προσέγγιση διαχείρισης
υποθέσεων,  όπου ακολουθείται ένα ολιστικό,
εξατομικευμένο πλάνο ένταξης.



Η υπηρεσία μας
Από το 2018, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης
υποστηρίζει ευάλωτους πληθυσμούς όπως οι
άστεγοι/ες, οι αιτούντες/σες άσυλο,
οι  αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι πολίτες
τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα,
με στόχο την προώθηση της αυτόνομης
διαβίωσης και της ευημερίας τους.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται στις δομές
φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Σκαραμαγκά και
Ελαιώνα στην Αττική καθώς και στο EchoHub
Community  Center στο κέντρο της Αθήνας.

 
Διασφαλίζοντας την ένταξη των αιτούντων άσυλο και
των προσφύγων, ανάπτυξη ενός δημιουργικού
σχεδίου για μια αυτόνομη ζωή, χρηματοδοτούμενο
από το Ίδρυμα KAHANE

Μεταβαίνοντας στην ενηλικίωση, ένα μονοπάτι στην
ανεξαρτησία και την επάρκεια, υποστηριζόμενo από
το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ‘Never Alone – Building
our future with children and youth arriving in Europe’ του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ένταξη και τη
Μετανάστευση (EPIM)

Εναλλακτικά της κράτησης μέτρα μέσα στην
κοινότητα στο Ελληνικό πλαίσιο, με την υποστήριξη
του EPIM και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων
(NEF)

Παροχή νομικής βοήθειας σε καταγεγραμμένους
νεοεισερχόμενους και σε «μη εντοπισμένους»
πληθυσμούς στη Βόρεια Ελλάδα με προτεραιότητα
στην περιοχή του Έβρου, με την υποστήριξη του EPIM

Υποστήριξη αστέγων που παραπέμπονται από το
πρόγραμμα   Street Lawyering των  HumanRights360 -
STEPS, με την υποστήριξη του  Foundation Open
Society Institute (FOSI)

Οι παραλλαγές των προγραμμάτων μας, μας
επιτρέπουν να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους/
τις ωφελούμενούς μας ανεξάρτητα από το νομικό
τους καθεστώς:



Προκλήσεις για την κοινωνική
ένταξη στην Ελλάδα
Κατά τις δραστηριότητές μας, έχουμε εντοπίσει  πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ωφελούμενοί μας κατά την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Όλες αυτές
οι προκλήσεις έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω στο πλαίσιο  της πανδημίας Covid-19. Αυτά τα
ζητήματα μπορούν να περιγραφούν ως προβλήματα μη-πρόσβασης ως εξής:

Πρόσβαση σε διαδικασίες νομιμοποίησης διαμονή
Πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
Ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας
Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες λόγω γλωσσικών και γραφειοκρατικών εμποδίων
Πρόσβαση σε σταθερή στέγαση
Έλλειψη σύνδεσης με την τοπική κοινότητα.
Ασφάλεια δικαίου

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπηρεσία ένταξης της HumanRights360 έχει μπορέσει να προσαρμοστεί
και να ανταποκριθεί αναλόγως στις ανάγκες των ωφελουμένων της.



Μεθοδολογία

ΕΚΖ

Ένταξη στην Καθημερινή Ζωή(ΕΚΖ)

Πλαίσια και
Περιβάλλοντα

Άτομο

Καθημερινές
Δραστηριότητες

Ατομικοί  Παράγοντες Δεξιότητες

Πλάνο/α Ζωής

Υποστήριξη ατόμων με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, πλάνα ζωής και δεξιότητες,
παράλληλα με:

την εξέταση της επιρροής και
αλληλεπίδραση με πολλαπλά Πλαίσια και
Περιβάλλοντα και

την ένταξη μέσω και κατά τη διάρκεια των
 Καθημερινών Δραστηριοτήτων

Ομάδα στόχος: Ευάλωτοι πληθυσμοί.

Παροχή υπηρεσιών σε:

Μεγάλη κλίμακα: αιτούντες/σες διεθνή
προστασία, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες,
χωρίς έγγραφα, νέοι/ες
Μικρή κλίμακα: μετανάστες/στριες,
άστεγοι/ες, χρήστες/ριες ουσιών, άτομα
ευρισκόμενα  σε κατάσταση φτώχειας,
άτομα με αναπηρία.

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στο μοντέλο των : 
Polatajko, Townsend and Craik (2007) Canadian
Model of Occupational Participation and Engagement
(CMOP-E).



Μεθοδολογία(ανάλυση)

ΕΚΖ

Ένταξη στην Καθημερινή Ζωή(ΕΚΖ)

Πλαίσιο και
Περιβάλλον

Άτομο

Καθημερινές
Δραστηριότητες

Ατομικοί  Παράγοντες

Φτώχεια
Στέγαση
Κατάσταση υγείας
Πρόσβαση σε θεσμούς
Μειονοτική ομάδα
Πολιτιστικό υπόβαθρο
Νεότητα ως ευαλωτότητα
Αναπηρία
Υποστηρικτικό Δίκτυο
Δυσκολία/επικινδυνότητα
επαγγέλματος

Δεξιότητες

Ζωής
Διαπολιτισμικής
Προσαρμογής
Πρακτικές
Ακαδημαϊκές
Επαγγελματικές
Γνωσιακές, κοινωνικο-
συναισθηματικές, και
σωματικές

Πλάνο/α Ζωής

Βραχυπρόθεσμο
Μακροπρόθεσμο

Παράγοντες που επηρεάζουν το
πλάνο:
Βούληση
Κίνητρα
Δέσμευση
Προτεραιότητες

Δραστηριότητες
φροντίδας και
διαβίωσης
Χρήση υπηρεσιών
Εκπαίδευση
Εργασία
Eλεύθερος χρόνος

Κοινωνικός ιστός
Προσωπικό δίκτυο
Δίκτυο υπηρεσιών
Θεσμικό και
νομοθετικό
πλαίσιο
Πολιτικό πλαίσιο
Ψηφιακό πλαίσιο
Αστικό
περιβάλλον
Οικολογικό
Περιβάλλον
Περιβάλλον
Υγείας



Τύποι παρεμβάσεων

Παρεμβάσεις στο άτομο:
Εκπαίδευση
Νομική Συμβουλευτική
Άλλα είδη
συμβουλευτικής
Υποστήριξη σε ad
hoc ζητήματα
Παραπομπές και
συνεργασία με άλλους
φορείς
Διευκόλυνση
Ενδυνάμωση
Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη

Παρεμβάσεις σχετικά με τις
Καθημερινές Δραστηριότητες :
Προσαρμογή έργων/δραστηριοτήτων
Πρόσβαση σε υπηρεσίες που
προσφέρουν και διευκόλυνουν
έργα/δραστηριότητες

Παρεμβάσεις που
σχετίζονται με το πλαίσιο
και το περιβάλλον 
Συνηγορία
Δικτύωση
Συνεργασίες (με ή χωρίς
χρηματοδότηση) με
δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς
Αξιοποίηση καναλιών
επικοινωνίας

Άτομο Καθημερινές
ΔραστηριότητεςΠλαίσιο και

Περιβάλλον



Αντίκτυπος
Από το 2018 έως τον Μάιο του 2021, 510
νοικοκυριά και 765 ωφελούμενοι/ες έχουν
υποστηριχθεί άμεσα και έμμεσα από την
Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης της
HumanRights360.

Ενδεικτικά :
     538 ωφελούμενοι/ες εκπαιδεύτηκαν
στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος,
    228 ωφελούμενοι/ες παραπέμφθηκαν
σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
       109 ωφελούμενοι/ες βρήκαν νόμιμη
απασχόληση και
       357 ωφελούμενοι/ες έλαβαν νομική
βοήθεια

Επιτεύγματα που
ξεχωρίζουν

Εξασφάλιση προσθετικών
μελών σώματος για 3
άτομα 

Εξασφάλιση διαμονής για 31
άτομα

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση για 22 άτομα 

352 Ενημερωτικές συνεδρίες σε
δημόσιες αρχές, πάνω στις ιδαιίτερες
ανάγκες και προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο προσφυγικός-
μεταναστευτικός πληθυσμός.
Δικτύωση με 67 εταιρείες-πιθανούς
εργοδότες, με στοχο τη σύνδεσή τους με
τον προσφυγικό πληθυσμό.
Συνηγορία για την πρόσβαση σε βασικά
αγαθά, υπηρεσίες και την ίση μεταχείριση
Κοινοτικές δραστηριότητες όπως το
Mentoring Hub και το Around with Locals.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις μας σε
επίπεδο κοινωνικού περιβάλλοντος,
έχουμε επιτύχει:



Αντίκτυπος

J.D. «Η HumanRights360
δίνει περισσότερα από ό,τι

περιμέναμε ως
πρόσφυγες»

O.G. «Η HumanRights360 έχει
θετικό αντίκτυπο σε μένα, με
την υπέρβαση θεμάτων
εγγράφων και
γραφειοκρατίας. Επίσης,
ανταποκρίνονται εγκαίρως
και μας ενημερώνουν για
εκπαιδευτικά προγράμματα,
όπου και συμμετείχα με
επιτυχία. »

A.K. « Η ομάδα HR360 με
ενδυνάμωσε έτσι ώστε
να συνεχίσω τη ζωή μου
αυτόνομα, να φύγω από
το καμπ, με βοήθησε να
εξασφαλίσω υποτροφία
για να συνεχίσω τις
σπουδές μου σε
πανεπιστημιακό επίπεδο
και το σημαντικότερο, με
υποστήριξε για να βρω
δουλειά.»

J. S. «Γνωρίζοντας ότι
σας είχα δίπλα μου,
μπόρεσα να
επικεντρωθώ στις
ανάγκες της
οικογένειάς μου.»

L.R. «Ναι, είναι αλήθεια
ότι τα πράγματα δεν
είναι εύκολα εδώ στην
Ελλάδα, αλλά το
πρόγραμμά σας με
βοήθησε σε εκατοντάδες
διοικητικά θέματα.»



Διδάγματα & Προτάσεις
Περαιτέρω, η πανδημία Covid -19 μας επέτρεψε   να αναλογιστούμε τους τρόπους με τους οποίους οι
υπηρεσίες όπως οι δικές μας μπορούν να υποστηρίξουν ευάλωτα άτομα σε περιόδους κρίσης:

1. Είναι σημαντική η πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, αναδείχθηκε το πόσο σημαντική ήταν η διατήρηση καναλιών επικοινωνίας με
τα άτομα που δεν ήταν πλέον σε θέση να επικοινωνήσουν μαζί μας, η διαθεσιμότητα μας και ο
συνυπολογισμός των επιβαρυντικών επιπτώσεεων που είχε η πανδημία στο στη διαβίωσή τους. Για
παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε τις συμβουλές της ημέρας (Tips of the Day), με τις οποίες η υπηρεσία
μας έστελνε μέσω μηνυμάτων ιδέες για δραστηριότητες που μπορούσαν να κάνουν οι ωφελούμενοι/ες
(π.χ. εγγραφή σε διαδικτυακά μαθήματα, επισκέψεις σε ψηφιακά μουσεία, ταινίες κλπ.).

2. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποτελεσματική υποστήριξη και τα κανάλια επικοινωνίας λειτουργούν
ως παράγοντες ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης.Είναι πρωταρχικής σημασίας η δημιουργία
ασφαλών υποστηρικτικών δικτύων και πλαισίων, στα οποία οι άνθρωποι μπορούν να στραφούν σε
περιόδους αβεβαιότητας. Η άμεση πρόσβαση και η επικοινωνία με την Υπηρεσία Ένταξης
διασφαλίζουν πως οι ωφελούμενοι/ες δεν είναι μόνοι/ες στη διαδικασία ένταξής τους. Οι
εξατομικευμένες διαδικασίες και προβλέψεις προσφέρουν ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και προάγουν
τη σταδιακή αυτονομία.

3. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια χρειάζεται να επιλύονται τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό
επίπεδο. Προσπαθούμε να παρέχουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των ωφελουμένων μας και
το κάνουμε με επιτυχία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η τεκμηρίωση και έρευνα των αιτιών που προκαλούν
αυτά τα προβλήματα και η συνακόλουθη παρέμβαση στους αρμόδιους θεσμούς για τη συνολική τους
επίλυση, είναι η πιο βιώσιμη προσέγγιση, ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα στη ρίζα
τους. Με τον τρόπο αυτό, μπoρούμε να συνεισφέρουμε στην οικοδόμηση ενός πιο ευπρόσδεκτου
περιβάλλοντος για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.



Διδάγματα & Προτάσεις
4. Η Υπηρεσία Ένταξης λειτουργεί ως κοινό έδαφος μεταξύ φορέων και ευάλωτων ομάδων. Αυτή η
αλληλεπίδραση που διευκολύνουμε επιτρέπει στους/ις ωφελουμένους/ες μας να αποκαλύψουν τις
πραγματικές ιστορίεςτους, που εκτείνονται πέρα από το νομικό τους καθεστώς.

5. Η ευελιξία των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την  προσαρμογή σε οποιαδήποτε τρέχουσα
κατάσταση και την κάλυψη των αναγκών των ατόμων. Τέτοιες είναι οι αλλαγές στη νομοθεσία και τις
διαδικασίες που απειλούν την κάλυψη των βασικών αναγκών (όπως η στέγαση και η τροφή).

6. Οι πραγματικοί ειδικοί στην ένταξη είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, παρά τις προκαταλήψεις μας. Οι
ενέργειες που ακολουθούνται αποφασίζονται από τους ίδιους τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε. Τα
εξατομικευμένα μας σχέδια ένταξης θεωρούν τους/τις ωφελουμένους/ες μας ως ενεργούς
διαμορφωτές στη διαδικασία ένταξής τους αντί για παθητικούς δέκτες υπηρεσιών.

7. Τα προβλήματα των προσφύγων είναι προβλήματα της κοινωνίας. Η φτώχεια, η έλλειψη στέγης, η
προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τα βασικά αγαθά, είναι ζητήματα που επηρεάζουν πολλές
ευάλωτες ομάδες και χρειάζεται να τα ξεπεράσουμε σε ατομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο.



Επικοινωνήστε
μαζί μας

E-mail: contact@humanrights360.org

Website:www.humanrights360.org

Φωτογράφος: Φάνης Λογοθέτης

http://www.humanrights360.org/el/

