
Τρέχουσες παρεμβάσεις 2021 

 

1) Δράση: Δημιουργία κέντρου Δια Βίου Μάθησης  
Με την εταιρεία Ιnternational Education College με σκοπό 
προγράμματα για την ένταξη αιτούντων άσυλο, προσφύγων και 
μεταναστών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Δράση: Περιοδεία: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε μετανάστες και πρόσφυγες» 
27 Ιανουαρίου 2021 : Συνάντηση με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία 
Βούλτεψη. Συζητήθηκαν θέματα ένταξης μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. 
Κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση, κατάρτιση και 
ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων. 
 
 
 
3) Δράση: Περιοδεία: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε μετανάστες και πρόσφυγες» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , help from migrants, refugees 2021» 
Στόχος: Καταγραφή προβλημάτων, συμβουλές, βοήθεια σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα  
Τοποθεσία: Δομές: Μαλακάσας, Λαυρίου, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Ελευσίνας, σημεία της 
Αττικής όπου μένουν και εργάζονται μετανάστες  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: Συνεχής από Οκτώβριο  του 2020 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 
Xορηγός: Κatsouris Tours   
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής:  10 Οκτωβρίου 2020 – σε εξέλιξη  
 
Πρόκειται για συνεχείς επισκέψεις που πραγματοποιούν  μέλη του Ινστιτούτου σε δομές 
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων αλλά και σε περιοχές εντός της Αττικής όπου ζουν 
και εργάζονται μετανάστες, προκειμένου να καταγράφουν τα προβλήματα των μεταναστών 
και των προσφύγων αλλά και να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτές τις 
κοινότητες. Οι επισκέψεις γίνονται σε συνεργασία με την Ένωση Μεταναστών Ελλάδος 
αλλά και με εκπροσώπους μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων. Όλα τα 
δεδομένα που προκύπτουν από τις επισκέψεις αυτές αναλύονται και συντάσσονται έτσι 
ώστε να διεξαχθεί ένα τελικό συμπέρασμα το οποίο θα αποδοθεί στους αρμόδιους φορείς. 



Ο εντοπισμός  των  προβλημάτων μέσα από τις δράσεις αυτές  μπορούν να αποτελέσουν 
ένα ερέθισμα για τους αρμόδιους φορείς, που θα οδηγήσει σε προβληματισμό, 
ευαισθητοποίηση και σχεδιασμό δράσεων-προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.  
 
 
4) Δράση: Περιοδεία: «Μετανάστες και ρατσισμός στην εποχή του Covid» 
 
Πρότζεκτ: «Fight for Rights 2021» 
Στόχος: Kαταγραφή περιστατικών ρατσισμού 
Τοποθεσία: Σημεία της Αττικής όπου μένουν και εργάζονται μετανάστες  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: Συνεχής από Ιανουάριο 2021 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής:  8 Ιανουαρίου 2021- σε εξέλιξη  
 
Πρόκειται για συνεχείς επισκέψεις που πραγματοποιούν  μέλη του Ινστιτούτου σε περιοχές 
της Αττικής όπου διαμένουν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να 
καταγράφουν περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  
Τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά περιστατικά που συνδέονται με το ξέσπασμα της πανδημίας 
το 2020 υπήρξαν ιδιαίτερα εκτενή,  σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΜ, António 
Vitorino. Ο ίδιος επίσης αναφέρει πως «καθώς τα μέτρα προστασίας γίνονται σταδιακά 
λιγότερο αυστηρά, υπάρχει ανησυχία ότι τα περιστατικά ξενοφοβίας θα αυξηθούν ακόμα 
περισσότερο, καθώς ενδέχεται να επιδεινωθούν από τις κοινωνικές εντάσεις που 
δημιουργούνται από την προβλεπόμενη οικονομική ύφεση. Καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο 
κάνουν τα πρώτα βήματα για να ανοίξουν ξανά τις κοινωνίες τους και να επιστρέψουν τους 
πληθυσμούς τους σε δρόμους, σχολεία, καταστήματα και χώρους εργασίας, είναι ακόμη 
πιο σημαντικό να συνεχιστεί η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, και αυτή η προσπάθεια να 
ενσωματωθεί σε οικονομικές και κοινωνικές προσπάθειες αποκατάστασης της 
κανονικότητας». Συμφωνώντας απόλυτα με τον Γενικό Διευθυντή, το Ινστιτούτο έχει 
ξεκινήσει αυτή τη δράση προκειμένου να συνεισφέρει με τα συμπεράσματα στην 
καταπολέμηση της ξενοφοβίας η οποία  είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική ανάκαμψη 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
 
5) Ετήσια Δράση «Xenophobil» 
 
Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, οι εθελοντές μας, με χιούμορ και κέφι θα περιοδεύσουν 
σε στοχευμένες περιοχές και γειτονιές της Αττικής, για την ευαισθητοποίηση του κοινού 
κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μοιράζοντας το γνωστό πλέον σε όλους «φάρμακο 
Xenophobil». 
 
6) Ετήσια Δράση « Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας» 
 
Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μαθήματα Ελληνικής 
γλώσσας σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, με σκοπό την διευκόλυνσή τους 
για ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνίας. 
 
7) Ετήσια Δράση για την Υγεία 
 



Μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ξεκινήσει η εκστρατεία ενημέρωσης της πληθυσμιακής 
ομάδας ενδιαφέροντος (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες) σχετικά με την 
υγεία, τις συνθήκες υγιεινής, την αντισύλληψη, τον ορθό οικογενειακό προγραμματισμό 
γεννήσεων κλπ 
 
8) Δράση- Εκστρατεία Ενημέρωσης σχετικά με την ορθή διαχείριση των οικιακών 
αποβλήτων, των πολύτιμων υδάτινων πόρων, της ανακύκλωσης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος 
 
Νέα Δράση για την ευαισθητοποίηση τόσο της πληθυσμιακής ομάδας ενδιαφέροντος μας 
όσο και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ορθή διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, 
της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία έχει ήδη σχεδιαστεί αλλά 
λόγω των συνθηκών δεν μπορεί να υλοποιηθεί. 
 
 

 

 

 


