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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ

Η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που δημιουργήθηκε το
1995 από τοπικούς ποντιακούς συλλόγους της
Ν. Ελλάδας ως έκφραση της βούλησης του οργανωμένου ποντιακού χώρου να αντιμετωπίσει
με τρόπο επιστημονικό και συστηματικό τις
ανάγκες των παλιννοστούντων ομογενών από
την πρ. ΕΣΣΔ οι οποίοι συνέρρεαν την
εποχή εκείνη στην Ελλάδα εξαιτίας
των αλλαγών στην Σοβιετική Ένωση.
Με κύριο στόχο την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και της
ανεργίας, η ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ» ανέπτυξε πλήθος κοινωνικών, εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σταδιακά
άρχισαν να απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού που αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, όπως

πρόσφυγες, μετανάστες και άνεργοι διαφόρων
κατηγοριών. Λειτουργώντας αδιάλειπτα όλα
αυτά τα χρόνια, η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» έχει
αναπτύξει, μόνιμη δραστηριότητα στους τομείς των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της πληροφόρησης για θεσμικά & νομικά
ζητήματα, της συμβουλευτικής & προώθησης
στην απασχόληση, των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών για ενήλικες & παιδιά, καθώς και της ευαισθητοποίησηςενημέρωσης του κοινού & της εργοδοσίας.
Μέχρι σήμερα ο φορέας έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση & τη διαχείριση πάνω από 90 εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Είναι πιστοποιημένος ΦΠΣΥΥ
και διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 καθώς και διαχειριστική επάρκεια τύπου Β.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ο Νόστος λειτουργεί μόνιμη κοινωνική και νομική υπηρεσία καθώς και υπηρεσία προώθησης
στην απασχόληση στελεχωμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι δραστηριότητες
μας περιλαμβάνουν επιπλέον την ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών –προτύπων δράσεων,
την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διερεύνηση και τεκμηρίωση
των προβλημάτων ένταξης των παλιννοστούντων και μεταναστών καθώς και την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ «ΝΟΣΤΟΣ»
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 Αθήνα 106 83
Τηλ. 210 88 15 310, 210 52 31 966
Fax: 210 52 21 950

Email: nostos@ath.forthnet.gr

Περισσότερα για το φορέα στο www.nostos.org.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1350 άτομα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

1000 άτομα (50% μετανάστες-πρόσφυγες, 25% παλιννοστούντες, και 25% γενικός πληθυσμός, κυρίως γυναίκες και νέοι/ες).

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περισσότερες από 4000 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

450 άτομα τουλάχιστον. Σημειώνουμε ότι στη «λέσχη
απασχόλησης» που λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα
στέλνονται βιογραφικά και προετοιμάζονται συνεντεύξεις για 20 -30 άτομα κάθε φορά.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 350 ραντεβού με τη Νομική Υπηρεσία σε 300 άτομα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Εξυπηρετήθηκαν 135 άτομα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξυπηρετήθηκαν 144 άτομα

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Λειτουργούν σταθερά δύο τμήματα 15 ατόμων ανά δίμηνο. Μέχρι τον Ιούλιο τα μαθήματα παρείχε το ΚΕΕ
της ΓΓΕΕ, από το Σεπτέμβριο και μετά εθελοντές/
ντριες.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

Λειτούργησαν τέσσερα τμήματα των 15 ατόμων το καθένα διάρκειας 30 ωρών το καθένα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

• Εκπαίδευση συμβούλων απασχόλησης στο πλαίσιο του
προγράμματος ¨συνΑνάπτυξη» Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
για μετανάστες/στρίες (ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009) για προετοιμασία σχετικά με τα εργαλεία και τις πρακτικές προώθησης της
απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
•

ΕΠΙ ΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εκπαίδευση συμβούλων απασχόλησης για ζητήματα που
σχετίζονται με την ψυχική υγεία των μεταναστών και τα κριτήρια ένταξης/παραπομπής στο κέντρο ημέρας ΙΑΣΙΣ
• Επιμόρφωση 8 συμβούλων απασχόλησης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη
στη Γερμανία (20-27/9/2009).
• Επιμόρφωση συμβούλων απασχόλησης για την κοινωνική
οικονομία και τη μαύρη εργασία στην Ευρώπη στο πλαίσιο
του προγράμματος «Black & White» στη Βουδαπέστη (911/2/2010)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Φιλοξενία ευρωπαίων εταίρων και οργάνωση διημερίδας (18-20/2/2010) στο πλαίσιο του προγράμματος
Leonardo
Learning
Partnership
Program
–
«Immigrant’s Business Plan» για την επιχειρηματικότητα μεταναστών. Συμμετέχουσες χώρες Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Τσεχία.

• «συνΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για
μετανάστες/στριες» (συγχρηματοδότηση από ΧΜ του
ΕΟΧ 2004-2009 και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων) Συντονιστής φορέας «Νόστος» – Συμμετέχοντες φορείς: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Εύξεινη
Πόλη, ΙΑΣΙΣ, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
και ΧΕΝ Ελλάδος.
• Leonardo Da Vinci - Learning Partnership Program«Immigrant’s Business Plan»
• Leonardo Da Vinci Lifelong Learning Program –
“Mobility”
•

Europe for Citizens Program – “Black or White”

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
«ΝΟΣΤΟΣ»

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30
Αθήνα 106 83
Τηλ. 210 88 15 310,

210 52 31 966

Fax: 210 52 21 950
Email: nostos@ath.forthnet.gr
Web site: www.nostos.org.gr

Περισσότερα για το φορέα στο
www.nostos.org.gr

