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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ «ΝΟΣΤΟΣ»

Η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος είναι μια αστική μη κερ‐

μετανάστες και άνεργοι διαφόρων κατηγο‐

δοσκοπική εταιρία που δημιουργήθηκε το

ριών. Λειτουργώντας αδιάλειπτα όλα αυτά τα

1995 από τοπικούς ποντιακούς συλλόγους της

χρόνια, η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» έχει αναπτύξει,

Ν. Ελλάδας ως έκφραση της βούλησης του ορ‐

μόνιμη δραστηριότητα στους τομείς των Συνο‐

γανωμένου ποντιακού χώρου να αντιμετωπί‐

δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της πλη‐

σει με τρόπο επιστημονικό και συστηματικό τις

ροφόρησης για θεσμικά & νομικά ζητήματα,

ανάγκες των παλιννοστούντων ομογενών από

της συμβουλευτικής & προώθησης στην απα‐

την πρ. ΕΣΣΔ οι οποίοι συνέρρεαν την

σχόληση, των εκπαιδευτικών υπηρε‐

εποχή εκείνη στην Ελλάδα εξαιτίας

σιών για ενήλικες & παιδιά, καθώς και

των αλλαγών στην Σοβιετική Ένωση.

της

Με κύριο στόχο την καταπολέμηση

του κοινού & της εργοδοσίας.

του κοινωνικού αποκλεισμού και της

Μέχρι σήμερα ο φορέας έχει συμμετά‐

ευαισθητοποίησης‐ενημέρωσης

ανεργίας, η ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ» ανέπτυξε

σχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση & τη δια‐

πλήθος κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτι‐

χείριση πάνω από 100 εθνικών και ευρωπαϊ‐

στικών δραστηριοτήτων που σταδιακά άρχισαν

κών προγραμμάτων. Είναι πιστοποιημένος

να απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυ‐

ΦΠΣΥΥ

σμού που αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνι‐

9001:2000 καθώς και διαχειριστική επάρκεια

κής και εργασιακής ένταξης, όπως πρόσφυγες,

τύπου Β.

και

διαθέτει

πιστοποίηση

ISO

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 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
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ΥΠΟΔΟΧΗ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 3.450 αιτήματα, κυρίως σχετικά με την εύρεση εργασίας, συμμετοχή σε
προγράμματα κατάρτισης με voucher και χωρίς, αιτήσεις προς ΑΣΕΠ κλπ.
Ποσοστό 40% των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία ήταν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο
και μετανάστες/στριες.
Συνεχίστηκε η λειτουργία του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο που
άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο 2011. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑμΚΕ
ΙΑΣΙΣ με τη χρηματοδότηση του ΕΤΠ και του Υπουργείου Εργασίας. Ο Ξενώνας φιλοξενεί 70 άτομα, 40
από τα οποία είναι παιδιά μέχρι 16 ετών.
Στο διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν: 370 υποστηρικτικές συνεδρίες με θέμα την πρόσβαση
στην υγεία και την εργασία, 27 συνοδείες‐διερμηνεία σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και
360 συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενήλικων
ατόμων και την αυτονόμησή τους. Πραγματοποιήθηκαν επίσης:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
«ΝΟΣΤΟΣ‐ΙΑΣΙΣ»

‐ 16 ομαδικές συνεδρίες με τις ενήλικες φιλοξενούμενες γυναίκες με στόχο την ενδυνάμωση‐
ενθάρρυνση
‐ Εβδομαδιαίες ομάδες ενημέρωσης και ενδιαφερόντων, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως το εκπαιδευ‐
τικό σύστημα, η ατομική υγιεινή και ο οικογενειακός προγραμματισμός
‐ Ενισχυτική διδασκαλία και γλώσσα για τα παιδιά και τους ενήλικες, δημιουργικές δραστηριότητες κλπ
κάθε απόγευμα
‐ Ομάδες αθλητισμού και 2 εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των
οποίων έφτιαξαν κάρτες για το στολισμό του δέντρου στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Σε συνεργασί‐
α με το UNCHR τα παιδιά παρακολούθησαν έναν αγώνα μπάσκετ στα πλαίσια εκδηλώσεων για το ρα‐
τσισμό.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ‐
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ‐
ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανανέωση διαμενόντων ατόμων: Από τον Μάρτιο του 2012, από τα 70 φιλοξενούμενα άτομα, έφυγαν
τα 35 (οικογενειακή επανένωση – αυτονόμηση, εύρεση εργασίας) και από αυτά αντικαταστάθηκαν,
μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2013, τα 26.
Ξεκίνησε η υλοποίηση δύο προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας, στο Δήμο Αχαρνών και στους
Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη δημιουργία
Κοινωνικών Παντοπωλείων, Κοινωνικών Φαρμακείων, Δομών Παροχής Συσσιτίου, Δημοτικών Λαχανό‐
κηπων, Τραπεζών Χρόνου και Γραφείων Διαμεσολάβησης.
Στην κεντρική δομή του Νόστου ξεκίνησε εβδομαδιαίο εργαστήριο προετοιμασίας και προώθησης στην
απασχόληση που απευθύνεται σε πτυχιούχους και άτομα με μεγάλη εργασιακή εμπειρία.
650 ατομικές συνεδρίες
‐ Στη «λέσχη απασχόλησης» που λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα στέλνονται βιογραφικά και προε‐
τοιμάζονται συνεντεύξεις για 20 ‐30 άτομα (πρόσφυγες‐αιτούντες άσυλο και μετανάστες) κάθε φορά,
σε συνδυασμό με ομαδικές δραστηριότητες επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

‐ 200 άτομα συνδέθηκαν με εργοδότες/τριες, συνήθως για προσωρινή εργασία
‐ Διαμεσολάβηση για την ένταξη 50 περιπτώσεων στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης του
ΟΑΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ‐
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 ομαδικές συναντήσεις με δικηγόρο και δόθηκε πληροφόρηση σε 31
άτομα (πληροφόρηση και προετοιμασία για τη συνέντευξη, συνοδείες στη διεύθυνση αλλοδαπών).
Εξυπηρετήθηκαν 50 άτομα. Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως επιδόματα. Το δεύτερο εξάμηνο αναφο‐
ράς αυξήθηκαν τα αιτήματα σχετικά με τη ρύθμιση της διακοπής συνταξιοδότησης παλιννοστούντων
από τον ΟΓΑ.
Παραπέμφθηκαν στο ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ 300 αιτούντες άσυλο‐πρόσφυγες. Από αυτούς 120 παρακολούθησαν τα
μαθήματα ελληνικής γλώσσας και αλφαβητισμού. Παραπέμφθηκαν σε άλλους φορείς διδασκαλίας ελ‐
ληνικών 126 μετανάστες/στριες‐πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Στον Ξενώνα πραγματοποιήθηκαν 200 ώρες εκμάθησης ελληνικών σε ενήλικες και παιδιά και ενισχυτι‐
κής διδασκαλίας στα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο.
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ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η/Υ ή/και ΑΓΓΛΙΚΩΝ,
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/
KEY SKILLS

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ‐
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟ‐
ΛΗΣΗΣ

Λειτουργία ομάδας επικοινωνιακών και βασικών δεξιοτήτων μία φορά την εβδομάδα με συμ‐
μετοχή 10 περίπου ατόμων κάθε φορά σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ποσοστό 50% των
συμμετεχόντων/ουσών είναι πρόσφυγες‐αιτούντες άσυλο και μετανάστες.
Τρεις ομάδες, με εβδομαδιαίες συναντήσεις, προετοιμασίας για την ένταξη στην απασχόληση
με τη χρήση της πλατφόρμας εικονικού εργασιακού περιβάλλοντος (Virtual Working Environ‐
ment).
‐ Συμμετοχή συμβούλων απασχόλησης σε βιωματικό εργαστήριο σχετικά με τους τρόπους επι‐
κοινωνίας «ΠΑΙ‐ΖΩ»
‐ Εργαστήριο παρουσίασης και πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας εικονικού εργασιακού
περιβάλλοντος (Virtual Working Environment) σε συμβούλους απασχόλησης.
‐ Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος “Training Trainers for Migrants and
Roma” με τη συμμετοχή 7 Ελλήνων εκπαιδευτών ενηλίκων και 20 συναδέλφων από 4 ευρωπα‐
ϊκές χώρες
‐ 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο ΚΗ «Βαβέλ» στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2010
‐ Μέλος δικτύου ΚΕΣΥΥ και συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για Κοινωνική Οικονομία και δρά‐
σεων κατά της ανεργίας.
‐ Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις και συναντήσεις που οργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες
‐ Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, όπως:
• Squaring the circle of empowerment and inclusion" Belfast Οκτώβριος 2012. Παρουσίαση

των αποτελεσμάτων του δικτύου "ESF Learning Network on Empowerment and Inclusion"
• Health Equity from the Start (πανευρωπαϊκό δίκτυο για τις υπηρεσίες υγείας και τον κοινω‐

νικό αποκλεισμό) 2 συναντήσεις (Βουδαπέστη, Μάιος 2012 και Βερολίνο, Δεκέμβριος
2012)
• ΙΕΚ ΑΚΜΗ: Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας και παρουσίαση του προγράμματος “Training

through Virtual Working Environment” σε φοιτητές και αποφοίτους.
• Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο SAVIAV που ασχολείται με θέματα αιτούντων άσυλο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

• Διοργάνωση 4 διήμερων εκδηλώσεων σε Χανιά, Μυτιλήνη, Βόλο και Ιωάννινα με τίτλο

«Κοινωνικός αποκλεισμός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοματισμός ή συνοχή; Ας συζητήσουμε
(επιτέλους!)» σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Απευθύνο‐
νταν σε ενήλικες αλλά και παιδιά και εντάσσονταν στη δράση «Ενημέρωση και ευαισθητο‐
ποίηση της κοινωνίας υποδοχής», Δράση 1.1./10 Υποέργο Γ & Ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
• Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ –ΙΑΣΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥ‐

ΓΩΝ» πραγματοποιήθηκαν 3 εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης πάνω στο προσφυγικό ζήτη‐
μα:
1.Διαδραστικό ‐εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο: «Το παιχνίδι των δικαιωμάτων ‐ Τι χρειάζε‐
ται ο Σαφάρ για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά;» στο 132ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών
2.Το προσφυγικό ζήτημα σήμερα. Ενημέρωση – συζήτηση για την κοινότητα, εθελοντές,
μέλη συλλόγων ΝΟΣΤΟΥ
3.Ευαισθητοποίηση νεαρών κοινωνικών επιστημόνων σε θέματα προσφύγων
• Right and access to food: what food aid strategy for tomorrow's Europe?” Διοργανώθηκε

από το Federation of Social Services – Brussels Δεκέμβριος 2012. Αφορούσε την παρουσία‐
ση των πρακτικών/πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη διανομή
τροφίμων σε ομάδες που απειλούνται από φτώχεια και την επεξεργασία προτάσεων και
καλών πρακτικών για τη βελτίωση των πολιτικών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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‐ Training through Virtual Working Environment, ICT – Key Activity 3, Lifelong Learning Pro‐
gramme. Συντονιστές 5 εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες. Διάρκεια 2 χρόνια
‐ Training Trainers for Migrants and Roma, Grundtvig Multilateral Projects, Lifelong Learning
Programme Συντονιστής 9 εταίρων από 5 χώρες. Διάρκεια 26 μήνες
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ‐
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

‐ Δημιουργία 290 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφε‐
λούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής, Βόρειος Τομέας (Δήμος Νέας Ιωνίας) και Τομέας
Πειραιά (Δήμος Νίκαιας‐Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Δήμος Κορυδαλλού)
‐ «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής» ΕΤΕ Δράση 1.1/10 Υποέργα Γ
&Ε
‐ Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αχαρνών και στους Δή‐
μους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής
‐ Εταίρος στο Network for SSIG – Grundtvig Learning Partnership για θέματα κοινωνικής οι‐
κονομίας με διάρκεια 2 χρόνια
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