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

Η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος είναι μια αστική μη κερ-

πρόσφυγες, μετανάστες και άνεργοι διαφό-

δοσκοπική εταιρία που δημιουργήθηκε το

ρων κατηγοριών. Λειτουργώντας αδιάλειπτα

1995 από τοπικούς ποντιακούς συλλόγους της

όλα αυτά τα χρόνια, η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος»

Ν. Ελλάδας ως έκφραση της βούλησης του ορ-

έχει αναπτύξει, μόνιμη δραστηριότητα στους

γανωμένου ποντιακού χώρου να αντιμετωπί-

τομείς των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπη-

σει με τρόπο επιστημονικό και συστηματικό τις

ρεσιών της πληροφόρησης για θεσμικά & νο-

ανάγκες των παλιννοστούντων ομογενών από

μικά ζητήματα, της συμβουλευτικής & προώ-

την πρ. ΕΣΣΔ οι οποίοι συνέρρεαν την

θησης στην απασχόληση, των εκπαιδε-

εποχή εκείνη στην Ελλάδα εξαιτίας

υτικών υπηρεσιών για ενήλικες & παι-

των αλλαγών στην Σοβιετική Ένωση.

διά, καθώς και της ευαισθητοποίησης-

Με κύριο στόχο την καταπολέμηση

ενημέρωσης του κοινού & της εργοδο-

του κοινωνικού αποκλεισμού και της

σίας.

ανεργίας, η ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ» ανέπτυξε

Μέχρι σήμερα ο φορέας έχει συμμετάσχει στο

πλήθος κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολι-

σχεδιασμό, την υλοποίηση & τη διαχείριση

τιστικών

σταδιακά

πάνω από 100 εθνικών και ευρωπαϊκών προγ-

άρχισαν να απευθύνονται σε ευρύτερες ομά-

ραμμάτων. Είναι πιστοποιημένος ΦΠΣΥΥ και

δες πληθυσμού που αντιμετώπιζαν προβλήμα-

διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 καθώς

τα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, όπως

και διαχειριστική επάρκεια τύπου Β.

δραστηριοτήτων

που

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΥΠΟΔΟΧΗ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 2. 900 αιτήματα, κυρίως σχετικά με την εύρεση εργασίας, συμμετοχή σε
προγράμματα κατάρτισης με voucher και χωρίς, αιτήσεις προς ΑΣΕΠ κλπ. που απευθύνθηκαν στην Κεντρική Δομή του ΝΟΣΤΟΥ. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Φτώχειας (Αχαρνές και Αγ. Ανάργυροι –
Φυλή) εξυπηρετήθηκαν περισσότερα 2.125 παρόμοιου είδους αιτήματα.
Ποσοστό 30% των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία ήταν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο
και μετανάστες/στριες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
«ΝΟΣΤΟΣ-ΙΑΣΙΣ»

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. Στους ενοίκους παρέχονται στέγη, τροφή, ρουχισμός, είδη
πρώτης ανάγκης, ψυχο-κοινωνική στήριξη, σχολική στήριξη, μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, εργασιακή και νομική συμβουλευτική και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝ

Από το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Μέλλον από
ένα σχήμα εταίρων με επικεφαλής το Νόστο. Η δομή έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 60 ασυνόδευτους
ανήλικους αιτούντες άσυλο και 40 άτομα μονογονεϊκών οικογενειών αιτούντων άσυλο. Στους ενοίκους
παρέχονται στέγη, τροφή, ρουχισμός, είδη πρώτης ανάγκης, ιατρικές υπηρεσίες, ψυχο-κοινωνική στήριξη, σχολική στήριξη, μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, εργασιακή και νομική συμβουλευτική και
δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και αθλητισμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνεχίστηκε 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 Λαχανόκηπων, Τραπεζών Χρόνου και Γραφείων Διαμεσολάβησης.
Στην κεντρική δομή του Νόστου λειτουργεί εβδομαδιαίο εργαστήριο προετοιμασίας και προώθησης
στην απασχόληση που είναι ανοιχτό σε όποιο άνεργο άτομο θέλει να συμμετάσχει.

1820 ατομικές συνεδρίες
- Στη «λέσχη απασχόλησης» που λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα στέλνονται βιογραφικά και προετοιμάζονται συνεντεύξεις για 20 -30 άτομα (πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο και μετανάστες) κάθε φορά,
σε συνδυασμό με ομαδικές δραστηριότητες επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 500 άτομα συνδέθηκαν με εργοδότες/τριες, συνήθως για προσωρινή εργασία
- Ενημέρωση όλων των ωφελουμένων για την ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης και επιδοτούμενης
απασχόλησης του ΟΑΕΔ, για κοινωνικές παροχές, δωρεάν διανομή τροφίμων κ.α.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 ατομικές συναντήσεις με δικηγόρο γυναικών (πρόγραμμα ΓΓΙ) που
ζητούσαν εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα δανείων, συντάξεων, οικογενειακού δικαίου κλπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΡΟΝΟΙΑ

Εξυπηρετήθηκαν 182 άτομα. Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως επιδόματα και ζητήματα συνταξιοδότησης.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης προς την Περιφέρεια 1.500 άτομα, υπέβαλαν αίτηση 458 και έλαβαν τρόφιμα 250 άτομα (μακαρόνια, τυρί και ελαιόλαδο).
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ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η/Υ ή/και ΑΓΓΛΙΚΩΝ,
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/
KEY SKILLS

Λειτουργία ομάδας επικοινωνιακών και βασικών δεξιοτήτων μία φορά την εβδομάδα με συμμετοχή 10 περίπου ατόμων κάθε φορά σε όλη τη διάρκεια του έτους στην Κεντρική Δομή. Μαθήματα ελληνικών, ΗΥ και επικοινωνιακών δεξιοτήτων πραγματοποιούνται σε τακτική βάση
και στους δύο Ξενώνες. Οι Δομές κατά της Φτώχειας πραγματοποιούν συστηματικά ομαδικές
συναντήσεις για την εκμάθηση Η/Υ σε Αγίους Αναργύρους και Αχαρνές.
- Επιμόρφωση στελεχών στο Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων
Επιμόρφωση των στελεχών μας που απασχολούνται σε δομές που παρέχουν τρόφιμα ή/και
σίτιση σχετικά με τους νέους κανονισμούς του ΕΦΕΤ για την υγιεινή και την ασφάλεια των
τροφίμων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συμμετοχή μίας κοινωνικής λειτουργού σε σεμινάριο για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται με ΑμΕΑ (ευρωπαϊκό πρόγραμμα UCOACH)
Επιμόρφωση του υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης σχετικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και το καθεστώς που διέπει τους μη κερδοσκοπικούς φορείς
Συμμετοχή μίας κοινωνικής λειτουργού στο διήμερο βιωματικό εργαστήριο που διοργάνωσε η
ΧΕΝ Ελλάδος για συμβούλους που εργάζονται με γυναίκες
Ενημέρωση των στελεχών που απασχολούνται στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ σχετικά με την κοινωνική οικονομία
Συμμετοχή μίας συμβούλου απασχόλησης στο σεμινάριο με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια
Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας» που διοργάνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ.
 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 στις διαβουλεύσεις και συναντήσεις που διοργανώνει η νέα Υπηρεσία Ασύλου

με τους φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της
Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, όπως :
 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο SAVIAV που ασχολείται με θέματα αιτούντων άσυλο
 Παρουσίαση του φορέα στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης του ευρωπαϊκού προγΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ράμματος LUCIDE σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες των μεταναστευτικών πληθυσμών
 Διοργάνωση δύο εργαστηρίων διάχυσης του προγράμματος Training Trainers for Migrants

and Roma
 Διοργάνωση του τελικού διακρατικού συνεδρίου του προγράμματος Training Trainers for

Migrants and Roma
 Εναρκτήρια εκδήλωση για τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας «Μέλλον» στο Δήμο Μοσχάτου
 Παρουσίαση του θεατρικού εργαστηρίου «Αντιγόνη» που παρακολούθησαν οι έφηβοι

ένοικοι της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας «Μέλλον» (πρόγραμμα «Συμβίωση» της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – χρηματοδότηση Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)
 Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και με σκοπό τη

δημοσιότητα και την προσέλκυση ωφελουμένων, εθελοντών και χορηγών πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις, όπως ομιλίες, street-work, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
κ.α.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- Training Trainers for Migrants and Roma, Grundtvig Multilateral Projects, Lifelong Learning
Programme Συντονιστής 9 εταίρων από 5 χώρες. Διάρκεια 27 μήνες
- Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αχαρνών και στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής
- Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012 & 2013)
- Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας «Μέλλον», επικεφαλής εταιρικού σχήματος 4 εταίρων
(ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος – EAA Grants)
- Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας (ΤΟΠΣΑ): συντονιστής του προγράμματος «Κοινωνία Αθηνών» και συμμετοχή στα
προγράμματα «Τέχνημα», «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Αττικής- Α.Σ για την Κοινωνική Οικονομία στο Δήμος Φυλής» και «Συμβολή στην Απασχόληση»
- «Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία» στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 3.2.4. (Α’ και Β’ Κύκλος) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων
Οργανώσεων)» (Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» - Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων)
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