Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

2 0 1 6

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 2.000 αιτήματα, κυρίως σχετικά με την εύρεση εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης με voucher και χωρίς, αιτήσεις προς
ΑΣΕΠ κλπ.
ΥΠΟΔΟΧΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

377 άτομα που υπέβαλαν τα παραπάνω αιτήματα αποτελούν καινούριους ωφελούμενους/ες
που ήρθαν στο ΝΟΣΤΟ για πρώτη φορά στο διάστημα αναφοράς, κυρίως αναζητώντας εργασία.
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 (Πατήσια). 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. Εκτός από την κάλυψη των βασικών αναγκών (στέγαση, διατροφή) ο Ξενώνας παρέχει επίσης εξατομικευμένες
κοινωνικές υπηρεσίες ανά οικογένεια, νομική υποστήριξη, καθώς και εκπαιδευτικές –
ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Φυλής. Από τα Παντοπωλεία, Συσσίτια, Φαρμακεία των δύο
προγραμμάτων εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 1000 άτομα.
Σε συνεργασία με την ΧΕΝΕ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2014 μέχρι τον
Ιούνιο 2016 το πρόγραμμα για την υποστήριξη των αστέγων «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Το
πρόγραμμα παρέχει στέγη και διατροφή σε 25 άστεγα άτομα (Ξενώνας), καθημερινή φροντίδα
(Κέντρο Ημέρας) σε 50 άτομα την ημέρα και πληροφόρηση – υποστήριξη σε 200 άτομα το μήνα. Σημειώνουμε ότι από το πρόγραμμα αυτό έχουν βρει ανεξάρτητη δουλειά και στέγη περισσότερα από 20 άστεγα άτομα.
Στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Δήμου Αθηναίων
και άλλους φορείς 78 άνεργα άτομα εκπαιδεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν σήμερα βρει δουλειά.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια
του Δήμου Αθηναίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών και το
ΕΚΚΕ, πραγματοποιήθηκαν επαφές και συνεργασία με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις
στην Αθήνα, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε χορηγικές δράσεις εν μέσω κρίσης. Επίσης, υλοποιήθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων ειδικό λογισμικό για τη σύνδεση των
επιχειρήσεων με μη κερδοσκοπικούς φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.
Από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι το τέλος του χρόνου συνεργαζόμαστε με το Δήμο Αθηναίων στο
πλαίσιο του προγράμματος «Αθήνα: Πρωτεύουσα της Αλληλεγγύης» προκειμένου ωφελούμενοι/ες του ΝΟΣΤΟΥ να λαμβάνουν τρόφιμα από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
Από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι το τέλος του 2016, ο ΝΟΣΤΟΣ συντονίζει και υλοποιεί το καινοτομικό πρόγραμμα «Δικαίωμα στη Στέγη και στην Εργασία» το οποίο χρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Εργασίας. Μέσω του προγράμματος 15 άστεγα και άνεργα άτομα υποστηρίζονται
για να ζήσουν σε ανεξάρτητο διαμέρισμα και να βρουν δουλειά. Μέχρι στιγμής οι στόχοι αυτοί έχουν πραγματοποιηθεί για 10 άτομα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ στους δήμους Φυλής, Αχαρνών και ΤΕΧΝΗΜΑ υποστηρίχθηκαν 150 άτομα για την ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης και την εύρεση εργασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα
πολλαπλά φορτία» , με τη χρηματοδότηση της ΓΓΙ, το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος του
2015, συνεργαστήκαμε με 1000 Ελληνίδες από την πρ. ΕΣΣΔ για την εύρεση εργασίας, τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα και την ένταξη σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης για τις ίδιες και τα μέλη των οικογενειών τους.
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.
400 άτομα συνδέθηκαν με εργοδότες/τριες και περίπου τα μισά βρήκαν συνήθως προσωρινή
εργασία
Ενημέρωση όλων των ωφελουμένων για την ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης, επιδοτούμενης απασχόλησης του ΟΑΕΔ, για κοινωνικές παροχές, δωρεάν παροχή τροφίμων κ.α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΝΟΣΤΟΥ λειτουργώντας και ως δομή για την καταπολέμηση της
ανεργίας πραγματοποίησε 494 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες το 2015 και 261 αντίστοιχα το
πρώτο τετράμηνο του 2016.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δομή φιλοξενίας ευπαθών ομάδων νεοεισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών(Ελαιώνας)» που χρηματοδότησε το Υπουργείο Εργασίας, αναλάβαμε τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στον Ελαιώνα, καθώς και τη σίτιση και γενική διαχείριση.
Οι υπηρεσίες μας εξυπηρετούσαν 750 άτομα την ημέρα και στο τέλος του προγράμματος 1500
(Αύγουστος 2015 – Απρίλιος 2016).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Από το Σεπτέμβριο 2013 ξεκίνησε η λειτουργία της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας ΜΕΛΛΟΝ
από ένα σχήμα εταίρων με επικεφαλής το ΝΟΣΤΟ. Η δομή έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 60
ανηλίκων. Χρηματοδοτείται από τα EEA Grants και η λειτουργία της παρατείνεται μέχρι τον
Απρίλιο 2017. Προσφέρει πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικής, νομικής, ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και έχει μέχρι στιγμής φιλοξενήσει περισσότερα από 400 παιδιά, μεταξύ των οποίων και ιδιαίτερα δύσκολες και βαριές περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος φιλοξενούνται 14 μονογονεϊκές οικογένειες στην αντίστοιχη «Μονάδα Μητέρων», συνολικής δυναμικότητας 42 ατόμων.
Με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουμε αναλάβει
την κοινωνική υποστήριξη 52 ευάλωτων προσφύγων (κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με ασθενή παιδιά) που διαμένουν σε ξενοδοχείο χρηματοδοτούμενο από την Ύπατη
Αρμοστεία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ο ΝΟΣΤΟΣ έχει αναλάβει, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τη λειτουργία δομής συνολικής δυναμικότητας 350
ατόμων για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης και ψυχολογικής υποστήριξης οικογενειών
προσφύγων στο διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα μέχρι την εγκατάστασή τους σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος relocation (Μάιος –Δεκέμβριος 2016).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο διάστημα αναφοράς ο ΝΟΣΤΟΣ υπέβαλε περίπου 30 προτάσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 19. Στις περισσότερες από αυτές ο ΝΟΣΤΟΣ έχει ρόλο συντονιστή.

- Συμμετοχή συμβούλων απασχόλησης σε περισσότερα από 10 εργαστήρια, σεμινάρια κλπ
που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους φορείς στην Αθήνα.
- Συμμετοχή 14 στελεχών σε διακρατικές συναντήσεις και επιμορφωτικά εργαστήρια μέσω
των διακρατικών προγραμμάτων Work ReACT, Link to Work και Practice Peace.
- Μέλος δικτύου ΚΕΣΥΥ και συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για Κοινωνική Οικονομία και δράσεων κατά της ανεργίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

- Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις και συναντήσεις που οργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
- Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και συναντήσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και
το Υπουργείο Εσωτερικών.
- Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.
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