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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.
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ΥΠΟΔΟΧΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

10.000 άτομα

Έργο: XENIA - Relocation Scheme
Διάρκεια του προγράμματος: 1/4/2016 – 31/12/2016
To έργο αφορούσε την λειτουργία οχτώ (8) δομών φιλοξενίας στα οποία στεγάζονταν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, καθώς και μια δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 20 θέσεων. Η διαμονή ήταν πλήρως συμμορφωμένη με τα πρότυπα της Οδηγίας 2013/33EU σχετικά
με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.
Το σύνολο της δυναμικότητας είναι 1.369 θέσεις και εξυπηρέτησε 2.508 ωφελούμενους.
Χρηματοδότης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Έργο: Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates
Διάρκεια του προγράμματος: 1/1/2017– 31/12/2017

To έργο αφορούσε την λειτουργία έντεκα (11) δομών φιλοξενίας και 560 διαμερίσματα στα
οποία στεγάζονταν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες καθώς και μια δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 20 θέσεων. Η διαμονή ήταν πλήρως συμμορφωμένη με τα πρότυπα της Οδηγίας 2013/33EU σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.
Το σύνολο της δυναμικότητας είναι 4.539 θέσεις και εξυπηρέτησε 7.405 ωφελούμενους.
Χρηματοδότης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Έργο: Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας ΜΕΛΛΟΝ
Διάρκεια του προγράμματος: 1/9/2013 – 30/5/2017
Από το Σεπτέμβριο 2013 ξεκίνησε η λειτουργία της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας ΜΕΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

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.
Συνολικά στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξυπηρέτησε 1.197 ασυνόδευτους ανήλικους
Χρηματοδότης: EEA Grants μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM
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Έργο: SIMRA II
Διάρκεια του Προγράμματος: 1/12/2017 έως 30/11/2019
Ο γενικός στόχος του SIMRA II ήταν να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των μεταναστριών /
αιτούντωσών άσυλο / γυναικών προσφύγων στην κοινωνία «υποδοχής» με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης (ιστοσελίδα www.simraproject.eu) .
Η δημιουργία κοινωνικού χώρου για κοινωνική αλληλεπίδραση, όσο πιο δυναμική και χωρίς
αποκλεισμούς, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η ενσωμάτωση.
Σχεδιάστηκε, πραγματοποιήθηκε και αξιολογήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
μαζί με δραστηριότητες προσέγγισης σε κοινότητες προσφύγων και στο σύνολο της κοινωνίας.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

Η επέμβαση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 5 ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας και του Λονδίνου, με άμεσο αντίκτυπο 1500 μετανάστριες.
Χρηματοδότης: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (AMIF)

Έργο: BackPack ID
Διάρκεια του προγράμματος: 1/9/2017 έως 31/8/2020
Το πρόγραμμα BackPack ID είναι μια παρέμβαση που προωθεί την συμπερίληψη-ένταξη των
παιδιών προσφύγων στα σχολεία σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα-Ιταλία-Γερμανία-Σουηδία), υποστηρίζοντας τις αρμονικές διαπροσωπικές και ομαδικές σχέσεις στο επίπεδο του σχολείου και
της κοινότητας.

- 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
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.
Προώθηση δελτίων τύπου και ενημερώσεων στα ΜΜΕ
Δημιουργία συνεργειών με άλλες ΜΚΟ και συλλόγους για να την υποστήριξη των ωφελούμενων.
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