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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
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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

7.000 άτομα

Έργο: ESTIA Accommodation and Services for Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection in Greece
Διάρκεια του προγράμματος: 01/01/2019 έως 31/12/2019
Η υλοποίηση του έργου αφορούσε την λειτουργία τριών (3) δομών φιλοξενίας, δύο από τις

οποίες λειτούργησαν έως 17/05/2019 και 30/09/2019, και 800 διαμερισμάτων στα οποία στεγάζονταν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Επιπρόσθετα, εντάχθηκε στο έργο η λειτουργία Κέντρου Κοινωνικής Υπηρεσίας (Social Service
Centre) όπου οι σύμβουλοι πραγματοποιούσαν συνεδρίες με τους ωφελούμενους των διαμερισμάτων.
Στο ίδιο κέντρο λειτούργησε και η υπηρεσία call centre για έκτακτες κλήσεις ωφελούμενων
των διαμερισμάτων με υπηρεσίες διερμηνείας σε 24ωρη βάση.
Το σύνολο της δυναμικότητας είναι 4.502 θέσεις και εξυπηρέτησε 6.386 ωφελούμενους.

Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο «ΧΕΝΙΑ Πατήσια»
Χρηματοδότης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Έργο: TEEN SPIRIT I- TEEN SPIRIT II

Διάρκεια του προγράμματος: 1/1/2018 – 31/12/2020
Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.ο Νόστος έχει αναλάβει την 24ωρη λειτουργία δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως διακριτές Μονάδες υπό διοίκηση, παρακολούθηση της υλοποίησης και επιστημονική εποπτεία, με ημερήσια συνολική δυναμικότητα 50 ανηλίκων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής παρέχονται εξειδικευμένες και εξατομικευμέΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

νες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων εφήβων, καθώς και υπηρεσίες προετοιμασίας για τη σταδιακή αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη, προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικία των φιλοξενούμενων ατόμων.
Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια
και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματα του, τη
χειραφέτηση του ατόμου.

Χρηματοδότης: Εθνικό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
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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 /
αιτούντων 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.
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
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

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.
Χρηματοδότης: Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο: Wave YEU
Διάρκεια προγράμματος: 1/11/2019 έως 1/12/2021
O στόχος ειναι να εξερευνήσει τις διαφορετικές πρακτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις σε
θέματα δημοκρατίας, συμμετοχής και καλών πρακτικών σε ζητήματα ενταξης και υποστήριξης
των προσφυγικών πληθυσμών και των ευάλωτων ομάδων.
Το πρόγραμμα έχει 7 εταίρους και ο Νόστος θα φιλοξενήσει τους εταίρους για την δεύτερη
συνάντηση με τίτλο “ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ” τον Φεβρουάριο του 2020.
Χρηματοδότης: ERASMUS+,Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good
practices, Strategic Partnership for Youth, no. 2019-1-DE04-KA205-018016
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- 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.
Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου Μετανάστευσης.
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