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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

 
Έργο επιδοτούμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με Υπεύθυνη Αρχή την 
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., έργο χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και ‘Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο» 
 

Από το ΧΕΝΙΑ TEENS στο TEEN SPIRIT  

Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Εφήβων με νέα 
χρηματοδότηση 

 

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Εφήβων XENIA TEENS που λειτουργούσε η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο 
ΝΟΣΤΟΣ μέχρι το τέλος Ιουλίου 2017 με χρηματοδότηση της Ε.Ε και της ‘Ύπατης Αρμοστείας 
του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες συνεχίζει τη λειτουργία της, ως TEEN SPIRIT πλέον και με νέα 
χρηματοδότηση. 

Μετά την έγκριση της πρότασής μας, από την 1η Αυγούστου 2017 η Δομή πέρασε στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και  Ένταξης, Ειδικός Στόχος “1-
Άσυλο” με χρονική διάρκεια από 1-8-2017 εώς 31-12-2017 και Υπεύθυνη Αρχή την 
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Στόχος μας πάντα ο ίδιος, η παροχή προστασίας και φροντίδα σε 20 ασυνόδευτους εφήβους 
και η σταδιακή προετοιμασία για την αυτονόμηση τους.  

Στο πλαίσιο της Δομής, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρέχονται εξειδικευμένες και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων 
παιδιών και εφήβων, καθώς και προετοιμασίας για τη σταδιακή αυτονόμηση και την 
κοινωνική ένταξη, προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικία των φιλοξενούμενων παιδιών.   

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στη Δομή Φιλοξενίας TEEN SPIRIT χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, τις βασικές – άμεσες και τις υποστηρικτικές – συμπληρωματικές υπηρεσίες.  

Επίσης σε καθημερινή βάση λειτουργούν, η υπηρεσία ιατρικής υποστήριξης, η υπηρεσία 
νομικής υποστήριξης και η κοινωνική υπηρεσία. Στο πλαίσιο της Δομής TEEN SPIRIT 
παρέχονται επίσης εξειδικευμένες υποστηρικτικές συμπληρωματικές υπηρεσίες ανάλογα 
με την ηλικιακή ομάδα, τις ατομικές ανάγκες και το «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» κάθε παιδιού 
ή εφήβου. 
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