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Δράσεις της INTERSOS
HELLAS | 2021

Το έργο και η αποστολή
μας

Η INTERSOS Hellas είναι μια
ανθρωπιστική οργάνωση που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με
στόχο να παρέχει ίσες ευκαιρίες και
μακροπρόθεσμες, βιώσιμες λύσεις σε
άτομα που έχουν ανάγκη. 

Ως μέλος της οικογένειας INTERSOS
που είναι παρούσα από το 1992 σε
δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, η
INTERSOS ξεκίνησε στην Ελλάδα από
το 2016 με προγράμματα για
πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή τη
στιγμή, παρεμβαίνουμε σε Ήπειρο,
Θεσσαλία, Αθήνα και Λέσβο.
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Δράσεις της INTERSOS
HELLAS | 2021

Το έργο και η αποστολή
μας

HELIOS
 
H INTERSOS Hellas είναι ενεργός εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (IOM) στα πλαίσια του προγράμματος HELIOS (Υποστήριξη
Ένταξης στην Ελλάδα για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας).

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων
στην ελληνική κοινωνία, αυξάνοντας τις προοπτικές των δικαιούχων για
αυτονομία και αυτοδιάθεση, ενώ παράλληλα καθιερώνει την πρόσβαση στον
μηχανισμό ένταξής του για όσους διαμένουν σε προγράμματα προσωρινής
στέγασης.

3



Δράσεις της INTERSOS
HELLAS | 2021

Τί πετύχαμε το 2021 στα
πλαίσια του HELIOS : Η
δράση μας σε Ήπειρο και
Θεσσαλία

στη στήριξη
την ένταξη
την αξιοπρεπή και αυτόνομη
διαβίωση αναγνωρισμένων
προσφύγων στην ελληνική
κοινωνία.

 
Συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση μας!
Από τον Δεκέμβριο του 2019,  η
INTERSOS Hellas μετέχει ενεργά στο
project #HELIOS του ΔΟΜ.

Εστιάζουμε:

34.101 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί ως
τώρα στο HELIOS.

Έως τα τέλη του 2021, η ομάδα μας
συνέδραμε συνολικά 3.272
ωφελούμενους διευκολύνοντάς τους  
σε θέματα ένταξης και ανεξάρτητης
στέγασης.

 Μάθετε περισσότερα με ένα κλικ στο
site μας: www.intersos.gr
#intersoshellas #helios #iom
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https://www.facebook.com/IntersosHellas/?__cft__[0]=AZUSOauVWgbhHRMcv_kY8hBhLpWbEhjqgnp9vwbu-7yW588ED-an1Lr_X2j21AXUFmlDZXfSNS2ZDbZXDtKOPJ148JNvLHun99KRblsXousxgs7Fa2vMa7XnSUx9GlK2Zn2Marlpg0XTLRSuaBf1sLVS-NLXki8yver0hMANOb5k6LOcctHg7zvi91-ItVzRpzU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/helios?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSOauVWgbhHRMcv_kY8hBhLpWbEhjqgnp9vwbu-7yW588ED-an1Lr_X2j21AXUFmlDZXfSNS2ZDbZXDtKOPJ148JNvLHun99KRblsXousxgs7Fa2vMa7XnSUx9GlK2Zn2Marlpg0XTLRSuaBf1sLVS-NLXki8yver0hMANOb5k6LOcctHg7zvi91-ItVzRpzU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/helios?__eep__=6&__cft__[0]=AZU55ahJljq286IAHqfC6-e-8SF7EEYCftJhRxh9RVMSdI2fzMAnAJUqmBeGmgSfAbX9zMCYh5OjBDwvQbj6lvAH6K3aYF5k7r6GGhW3ar4D3t1vkaJ-eo866k0CJTKNP4eIQ5vec4FvYL8VrRMkie0cnwVmKbPVZvZMs71W70wkUB_RSz3Fuvb2-iYvXWO4aYU&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.intersos.gr%2F&h=AT16vHIx2BRePaHuSYtyg2jW0rtYbYE_dBq0GPyZk5ysd8ZOKd2UNvckfGHTET-VvSCKlhiHORSozkU0p6AqSe1X3WWJT3BAzZuGTGVeigzdmO4DlpIoul8cFItzg1dgZkUKP8vZ-WHuYADVxxKAvnCP3ODwkPDVElKt&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2L2TfIKVghSYPIktnaHjKvHKDZ7Q1dEofHbcZGx2JPYzFpbJzWDADFJ-o1y-x6rn_Lr3CUfIQ3kc7ZsuCmORQACBKCbOPNEsNC0wq2_nvw29JV_AUTeV75X1BUSXE746VGsqOxphqD_WDez68LqotntDeVovAGgduUrf6Ixoy92W4f8Jb5VU4RfwTd-rd83WIsYfY
https://www.facebook.com/hashtag/intersoshellas?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSOauVWgbhHRMcv_kY8hBhLpWbEhjqgnp9vwbu-7yW588ED-an1Lr_X2j21AXUFmlDZXfSNS2ZDbZXDtKOPJ148JNvLHun99KRblsXousxgs7Fa2vMa7XnSUx9GlK2Zn2Marlpg0XTLRSuaBf1sLVS-NLXki8yver0hMANOb5k6LOcctHg7zvi91-ItVzRpzU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/helios?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSOauVWgbhHRMcv_kY8hBhLpWbEhjqgnp9vwbu-7yW588ED-an1Lr_X2j21AXUFmlDZXfSNS2ZDbZXDtKOPJ148JNvLHun99KRblsXousxgs7Fa2vMa7XnSUx9GlK2Zn2Marlpg0XTLRSuaBf1sLVS-NLXki8yver0hMANOb5k6LOcctHg7zvi91-ItVzRpzU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iom?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSOauVWgbhHRMcv_kY8hBhLpWbEhjqgnp9vwbu-7yW588ED-an1Lr_X2j21AXUFmlDZXfSNS2ZDbZXDtKOPJ148JNvLHun99KRblsXousxgs7Fa2vMa7XnSUx9GlK2Zn2Marlpg0XTLRSuaBf1sLVS-NLXki8yver0hMANOb5k6LOcctHg7zvi91-ItVzRpzU&__tn__=*NK-R


Δράσεις της INTERSOS
HELLAS | 2021

Το έργο και η αποστολή
μας

Κλείσιμο του Προγράμματος Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο σε Θεσσαλονίκη και
Ήπειρο (01/01/2021 – 30/04/2021)
 
Η INTERSOS Hellas ανέλαβε την υποστήριξη εικοσιπέντε (25) διαμερισμάτων
στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων ύστερα από την ολοκλήρωση
του προγράμματος στέγασης ESTIA και την παράδοσή τους στον επόμενο εταίρο
του προγράμματος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η INTERSOS Hellas συνέχισε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
υποστήριξης στους δικαιούχους του προγράμματος, παρέχοντας κοινωνικές
υπηρεσίες με έμφαση την υποστήριξη της κοινότητας, ενώ παράλληλα
πραγματοποιούσε παραπομπές στις κοινωνικές υπηρεσίες όταν αυτό
απαιτούνταν.

5

ESTIA II 
 



6

Τί πετύχαμε το 2021 στα πλαίσια του ESTIA II: Η δράση
μας σε Θεσσαλονίκη και Ήπειρο

Δράσεις της INTERSOS
HELLAS | 2021

Το έργο και η αποστολή
μας



Δράσεις της
INTERSOS
HELLAS | 2021

Εκστρατεία Ενημέρωσης
και Ευαισθητοποίησης
"Εμβόλια για Όλους" |

"Vaccines for All" 

Η INTERSOS Hellas, αναγνωρίζοντας
το δικαίωμα στον εμβολιασμό κατά
της COVID-19 όλων των προσφύγων
και μεταναστών που βρίσκονται στην
Ελλάδα, με ή χωρίς νομιμοποιητικά
έγγραφα, και διαπιστώνοντας από την
πρώτη στιγμή την ανάγκη να
αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα
υγείας και στο εμβόλιο κατά της
COVID-19 οι άνθρωποι «χωρίς
χαρτιά», ξεκίνησε, σε συνεργασία με
το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και
το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, την
εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
"Εμβόλια για Όλους", έχοντας θέσει
εξαρχής ως στόχο να υποστηρίξει
έμπρακτα τους ανθρώπους αυτούς,
προσφέροντας τους την δυνατότητα
εφόσον το επιθυμούν να
εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς
επεσήμαναν εγκαίρως την ανάγκη
άμεσης υγειονομικής προστασίας και
ένταξης στις εθνικές στρατηγικές
εμβολιασμού κατά της COVID-19 των
κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται
στο περιθώριο. Στο πλαίσιο αυτό, 

η INTERSOS Hellas, με τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες και
κινήσεις, συνέβαλε στην διαμόρφωση
των προϋποθέσεων εκείνων που
επέτρεψαν στους ανθρώπους αυτούς
να αποκτήσουν πρόσβαση στο
εμβόλιο κατά της COVID-19. Η
προσπάθεια όμως συνεχίζεται, μέχρι
όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση
στο αγαθό που λέγεται Υγεία.

Η ιστοσελίδα της INTERSOS Hellas
vaccinesforall.gr είναι διαθέσιμη σε 10
γλώσσες, ενώ μπορεί κανείς να
ανατρέξει και στην σελίδα της
πρωτοβουλίας μας στο Facebook:
@vaccinesforallgr, η οποία
περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες
εξελίξεις όσον αφορά στην
διαδικασία εμβολιασμού κατά της
COVID-19 όλων των προσφύγων και
μεταναστών που βρίσκονται στην
Ελλάδα.
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Η INTERSOS στη Λέσβο

Στο νησί της Λέσβου η INTERSOS
συνεχίζει δυναμικά, με συνέπεια και
με επίκεντρο τον άνθρωπο την
αποστολή που ξεκίνησε από τον
Σεπτέμβριο του 2020 ύστερα από την
επείγουσα κατάσταση όπου βρέθηκαν
πολλοί δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας μετά το ξέσπασμα των
πυρκαγιών στη Μόρια. 
 
Το πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας και
Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  που
υλοποιούμε εκεί στοχεύει στην άμεση
ανταπόκριση  και την
αποτελεσματική φροντίδα των
ατόμων που έχουν ανάγκη.

Πραγματοποιούμε ομαδικές
συνεδρίες όπου συμμετέχουν
γυναίκες αιτούσες άσυλο που έχουν
αρχίσει ένα ψυχολογικό ταξίδι γεμάτο
προκλήσεις το οποίο η INTERSOS
στηρίζει ενθαρρύνοντας την
ενσυναίσθηση, την ομαδικότητα και
την ενότητα απέναντι σε φόβους που
πηγάζουν από αδιανόητα τραύματα
και βιώματα των ευάλωτων αυτών
περιπτώσεων κατά την διαφυγή τους
προς την Ευρώπη. 

Το 70% των γυναικών που
υποστηρίζει η INTERSOS στη

Λέσβο ανέφεραν ότι ήταν
επιζήσαντες έμφυλης βίας. 

Ένα μεγάλο μέρος αυτών βίωσε
σεξουαλική βία στις χώρες
προέλευσής τους ή καθ' όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού τους ή
ακόμα και στην Ελλάδα, χωρίς να
έχουν αποκαλύψει ποτέ σε καμία
αρχή τα περιστατικά βίας που
υπέστησαν.

Συχνά, οι Ψυχολόγοι ή οι
Εργαζόμενοι σε Υποθέσεις της
INTERSOS καθώς και γιατροί από
διεθνείς ΜΚΟ – είναι οι πρώτοι
άνθρωποι στους οποίους οι
επιζώσες αποκαλύπτουν τη βία
που επέζησαν.

Η ταχεία παρέμβαση με σκοπό την
ανακούφιση αυτών των
ανθρώπων, είναι πάντα στο
επίκεντρο του έργου μας.

Μάθετε περισσότερα εδώ:
https://bit.ly/3DRb3Dg 

88

https://bit.ly/3DRb3Dg


174 καταγεγραμμένες
υποθέσεις 

168 παραπομπές
ελήφθησαν

40 ανοιχτές υποθέσεις

93 κλειστές υποθέσεις

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021

 

1509 ατομικές συνεδρίες

19 συμμετέχουσες 
(σε 5 ομάδες)

996 συνεδρίες με
ψυχολόγο
513 συνεδρίες
διαχείρισης υποθέσεων



Στοιχεία Επικοινωνίας
Ερμού 31, Θεσσαλονική, Τ.Κ. 54624

Τηλ: (+30) 2310 544 644
email: info@intersos.gr

 
Βρείτε μας εδώ:

 
 www.intersos.gr 

 
 

https://www.facebook.com/IntersosHellas/
https://www.instagram.com/intersos_greece/
https://www.youtube.com/channel/UCHGeYQDzYgCyPxU524xaA3w
http://linkedin.com/company/intersos-hellas
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.intersos.gr%2F&h=AT21k9ygnnIUrxVhAP96KPJ4yaEdfTCrRlVVZ12L0gLO1j93-pgRT7315bn64IQvz96ezkExOf6m21xZDBcdNp8DM1HQTeKpQdX4ILuJuCenCCkRM__nss3HZMGmbv1B4PvcDQHz6AG_qppRAWoQvEkjh0G14ia882Td&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3KlNPSrAxLBLb3KT_-CqBeGTiaIC_NTRlTDJsBwNgtgDXnZFpiHGa0XMUsGh5YRVcoOj64e6DOdJ9hPI54Lj3QwvhzY6IPh-whrG_a0Y6cGCyOXQ61odocaUfQUcJiUFCJ4hPrTfSZ9EMgBUJUPkwoVPjjbGyJO-ff3UwW3RVe4mrsR4g2jnOBIDlOPu7Lf5nJGWI

