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Η INTERSOS είναι σταθερά παρούσα στην
Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2016,

προσφέροντας έμπρακτα βοήθεια σε
ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

  Καθ’ όλη την διάρκεια της αποστολής της έχει
επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών, στην
αναζήτηση στοχευμένων λύσεων με βάση το

υφιστάμενο πλαίσιο αναγκών και στην δόμηση
ισχυρών δεσμών των ωφελούμενων με την

τοπική κοινότητα.
Η INTERSOS, έχοντας αναλάβει σειρά

καινοτόμων πρωτοβουλιών, είναι σε θέση,
μέσω των προγραμμάτων της, να υποστηρίζει

εκατοντάδες ανθρώπους στην Ελλάδα που
χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την πατρίδα

τους.  



Έξι χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα συμπληρώνει η INTERSOS
Hellas, στέλνοντας το πιο ηχηρό μήνυμα κατά των κάθε είδους διακρίσεων

και υπέρ της προστασίας και του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής.
Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια, η INTERSOS Hellas έχει προσφέρει

ολοκληρωμένη βοήθεια σε αιτούντες άσυλο, σε πρόσφυγες και μετανάστες
στην Μακεδονία, την Ήπειρο, την Θεσσαλία, την Λέσβο και την Αττική,

υλοποιώντας παράλληλα με επιτυχία ανεξάρτητα εθνικά προγράμματα, το
«Vaccines for All», το «Food for All» και το  «Protection for All Minors», που

στόχο έχουν την προστασία και την κάλυψη βασικών αναγκών των
ιδιαιτέρως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τον εμβολιασμό τους κατά της

COVID-19.
Με επαγγελματισμό, με συνέπεια, με αγάπη και με αλληλεγγύη, αυτά τα έξι
χρόνια, το ανθρώπινο δυναμικό της INTERSOS Hellas βρέθηκε κάθε φορά
δίπλα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, με γνώμονα την ασφάλεια τους

και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους.
Η INTERSOS Hellas ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή,

δίπλα στον Άνθρωπο.

www.intersos.gr



 

Η INTERSOS Hellas παραμένει ενεργός εταίρος του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) και μετέχει
σταθερά από τον Οκτώβριο του 2019 στο πρόγραμμα

HELIOS (Υποστήριξη Ένταξης στην Ελλάδα για
Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας), το οποίο υλοποιείται
με την χρηματοδότηση του υπουργείου Μετανάστευσης &

Ασύλου. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη, η
ένταξη και η αυτόνομη διαβίωση αναγνωρισμένων

προσφύγων στην ελληνική κοινωνία στην Ήπειρο και την
Θεσσαλία.

 



www.intersos.gr

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Μαθήματα ένταξης

-Υποστήριξη στέγασης
-Υποστήριξη απασχολησιμότητας

Μέσα από το έργο της, η INTERSOS Hellas υποστηρίζει την
πρόσβαση των δικαιούχων της σε ανεξάρτητη διαβίωση,
διευκολύνοντας τις διαδικασίες της ενοικίασης, μέσω της
επαφής με τους ιδιοκτήτες, καθώς και μέσω της παροχής
επιδοτήσεων ενοικίασης και των εισφορών μετακίνησης.



Το 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα
«Vaccines for All - Εμβόλια για Όλους» για τον εμβολιασμό
κατά της COVID-19 όλων των προσφύγων και μεταναστών,

με ή χωρίς χαρτιά, που βρίσκονται στην Ελλάδα. 
Μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε εξαρχής η προστασία των

προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα
και δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Οι άνθρωποι «χωρίς χαρτιά» δεν είχαν πρόσβαση στο
σύστημα υγείας και στο εμβόλιο κατά της COVID-19.

 Αποκλεισμένοι, υπέστησαν τις επιπτώσεις της πανδημίας,
η οποία ήρθε να επιδεινώσει την ήδη δυσχερή θέση τους,

τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και
εξαθλίωσης.

 



Πεποίθηση μας ήταν και είναι ότι η δημόσια υγεία
προστατεύεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο

αγαθό που λέγεται Υγεία και ότι η προστασία από την
πανδημία μας αφορά όλους.

Χάρη σε σειρά παρεμβάσεων, εισηγήσεων και δράσεων της
INTERSOS Hellas και στο δίκτυο των συνεργατών της, άνοιξε
ο δρόμος για τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων σε όλη

την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα OSF.

Συνολικά περισσότεροι από 
150 άνθρωποι 

εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19 
χάρη στο πρόγραμμα 

«Vaccines for All - Εμβόλια για Όλους»!

www.vaccinesforall.gr



 
Η INTERSOS έχει δρομολογήσει από τον Δεκέμβρη του 2021
μία νέα δράση για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων του

πληθυσμού, το πρόγραμμα «Food for All - Φαγητό για
Όλους». 

Στόχος της δράσης «Food for All - Φαγητό για Όλους» είναι να
καλύψει την πρωταρχική ανάγκη των πιο ευάλωτων ομάδων
των μεταναστών και προσφύγων που διαβιούν στην Αθήνα,

και να εξασφαλίσει την διατροφική επιβίωση τους. 
Στην Αθήνα, χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν σταθερή

πρόσβαση σε φαγητό και βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης
ανάγκης όσον αφορά στην επιβίωση τους.

 



Η πρωτοβουλία «Food for All - Φαγητό για
Όλους» αποτελεί μέρος του προγράμματος

Σίτισης για Μετανάστες/Πρόσφυγες του
Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών – GFM και της
INTERSOS για την αντιμετώπιση καταστάσεων

έκτακτης ανάγκης στο πρόγραμμα της
ηπειρωτικής χώρας, που υποστηρίζεται από το
Stichting Vluchteling – SV (Ολλανδικό Ίδρυμα

Προσφύγων).
 

www.intersos.gr



www.intersos.gr



Το πρόγραμμα «Protection for All Minors» με την
χρηματοδότηση της INTERSOS, το οποίο υλοποιείται από

το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προσφέρει
ολοκληρωμένη στήριξη σε ασυνόδευτα ανήλικα που

βρίσκονται στην Ελλάδα και τα οποία διαβιούν σε
επισφαλείς συνθήκες ή συνθήκες αστεγίας. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και τον
συντονισμό του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας
Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) της Ειδικής Γραμματείας

Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. 



 Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει, να
υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τα ασυνόδευτα ανήλικα

προκειμένου να απομακρυνθούν από τις επισφαλείς
συνθήκες διαβίωσης, με την μεταφορά τους σε επίσημες

δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή σε
διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Το προγραμμα «Protection for All Minors» υποστηρίζεται
από το Stichting Vluchteling – SV.

 

www.intersos.gr

Συνολικά επωφελούνται της υποστήριξης
της INTERSOS 

453 ασυνόδευτοι ανήλικοι 



 

Στο νησί της Λέσβου η INTERSOS συνεχίζει δυναμικά, με
συνέπεια και με επίκεντρο τον άνθρωπο, την αποστολή που

ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020, έπειτα από την
καταστροφική πυρκαγιά στην Μόρια. Το πρόγραμμα

Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που
υλοποιούμε  στοχεύει στην αποτελεσματική φροντίδα  των

προσφύγων και μεταναστών που χρήσουν ανάλογης
φροντίδας. 

Με σειρά παρεμβάσεων, η INTERSOS στηρίζει τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ενθαρρύνοντας την

ενσυναίσθηση, την ομαδικότητα και την ενότητα. Το 70%
των γυναικών που υποστηρίζει η INTERSOS στην Λέσβο

αναφέρουν ότι είναι επιζήσασες έμφυλης βίας.
 



 

www.intersos.gr

Η ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής
στήριξης της INTERSOS, αποτελούμενη από Ψυχολόγους,
Case Managers και Protection Officers διασφαλίζει ότι το

πρόγραμμα ψυχικής υγείας ακολουθεί μια ολιστική και
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση.
Στόχος της παρέμβασης στο πλαίσιο της πλήρους

υποστήριξης διαχείρισης περιπτώσεων είναι να παρέχει
ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική φροντίδα στους ωφελούμενους
μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών και μέσω σχετικών

παραπομπών των δικαιούχων σε άλλες υπηρεσίες.
Το προγραμμα MHPSS Λέσβου υποστηρίζεται από το

Stichting Vluchteling – SV και το  LDS Charities.
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 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_hellas/
https://www.youtube.com/channel/UCHGeYQDzYgCyPxU524xaA3w
https://www.linkedin.com/company/19103512/admin/

