
Βιργινία Πολίτη

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.

Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Σ’ αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο 
καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. 

Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι 
αν  βρίσκεται…

Γιώργος Σεφέρης





“Arrival 
Cities”

• Φιλοξενείο
Αιτούντων 
Άσυλο React ΚΕΜ



Σκοπός: Σκοπός του δικτύου πόλεων Arrival Cities είναι να 

σχεδιάσει βιώσιμες αστικές πολιτικές στο πεδίο της 

διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. 

Οι πολιτικές αυτές μπορεί να αφορούν στην κάλυψη των βασικών 

συνθηκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση κλπ) και στην κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων αλλά και στην 

προώθηση μιας ανοικτής κοινωνίας υποδοχής. 



 Α φάση:

❖ συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης (ULG)

❖ διαδικασία της διεύρυνσης του δικτύου με νέες πόλεις / μέλη.

 Β Φάση:

❖ Διεύρυνση συμμετοχής στο ULG

❖ Εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης
καθώς και την προσπάθεια της ενσωμάτωσης του σχεδίου στις
εθνικές πολιτικές για την αστική ανάπτυξη,
Εφεύρεση/identification χρηματοδότηση και πόρους για την
υλοποίηση.
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 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και

 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 Το εταιρικό Σχήμα είναι οι εξής: 

 1) Δήμος Θεσσαλονίκης, 

 2) Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 

 3) Δήμος Καλαμαριάς,

 4) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 5) Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης 

 6) PRAKSIS 

 7) ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

 8) Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και 

 9) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.



 Να δημιουργήσουν θέσεις στέγασης δια της μισθώσεως διαμερισμάτων, 
αναλαμβάνουν τους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τη 
συντήρηση των μισθωμένων διαμερισμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης.

 Να εξοπλίσουν τα διαμερίσματα με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π..

 Να παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη, διερμηνεία και υπηρεσίες συνοδείας.

 Να οργανώνουν ενέργειες δημοσιότητας και προωθητικές δράσεις, 
προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για να 
προωθήσουν την ειρηνική συνύπαρξη με τις τοπικές γειτονιές και τις 
κοινότητες υποδοχής.

 Να στηρίζουν την πρόσβαση των προσφύγων στην εκπαίδευση και την 
εγγραφή των παιδιών στα σχολεία μέσω των κοινωνικών επιστημόνων των 
Δήμων και των Μ.Κ.Ο..

 Να παρέχουν είδη πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους, όπως ρουχισμό, 
φάρμακα, γυαλιά κ.λ.π..

 Να παρέχουν οικονομική στήριξη στους ωφελούμενους μέσω του 
προγράμματος χρηματικής ενίσχυσης της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για του Πρόσφυγες.





Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για 
θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες 
σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια 
Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους 
Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, 
Κοινωνικές Υπηρεσίες) 

Στο πλαίσιο των ΚΕΜ θα υλοποιούνται επίσης 
μαθήματα και παράλληλες δράσεις,. 



❖ Η ενημέρωση και η παροχή κοινωνικο-ψυχολογικής στήριξης σε 
μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ιδιαίτερα τις 
ευάλωτες ομάδες αυτών (π.χ. γυναίκες, παιδιά, κλπ.) 

❖ Η ανάπτυξη μαθησιακής στήριξης παιδιών 
μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας και η ενημέρωση για δράσεις γλωσσικής 
κατάρτισης ενηλίκων που υλοποιούνται στην περιοχή. 

❖ Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καταπολέμηση 
της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της εμπορίας ανθρώπων, κλπ 

❖ Η προαγωγή του εθελοντισμού 

❖ Η στήριξη της συμμετοχής των μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας σε ομάδες, σε συλλόγους, σε οργανώσεις 
διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, κλπ 

❖ Η δικτύωση με άλλα Κ.Ε.Μ και υπηρεσίες/φορείς που σχετίζονται 
με την ένταξη των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας 



❖ Η διάγνωση προβλημάτων και παραπομπή τους σε εξειδικευμένες 
δομές/ υπηρεσίες (Ξενώνες Αστέγων, Κακοποιημένων Γυναικών, 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, Δομές για ΑΜΕΑ και Ψυχικής 
Υγείας, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Στοχευμένες
Δράσεις για μετανάστες/ πρόσφυγες, δομές παροχής βασικών 
αγαθών, δομές παροχής συσσιτίων, κοινωνικά φαρμακεία, ΚΗΦΗ, 
δημοτικά ιατρεία κ.α.) 

❖ Η παραπομπή αιτημάτων και η συνεργασία για ένταξη των 
ομάδων στόχου σε προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, 
κατάρτισης, απασχόλησης, αναγνώρισης δεξιοτήτων και τίτλων 
από αλλοδαπή κ.ο.κ. Η συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας 
για απόκτηση πρόσβασης μέσω συμβουλευτικής και υπηρεσιών 
συνοδείας (mentoring schemes) 



❖μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής 
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες 
μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

❖ διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη 
παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών 

❖δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των 
μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην 
αγορά εργασίας 



Κοινωνική 
Συνοχή

Διαπολιτισμική 
Κουλτούρα

ΣΕΜ

(Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών και 

Προσφύγων)



 Δράσεις ένταξης της ομάδας στόχου στην τοπική κοινωνία.
Καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν.



Ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής 
κοινωνικής τους ένταξης.



Οργάνωση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές 
υπηρεσίες.



Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.



Σταθεροποίηση της 
ψυχοκοινωνικής και 
νομικής κατάστασης

Καταγραφή 
κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων

Εκπαίδευση 
και 
κοινωνική 
ένταξη






