
                  

                     

 

Έργο: 

 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας»   

Δράση: 

1.1/11«Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

νομίμως διαμενόντων στη χώρα»  

 
Ετήσιο Πρόγραμμα 2011  

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.) 

 

 

Φορείς Υλοποίησης : 

 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α)  

 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

 Ελληνικό Forum Μεταναστών 

 
Η Δράση 1.1/11, Έργο 1.1.γ/11 με τίτλο «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» συνολικού 

προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 282.000,00 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% 

από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΦΟΡΟΥΜ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 



☺ Φορείς Υλοποίησης 

 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Συντονιστής)  

O Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «E.Π.Ε.Κ.Α.»), 

αποτελεί έναν ευρύτερο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων, με έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές στήριξης και πρωτοβάθμιας 

παροχής κοινωνικής φροντίδας-υγείας, εργαστήρια πληροφόρησης- 

ευαισθητοποίησης και θυρίδες επιχειρηματικότητας, με στόχο την ανάπτυξη 

και εφαρμογή σχεδίων δράσης και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη 

διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης μελών ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. 

 

 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), είναι το 

επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών της 

χώρας. Ιδρύθηκε το 1955, προκειμένου να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά 

και επιστημονικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών και να αποτελέσει 

ένα ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα προώθησης των ζητημάτων κοινωνικής 

πολιτικής. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 5.000 εγγεγραμμένα μέλη και 

αριθμεί 26 Περιφερειακά Τοπικά Τμήματα σε όλη τη χώρα. 

 

 Ελληνικό Forum Μεταναστών  

Το Ελληνικό Forum Μεταναστών (Ε.Φ.Μ.) είναι ένα Δίκτυο Μεταναστευτικών 

Οργανώσεων και Κοινοτήτων με οργανωμένες δομές στην Αθήνα και 

εκπροσώπηση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από τους φορείς που 

αποτελούν μέλη του. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 και τα μέλη του 

σήμερα αριθμούν περί των 40 οργανώσεων. Πρόκειται για μία μορφή αυτο-

oργάνωσης των μεταναστών, βάσει ενός συλλογικού προγράμματος δράσης, 

το οποίο διαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις με στόχο, αφενός 

την εκπροσώπηση και την ενδυνάμωση της φωνής των μεταναστών, των 

οργανώσεων και των κοινοτήτων τους στην Ελλάδα, αφετέρου την ισότιμη 

ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία. 

 
 

 



☺ Έργο  «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας»  -  

Στόχος/ Αποτέλεσμα 
 

Οι μετανάστες προερχόμενοι από χώρες με οικονομικό αδιέξοδο (υπήκοοι 

τρίτων χωρών), αναζητούν στην Ελλάδα μία καλύτερη τύχη όπου θα 

μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία. Κατά την προσπάθεια τους αυτή 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα με επακόλουθο 

κρούσματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και κοινωνικών ανισοτήτων. 

Το Έργο 1.1.γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» 

εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική 

εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξη των 

μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και ειδικότερα, στη Δράση 1.1/11 

«Πληροφόρηση –Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμων 

διαμενόντων στη χώρα», υλοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο 

του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου Ένταξης και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από 

Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Αφορά  στη δημιουργία και παράλληλη λειτουργία πέντε (5) μεικτών 

Κέντρων νεότητας στις περιοχές των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, 

Μυτιλήνης και Ξάνθης, όπου παρατηρείται  υψηλή συγκέντρωση 

μεταναστών. Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος)  του έργου είναι νέοι μετανάστες 

υπήκοοι τρίτων χωρών, νέοι γηγενείς των περιοχών παρέμβασης                                           

& ο ευρύτερος πληθυσμός τους 

Το περιεχόμενο του Έργου ανταποκρίνεται πρωταρχικά στο Σκοπό της 

Προτεραιότητας που σχετίζεται με την μακροπρόθεσμα, κοινωνική συνοχή 

και ομαλή συνύπαρξη με τους γηγενείς και την κοινωνική σταθερότητα.  

Επιπρόσθετα, ανταποκρίνεται στους γενικούς και ειδικούς στόχους της 

σχετικής Πρόσκλησης που είναι κυρίως: 

 H επαφή  και ανταλλαγή εμπειριών νεαρών γηγενών και υπηκόων τρίτων 

χωρών στις ανωτέρω  περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών 

 Η δημιουργία Κέντρων και η λειτουργία τους ως μεικτών χώρων 

διάδρασης νέων μεταναστών με τους γηγενείς, όπου ανταλλάσσονται 

εμπειρίες και ενδυναμώνεται η συμμετοχή των νέων μεταναστών στην 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 

 

 



 

 

 

 

“Είμαστε νέοι κ’ είμαστε εδώ.  

Μοιραζόμαστε κοινά όνειρα, επιθυμίες, 
στόχους.  

 

Ας βρεθούμε, ας ανταλλάξουμε εμπειρίες, 
ας βελτιώσουμε τη συνύπαρξη & 

σταθερότητα στη χώρα που ζούμε.  

 

Την Ελλάδα...» 

 

 

 

 



 

☺ Κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους  ωφελούμενους  

 Δράσεις προσέγγισης ενημέρωσης και ενεργοποίησης της ομάδας 

 Γενική Συμβουλευτική- Συμβουλευτική υποδοχής και διαμεσολάβησης 

 Συμβουλευτική-ψυχοκοινωνική στήριξη για τόνωση της 

αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διευκόλυνση της 

πρόσβασης στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον 

 Συμβουλευτική  σε θέματα πρόληψης υγείας  

     Θυρίδες επαγγελματικού προσανατολισμού/απασχόλησης/επιχειρηματικότηας  με έμφαση 

σε ευνοϊκές μορφές απασχόλησης νέων μεταναστών 

 Σεμινάρια συμβουλευτικής  

 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

 Ημέρες συζήτησης  σε θέματα νεολαίας 

 Παρουσίαση βιβλίων, ταινιών κλπ. μέσων ψυχαγωγίας  

 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ψυχαγωγία μέσω διαδικτύου και 

καθοδήγησης 

 Καλλιτεχνικές – Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 Θεματικά εργαστήρια (workshops) ανταλλαγής εμπειριών και καλών 

πρακτικών σε  θέματα ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ 

μεταναστών και γηγενών 

 Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και Κοινωφελούς Δράσης  

 

☺ Περιοχές Παρέμβασης  

 Αθήνα 

 Θεσσαλονίκη 

 Καλαμάτα 

 Μυτιλήνη 

 Ξάνθη 

 

 



 

 

 

 

Έργο: 

 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας»   

Δράση: 

1.1/11«Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

νομίμως διαμενόντων στη χώρα» 

 

Φορείς Έργου:  

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) (Συντονιστής)  

Διεύθυνση: Κανάρη 20, Αθήνα Τ.Κ. 10674, τηλέφωνο: 210-3625300, 

ηλεκτρον. ταχυδρομείο: info@depeka.gr, ιστοχώρος: www.epeka.gr 

 

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) 

Διεύθυνση: Τοσίτσα 19, Αθήνα  Τ.Κ. 10683, τηλέφωνο:  210-8834818, 

ηλεκτρον. ταχυδρομείο: skle@otenet.gr,  ιστοχώρος: www.skle.gr 

 

Ελληνικό Forum Μεταναστών 

Διεύθυνση:  Πατησίων 81, Αθήνα  Τ.Κ. 10434, τηλέφωνο: 210-8831620, 

ηλεκτρον. ταχυδρομείο: ingreece@hotmail.com, ,  ιστοχώρος: www.migrant.gr 

 

Η Δράση 1.1/11, Έργο 1.1.γ/11 με τίτλο «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» συνολικού 

προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 282.000,00 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% 

από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 
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