
Ένταξη των Προσφύγων
Ενδυνάμωση της Κοινότητας  

Πρόσφυγες με αναπηρία 

Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 
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Ένταξη Προσφύγων
Δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που
απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων της ετοιμότητας των
προσφύγων να προσαρμοσθούν στη χώρα ασύλου
χωρίς να αποποιηθούν την πολιτισμική τους ταυτότητα
και της αντίστοιχης προθυμίας των κοινωνιών
υποδοχής και των θεσμών της δημόσιας διοίκησης των
χωρών ασύλου να υποδεχθούν τους πρόσφυγες και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός διαφορετικού
πληθυσμού

Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Πόρισμα Για την Ένταξη στη 
Χώρα Ασύλου, Νο. 104 (LVI) – 2005
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Πρόγραμμα στέγασης ESTIA

Η Υ.Α. συνεργάζεται με την Κυβέρνηση, τις τοπικές 
αρχές σε αρκετούς Δήμους, καθώς και με ΜΚΟ, για 
την παροχή στέγασης μέσα στον αστικό ιστό και 
οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών 
στους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα

Έως το τέλος του Νοεμβρίου, η Υ.Α. είχε 
δημιουργήσει περισσότερες από 18.500 θέσεις για τη 
στέγαση ευάλωτων αιτούντων άσυλο και προσφύγων 
σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κτήρια 



Πρόγραμμα στέγασης ESTIA

Η στέγαση παρέχεται κυρίως σε διαμερίσματα, 
καθώς και κτήρια
Επιπλέον παροχές του προγράμματος στέγασης 
είναι:  

Παροχή μηνιαίας οικονομικής βοήθειας – προπληρωμένες 
κάρτες - προκειμένου να καλύψουν τις βασικές τους 
ανάγκες, όπως φαγητό, είδη υγιεινής και αστικές 
μετακινήσεις
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,   
Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
Νομική συμβουλευτική

Source: UNHCR Greece Factsheet, October 2017, available at: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60773



8



9



Πρόγραμμα στέγασης ESTIA

Source: UNHCR Greece Factsheet, October 2017, available at: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60660



Βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών 

36,135 άτομα

16,410 κάρτες

3.5 Μ €



Εκπαιδευτικές δράσεις της Υ.Α. 
Κατά του ρατσισμού, υπέρ της διαφορετικότητας 



Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Υ.Α. αξιοποιούν…

…μεθόδους βιωματικής 
μάθησης όπως 
προσομοιώσεις, παιχνίδια 
ρόλων, debate, παραμύθια, 
δραστηριότητες δημιουργικής 
έκφρασης κ.λπ.

Στοιχεία και δεδομένα για 
την κατάσταση των 
προσφύγων στον κόσμο 

Ανθρώπινες ιστορίες, 
μαρτυρίες, βίντεο 

Visit:

www.unhcr.gr
www.WithRefugees.org

http://www.unhcr.gr/
http://www.withrefugees.org/


Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Υ.Α. στοχεύουν…

Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, 
σχολικής κοινότητας 

Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση σύγχρονων 
παιδαγωγικών μεθόδων γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
διαφορετικότητα, το ρατσισμό, τη μετανάστευση και το άσυλο, τη μη-
βίαιη επικοινωνία κ.λπ. 

Στην δικτύωση και κινητοποίηση των φορέων της σχολικής κοινότητας 

…με απώτερο 
σκοπό…

..την ενίσχυση των 
προοπτικών ένταξης των 

προσφύγων στην 
κοινωνία 



«Κι αν ήσουν εσύ;»
Για 3η χρονιά το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;», ένα πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης  στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα 
προσφύγων με βιωματικές - θεατρικές τεχνικές υλοποιείται από την Υ.Α. 

σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε 

όλη τη χώρα.  

-Επιμορφωτικά σεμινάρια

-Παρεμβάσεις σε σχολεία

-«Μαζί»: δράσεις τοπικής κοινότητας - προσφύγων 



Community-based Protection

Προστασία – δράσεις  της 

Προσφυγικής Κοινότητας
Ενδυναμώνει τις κοινότητες για να έχουν 
καθοδηγητικό ρόλο στην προστασία τους

Δυνατότητες, δικαιώματα και αξιοπρέπεια των 
προσφύγων στο επίκεντρο των προγραμμάτων

Απαιτείται να κατανοούμε τις κοινότητες και να 
αποφεύγουμε την όποια βλάβη



Προσέγγιση με βάση την Kοινότητα 

– community based approach
Συνεργασία με τους ίδιους τους πρόσφυγες
Αναγνώριση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, 
πόρων των προσφύγων,  βάσει των οποίων: 

παρέχουμε προστασία και λύσεις
στηρίζουμε τους στόχους της ίδιας της κοινότητας

Αναγνώριση του ρόλου μας, των ορίων μας, 
του προσωρινού χαρακτήρα της παρουσίας 
μας, αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
των παρεμβάσεών μας



Η πυραμίδα της συμμετοχής/ανάπτυξης 

της κοινότητας

Leading –
Καθοδηγείν

Owning -
Ανήκειν

Contributing -
Συμβάλλειν

Following - Ακολουθείν

Endorsing - Εγκρίνειν

Observation – Παρατηρείν



Παρατηρείν
Τα μέλη της 
κοινότητας 
παρατηρούν στενά 
τί κάνουμε. Είναι η 
φάση της 
περιέργειας

Εγκρίνειν
Τα μέλη της κοινότητας 
συμφωνούν με ό,τι
προσπαθούμε να 
κάνουμε. Αναγνωρίζουν 
το έργο, αλλά δεν 
λαμβάνουν ενεργό 
μέρος

Ακολουθείν
Τα μέλη της κοινότητας 
ακολουθούν στενά και 
κατανοούν  τί 
προσπαθούμε να 
κάνουμε. Συζητούν γι’ 
αυτό και προωθούν το  
έργο

Συμβάλλειν
Τα μέλη της 
κοινότητας 
αρχίζουν να 
συμβάλουν ενεργά 
στις προσπάθειες.
Συμβάλλουν με 
ιδέες ή με πόρους

Ανήκειν
Τα μέλη της κοινότητας 
αρχίζουν να 
αναγνωρίζουν ότι οι 
προσπάθειες είναι δικές 
τους  και αναπτύσσουν 
πρωτοβουλία, κάνουν 
συστάσεις και παίρνουν 
το προβάδισμα στην 
υλοποίηση

Καθοδηγείν
Προβάδισμα  στον 
εντοπισμό ζητημάτων και 
το σχεδιασμό 
διορθωτικών μέτρων. Οι 
κοινότητες  προσπαθούν 
να αντιμετωπίσουν οι 
ίδιες τα προβλήματά 
τους, ζητούν στήριξη 
μόνον όταν δεν έχουν 
τους αναγκαίους πόρους





Mαζί – με/για τις κοινότητες  



Mαζί – με/για τις κοινότητες  



Mαζί – με/για τις κοινότητες  



Κατανοώντας την αναπηρία

Source: World Health Organization



Εργαζόμενοι με τα άτομα με 

αναπηρίες •Παγκοσμίως περίπου το 15% 
κάθε πληθυσμού ζει με αναπηρίες 
(World Report on Disability, 2011)

• Το παραπάνω ποσοστό μπορεί 
να είναι ακόμη μεγαλύτερο σε 
πληθυσμούς που πλήττονται από 
κρίσεις και συγκρούσεις 
(Handicap International & Help Age International, 
2014)

• Υψηλότεροι κίνδυνοι κατά τη 

διάρκεια εκτοπισμών



Ν. 4074/2012 – Σύμβαση για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  
Σκοπός ……να προάγει, προστατεύσει και να 
διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προάγει το 
σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας τους.

……η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια και ότι 
η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση
μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων και των 
περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων 
συμπεριφοράς που παρεμποδίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε 
ίση βάση με τους άλλους,



Βασικές αρχές - Guiding principles
Σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, την ατομική 
αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
επιλογής και της ανεξαρτησίας των προσώπων
Μη διακριτική μεταχείριση
Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην 
κοινωνία
Σεβασμός στη 
Προσβασιμότητα
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των 
παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος 
των παιδιών με αναπηρίες να διατηρούν την ταυτότητά 
τους 



Ενίσχυση της ανταπόκρισης για

τους πρόσφυγες με αναπηρίες - Στόχοι
Βελτίωση Εντοπισμού

Αποτελεσματική διαδικασία παραπομπής -
Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες

Ενδυνάμωση των προσφύγων – απόλαυση 
δικαιωμάτων 

Εξασφάλιση πλήρους/αποτελεσματικής 
συμμετοχής στην κοινωνία 
μακροπρόθεσμες λύσεις- ένταξη
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Ενίσχυση της ανταπόκρισης για 

τους πρόσφυγες με αναπηρίες

Μεταφορές στην ενδοχώρα 

Στέγαση και στήριξη 

Συνεργασία με ΕΣΑμεΑ

Διαβούλευση με πρόσφυγες με αναπηρίες –
ενδυνάμωση προσφύγων – ειδική Επιτροπή

Σεμινάρια κατάρτισης

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας
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Ενίσχυση της ανταπόκρισης για

τους πρόσφυγες με αναπηρίες 

Κινητές μονάδες στήριξης 

Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής 
βοήθειας

Φροντιστές από την προσφυγική 
κοινότητα

Προγράμματα στήριξης των παιδιών με 
αναπηρίες και των γονέων τους
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Συμπερίληψη:… όλα τα προγράμματα και 
οι δραστηριότητες σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται με τρόπο που  να 
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους τους 

ανθρώπους ώστε να συμμετέχουν



UNHCR Office in Greece

Mihalakopoulou 91 Str. 

Tel. +30  21 6200 7800

Email: great@unhcr.org

Websites

www.unhcr.gr

www.data.unhcr.org/Mediterranean

http://data.unhcr.org/mediterranean/working
_group.php?Page=Country&LocationId=83&
Id=12

unhcrgreece

@UNHCRgreece

unhcrgreece

mailto:great@unhcr.org
http://www.unhcr.gr/
http://www.data.unhcr.org/Mediterranean
http://data.unhcr.org/mediterranean/working_group.php?Page=Country&LocationId=83&Id=12
http://www.facebook.com/unhcrgreece
http://www.youtube.com/unhcrgreece

