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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η εταιρεία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο ICSD είναι μια Αστική
Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741
έως 784 του Αστικού Κώδικα και έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλουν
στην βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς καθώς και στην προστασία ευάλωτων
ομάδων πληθυσμού. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Ιωάννινα, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 9, στο
κέντρο της πόλης.

Διοίκηση
Η ICSD ιδρύθηκε το 2011 και διοικείται από:
Α) Την Γενική Συνέλευση των Εταίρων
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ICSD έχει ορισθεί ο
κύριος Στέφανος Πανακούλιας του Αριστοτέλη.

Σκοποί καταστατικού και ανάπτυξη δράσεων
Η ICSD ιδρύθηκε το 2011 και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων και το Διοικητικό
Συμβούλιο. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ICSD έχει
ορισθεί ο κύριος Στέφανος Πανακούλιας του Αριστοτέλη.
Η

«ICSD» έχει ως σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην βιώσιμη

ανάπτυξη, στην προστασία και παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στην άνοδο του
πνευματικού και οικονομικού επιπέδου, στον επιστημονικό προβληματισμό και την εκλαΐκευση
της γνώσης τόσο στην Ελλάδα και όσο και Διεθνώς. Η προώθηση των παραπάνω σκοπών
επιτελείται μέσα από τις εξής δραστηριότητες:
-Παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης σε επιχειρήσεις, φορείς, ιδρύματα και
οργανισμούς για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον)
-Εκπόνηση μελετών
-Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης και εθελοντισμού
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-Υλοποίηση κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων
-Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών
εντύπων και ανάπτυξη και αξιοποίηση κάθε είδους μέσου ενημέρωσης
-Ανάπτυξη δράσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον
περιφερειακό σχεδιασμό, την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία, τη μείωση των οικονομικών
και κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων, την καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την αξιοποίηση των πολιτισμικών και φυσικών πόρων για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη νέων, εναλλακτικών μορφών δράσεων και
συνεργασιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης
-Υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα
-Εθελοντική δράση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προστασία ευπαθών
κοινωνικών ομάδων,
-Υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών και για την κοινωνική
τους ένταξη
-Προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη σύγχρονη διατήρηση
των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραδόσεων, η σύγκλιση και η προαγωγή της ευρωπαϊκής
συνείδησης, η προαγωγή του σχετικού διαλόγου και η προώθηση της ιδέας μιας παγκόσμιας
ομοσπονδίας.
-Επιδίωξη και προώθηση ενός σταθερού δημιουργικού διαλόγου με στόχο τον εκσυγχρονισμό
των ελληνικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών,
-Η άμεση παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς
των αναπτυσσόμενων χωρών, και δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη των χωρών αυτών.
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Μητρώο Μελών Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας,
μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
Φορέας Πιστοποίησης: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Αριθμός πρωτοκόλλου πιστοποίησης και εγγραφής: 159/2020

Ειδική Πιστοποίηση ως Φορέας παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
Φορέας Πιστοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΦΕΚ 826/02.03.2021 ΤΕΥΧΟΣ Β’

Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000060712061
Φορέας Πιστοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Πιστοποιητικό μέλους μητρώου για το έτος 2020

Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Το έτος 2020, η ICSD πραγματοποίησε εγγραφή των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η λειτουργία του
οποίου έχει ανατεθεί στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
Υπουργείου Μετανάστευσης

Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας
Το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική εγγραφή του φορέα στο άνωθι Μητρώο
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Πιστοποίηση ISO
*Η ICSD έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το
οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO
9001:2015*
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H ICSD ως μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας

«United Nations Global Compact»
**Η «ICSD» αποτελεί μέλος και στηρίζει την
παγκόσμια πρωτοβουλία «United Nations
Global Compact» ενώ δεσμεύεται να τηρήσει
τις δέκα αρχές του:**

•

Αρχή 1η: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται την προστασία
των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων»

•

Αρχή 2η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

•
Αρχή 3η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του
συνδικαλίζεσται και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές
διαπραγματεύσεις»
•

Αρχή 4η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας»

•

Αρχή 5η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση
της παιδικής εργασίας»

•

Αρχή 6η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων
σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση»

•

Αρχή 7η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση
ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις»

•

Αρχή 8η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την
προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας»

•

Αρχή 9η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών»

•

Αρχή 10η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας»
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ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
2020
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Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ

Φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης

Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Α) Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
Περιφέρεια Ηπείρου
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
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Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
12
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Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων στα Ιωάννινα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, ΟΠΣ
(MIS) 5021796
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
566/Φ38/29.3.2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης,
1442/Φ.38/11-06-2019 1η τροποποίησή της, και υπ. αριθ.
1270/Φ.38/26-06-2020 2η τροποποίησή της

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01/07/2018-31/12/2020

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
2020

155 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

2.501.080,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Διεθνές Κέντρο για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτούργησε από τον Ιούλιο του 2018 τη
Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα. Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.
Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς
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Οικογενειακή Επανένωση:
10 ωφελούμενοι

Παραπομπή για φιλοξενία στο
πρόγραμμα ημιαυτόνομης
διαβίωσης 18+
9 ωφελούμενοι

Παραπομπή για φιλοξενία στο
πρόγραμμα ημιαυτόνομης
διαβίωσης 16+
4 ωφελούμενοι

Επανατοποθέτηση σε
Ευρωπαϊκή Χώρα με το
πρόγραμμα “Relocation”
1 ωφελούμενος

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση
στην ενηλικίωση των Ασυνόδευτων Ανήλικων. Ηλικία
Ασυνόδευτων Ανηλίκων: 12-18 ετών.
Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνθηκε με την παροχή υπηρεσιών
στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους
της δομής (Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) με τρόπο που
διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο
σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής
αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο
συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή
ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της
καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής. Ο κύκλος
φιλοξενίας κάθε παιδιού περιλαμβάνει συγκεκριμένα
στάδια, με την ακόλουθη χρονική σειρά: υποδοχή,
προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον, ένταξη στη Δομή και
στην κοινότητα και προετοιμασία αποχώρησης.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
-Παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης-υπόδησης, υγιεινής και
καθαριότητας,
-Εκπαίδευση,
Εκμάθηση
ελληνικών
/ενισχυτική
διδασκαλία,
-Δημιουργική απασχόληση,
-Παροχή νομικής συμβουλευτικής,
-Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διερμηνείας
-Υπηρεσίες σχετικές με το Άσυλο
-Συνοδεία σε υπηρεσίες
-Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,
-Οργάνωση διαπολιτισμικών και αθλητικών δραστηριοτήτων,
-Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη,
-Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην
επανασύνδεση του Ασυνόδευτου Ανηλίκου µε την οικογένειά
του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο
συμφέρον του παιδιού, συνεργασία με την υπηρεσία του
Δουβλίνου (επανένωση)
-Εγγραφή ωφελούμενων σε σχολεία, και μεταφορά
προς/από αυτό
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα
απασχόλησε:
Κοινωνικούς
Επιστήμονες,
Νομικούς,
Ψυχολόγους, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διερμηνείς,
Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς, Φύλακες,
Μάγειρα και Βοηθό Μάγειρα, προσωπικό Γενικών
Καθηκόντων καθώς και Διατροφολόγο.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2020
➢ Συμμετοχή ωφελούμενων σε αθλήματα όπως kick boxing, ποδόσφαιρο,
σχολικούς διαγωνισμούς
➢ Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων από άλλους ωφελούμενους και
επίσκεψη σε έκθεση ζωγραφικής
➢ Επισκέψεις στα community center του Δήμου Ιωαννιτών και συμμετοχή σε
δράσεις που υλοποιούνται εκεί
➢ Μαραθώνιος Δρόμος
➢ Μαγειρική παραδοσιακών φαγητών από τις χώρες προέλευσης των
ωφελούμενων
➢ Εκδρομές σε περίχωρα των Ιωαννίνων όπως Κόνιτσα, Ηγουμενίτσα
➢ Επισκέψεις σε μουσεία (μουσείο αργυροτεχνίας, σπήλαιο περάματος,
οινοποιείο)
➢ Επιμορφωτικά σεμινάρια (Αγαπώ τον Εαυτό μου, Μαθαίνω τα δικαιώματά
μου, Το σχολείο)
➢ Φιλαναγνωσία
➢ Καλλωπιστικές δραστηριότητες
➢ Play Station
➢ Ζωγραφική – Κολάζ
➢ Προβολή ταινιών
➢ Ποδόσφαιρο, Κρίκετ, Badminton
➢ Δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας
➢ Συμμετοχή/Παρακολούθηση ενημέρωσης από το Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης, με θεματικές το covid-19 και το AIDS
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Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων στο Γραικοχώρι
Ηγουμενίτσας

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι
Ηγουμενίτσας, ΟΠΣ (MIS) 5037452

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
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Υπ’ αριθ. 803/Φ.38/04-04-2019 συμφωνία επιδότησης
δράσης και υπ. αριθ. 704/Φ.38/1-04-2020 1η τροποποίησή
της
15/05-2019 έως 15/05/2021

78 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

2.000.600,00

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη λειτουργεί από τον Μάιο του 2019 τη Δομή
Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων
Ανηλίκων
στο
Γραικοχώρι
Ηγουμενίτσας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς
πόρους.
Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς
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Οικογενειακή Επανένωση:
6 ωφελούμενοι

Παραπομπή για φιλοξενία στο
πρόγραμμα ημιαυτόνομης
διαβίωσης 16+
2 ωφελούμενοι

Δωρεές από την τοπική
κοινωνία
-Αρτοποιείο Πανταζή,
-Αρτοποιείο Τσιάβου,
-Super Market ΝικολάουΔημητρίου,
-Super Market Ξένος,
-Super Market Γκαμπρέλα,
-Σύλλογος
Ιχθυοκαλλιεργειών
Ηγουμενίτσας,
-Πολίτες και επιχειρηματίες
Ηγουμενίτσας,
-Αντιδήμαρχος
Ηγουμενίτσας,

-Αντιδήμαρχος Φιλιατών,
-ΙΟΜ,
-Green Cola,
-Ιατροί Ηγουμενίτσας
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πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση
στην ενηλικίωση των Ασυνόδευτων Ανήλικων. Ηλικία
Ασυνόδευτων Ανηλίκων: 12-18 ετών.
Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνθηκε με την παροχή υπηρεσιών
στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους
της δομής (Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) με τρόπο που διασφαλίζεται
η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της
αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η
κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του
παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για
ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής,
εντός και εκτός δομής. Ο κύκλος φιλοξενίας κάθε παιδιού
περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, με την ακόλουθη
χρονική σειρά: υποδοχή, προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον,
ένταξη στη Δομή και στην κοινότητα και προετοιμασία
αποχώρησης.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
-Παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης-υπόδησης, υγιεινής και
καθαριότητας,
-Εκπαίδευση, Εκμάθηση ελληνικών /ενισχυτική διδασκαλία,
-Δημιουργική απασχόληση,
-Παροχή νομικής συμβουλευτικής,
-Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διερμηνείας
-Υπηρεσίες σχετικές με το Άσυλο
-Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,
-Οργάνωση διαπολιτισμικών και αθλητικών δραστηριοτήτων,
-Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη,
-Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην
επανασύνδεση του Ασυνόδευτου Ανηλίκου µε την οικογένειά
του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο
συμφέρον του παιδιού, συνεργασία με την υπηρεσία του
Δουβλίνου (επανένωση)
-Εγγραφή ωφελούμενων σε σχολεία, και μεταφορά προς/από
αυτό
-Συνοδεία σε υπηρεσίες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι
απασχόλησε:
Κοινωνικούς
Επιστήμονες,
Νομικούς,
Ψυχολόγους,
Διοικητικούς
Υπαλλήλους,
Διερμηνείς,
Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς, Φύλακες, Μάγειρα
και Βοηθό Μάγειρα, προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς
και Διατροφολόγο.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:
Η Δομή στο πλαίσιο λειτουργίας της συνεργάστηκε με:
- τον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ: Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και
περιποίηση τραύματος στους ωφελούμενους
-την ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ στο
πλαίσιο διοργάνωσης φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου για τους
ωφελούμενους της Δομής
-τη ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ όπου διοργανώθηκαν
βραδιές προβολής ταινιών σε χώρο της Δομής
-τον
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΦΛΟΓΑ,
όπου
πραγματοποιήθηκε από τους ωφελούμενους κατασκευή
χριστουγεννιάτικων καρτών-στολιδιών, τα οποία διατέθηκαν
στο σύλλογο με σκοπό την ενίσχυσή του.
-τον ΔΟΜ/ΙΟΜ: Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και ενημέρωσης
σε θέματα υγείας και covid 19
- τo ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με τον οποίο
συνδιοργανώθηκαν βραδιές σκάκι στη Δομή

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2020
➢ Επισκέψεις σε Γήπεδα
➢ Μουσικές Βραδιές

➢ Καθημερινή επίσκεψη των ανηλίκων στις παραλίες της περιοχής
➢

Θερινό Σινεμά

➢ Σεμινάριο Πρώτων βοηθειών και περιποίησης τραύματος από τον Ερυθρό
Σταυρό
➢ Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από ΙΟΜ
➢ Σεμινάριο ενημέρωσης για την ψώρα από ΙΟΜ
➢ Σεμινάριο για τους τρόπους προστασία από τον Covid 19 από ΙΟΜ
➢ Διενέργεια test Covid 19 από ΙΟΜ και κλιμάκιο ΕΟΔΥ

➢ Αθλητικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
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Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Νικολάου Σκουφά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου
Σκουφά, Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Νικολάου Σκουφά, ΟΠΣ (MIS) 5001873
ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

υπ. Αριθ. 32/25/1/2017 απόφαση ένταξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, και τροποποιήσεις αυτής
2642/24/10/2017 (1η τροποποίηση), 3501/17-12-2018
(2η Τροποποίηση), 901/24-04-2020 (3η τροποποίηση)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

09/10/2017 έως 08/12/2023

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
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66 ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους

290.000,00
Στο πλαίσιο του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, η εταιρεία
Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με
τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, λειτουργεί από τον Οκτώβριο
του 2017 το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου
Σκουφά, το οποίο βρίσκεται στο Νεοχώρι Δήμου Νικολάου
Σκουφά. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο. Οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι φορείς έχουν
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ΔΩΡΗΤΕΣ 2020
-ΚΔΑΠ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
-ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ
-ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
-COCA COLA 3E
-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
-ΚΔΑΠ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
-ΑΦΟΙ ΓΙΟΛΔΑΣΗ-Δ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
-ARLA FOODS
-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
-ΝΕΑ ΟΔΟΣ
-ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
-BARILLA MISKO
-BIOLAB ΜΟΝ ΙΚΕ
-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΜΜΕΝΟΥ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΛΙΑ
-ΒΙΚΟΣ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν
συνεδρίες συμβουλευτικής
υποστήριξης σε 20
ωφελούμενους

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η Δομή συνεργάστηκε στενά με το
Κέντρο Κοινότητας, τη Βοήθεια στο
σπίτι, καθώς και με τις αρμόδιες
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου
καθώς και με άλλους φορείς και
υπηρεσίες της πόλης, συλλόγους,
οργανώσεις, επιχειρήσεις, πολίτες
στο πλαίσιο της υποστήριξης και
ενίσχυσης της δομής.
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ως στόχο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών
φορέων για την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, ως αποτέλεσμα
συλλογικής κοινωνικής προσπάθειας με σκοπό την στήριξη
και ενίσχυση ατόμων/νοικοκυριών τα οποία απειλούνται
από φτώχεια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νικολάου
Σκουφά.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στόχος της δομής είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της
ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω
της υποστήριξης των ομάδων τοπικού πληθυσμού που
πλήττονται ή απειλούνται από την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Ειδικότερα, στόχος είναι όλοι οι πολίτες που
αντιμετωπίζουν θέματα σίτισης να λαμβάνουν την
αναγκαία βοήθεια σε επίπεδο παροχής τροφίμων και
λοιπών αγαθών πρώτης ανάγκης (ρούχα, είδη ατομικής
υγιεινής, υποδήματα κ.α.) για την βελτίωση του
επιπέδου ζωής τους καθώς και η λήψη υπηρεσιών
συμβουλευτικής υποστήριξης.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα
στο Δημαρχείο Νεοχωρίου, είναι προσβάσιμο στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, πληροί όλες τις προδιαγραφές
προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και διανέμει σε τακτική βάση
τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής,
ένδυσης, υπόδησης, κλπ. σε ωφελούμενους του Δήμου.
Τα προϊόντα εξασφαλίστηκαν με σχετικές καμπάνιεςδράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που
έγιναν για προσφορές-δωρεές από τοπικές και πανελλαδικές
επιχειρήσεις, φορείς, συλλόγους κλπ, αλλά και με αγορά
συγκεκριμένων προϊόντων που είναι σε έλλειψη από την
ICSD και τον Δήμο.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στη Δομή απασχολήθηκαν 1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος
καθώς και 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.
Οι δικαιούχοι καθορίστηκαν βάσει δύο σημαντικών
κριτηρίων που έχει ορίσει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά:
-Οικονομική Κατάσταση
-Κοινωνικά Κριτήρια
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ΕΣΤΙΑ ΙΙ, Στεγαστικό Πρόγραμμα
για Αιτούντες Διεθνή Προστασία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΤΙΑ ΙΙ, Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή
Προστασία, ΟΠΣ MIS :5071125

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Υπ’ αριθ. 2252/04-11-2020 Συμφωνία Επιδότησης
Δράσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01-11-2020 έως 31-12-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

55.643,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

Στόχος του προγράμματος ΕΣΤΙΑ είναι εξασφαλίσει ένα
επαρκές βιοτικό επίπεδο για αιτούντες διεθνή
προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες
τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή
υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του
ενωσιακού δικαίου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται:
-Προσωρινή Φιλοξενία, δηλαδή παροχή στέγασης σε
είκοσι (20) υφιστάμενα Διαμερίσματα στην Περιφέρεια
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Ηπείρου, με την συνολική δυναμικότητα των
διαμερισμάτων να ορίζεται στις εκατό (100) θέσεις.
- Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά
με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως
την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης
και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική
περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική
ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης
της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
-Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με
τις ανάγκες του ωφελούμενου.
-Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
-Μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης,
εφόσον απαιτηθεί από το φορέα υλοποίησης.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στο έργο απασχολούνται 4 άτομα των εξής ειδικοτήτων:
Συντονιστής, Διερμηνέας, Φροντιστής και Κοινωνικός
Λειτουργός.
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Κοινωνική και Αλληλέγγυα
23

Οικονομία

24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας στα
Ιωάννινα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα
Ιωάννινα, του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ 5041704

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπ. αριθ. 9.853/11-02-2019 Απόφαση Ένταξης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/02/2019-10/08/2021

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΡΓΟΥ

127.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝOΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

24

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
δια Βίου Μάθηση, τον Απρίλιο του 2019 ξεκίνησε την λειτουργία του το
Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα
(ΚΑΛΟ). Το γραφείο βρίσκεται στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων.
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σκοπός του κέντρου
Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι
τόσο η ενημέρωση του
ευρύτερου κοινού για
τις δυνατότητες που
προσφέρει
το
νέο
νομοθετικό πλαίσιο και
για τα οφέλη της
κοινωνικής
και
αλληλέγγυας
επιχειρηματικότητας,
όσο και η παροχή των
απαραίτητων
συμβουλευτικών
υπηρεσιών στους νέους
αλλά
και
στους
υφιστάμενους
φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. για όλες τις
φάσεις υλοποίησης των
σχεδίων τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ 2020

Α/
Α

1

2

3

4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Περιφέρεια Ηπείρου
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στο Κέντρο Στήριξης
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας εργάζονται
δύο
Στελέχη/Σύμβουλοι
επιχειρήσεων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΩΘΗΣΟΥΝ
ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΑΛ.Ο.

18
ΙΑΝΟΥΑ
ΡΙΟΥ
2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΊΔΡΥΣΗΣ
ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(ΚΟΙΝΣΕΠ)

01
ΦΕΒΡΟΥ
ΑΡΙΟΥ
2020

ΣΥΝΕΡΓΕΙ
Α

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ ΑΠΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ

06
ΦΕΒΡΟΥ
ΑΡΙΟΥ
2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ

07
ΦΕΒΡΟΥ
ΑΡΙΟΥ
2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΕΤΣΟΒΟ

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥ
ΚΟΙΝΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΥΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ –
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Υπηρεσίες Δημοσιότητας
Ημερίδες ενημέρωσης
Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Υπηρεσίες Δημοσιότητας Σύνολο
Άτομα που παρακολούθησαν όλες τις δράσεις συνολικά

2020
3
1
4
159

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
-Πραγματοποιήθηκαν Συνέργειες με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-ΔΑΣΤΑ και με την
Υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου
-Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε Φυσικά Πρόσωπα και σε φορείς
Κ.ΑΛ.Ο.: 164
-Αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο ΚΑΛΟ: 3
-Αιτήσεις Πιστοποιητικών Μέλους στο μητρώο ΚΑΛΟ: 7
-Αιτήσεις τροποποιήσεων στο μητρώο ΚΑΛΟ: 1
-Συγγραφή Business Plan και Marketing Plan σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο: 10

26
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Ευρωπαϊκά έργα
Erasmus+/European Solidarity

26

Corps
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Erasmus+/Active Citizen in Action
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Erasmus+/Βασική Δράση 1, Εθελοντική Υπηρεσία EVS,
(ΚΑ1:)Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων,
Τίτλος: Active citizen in action
Αριθμός σύμβασης:2017-3-EL02-KA105-004289
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

5689/335/25.07.2018

01-10-2018 - 30/09/2020

2 Εθελοντές

19.530,00

Οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού δίνουν τη δυνατότητα σε
νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της
προσωπικής
τους
δέσμευσης,
υπηρεσία
πλήρους
απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας έως και 12
μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Στο πλαίσιο του Active Citizen in Action oι δυο εθελοντές
συνεισέφεραν στις καθημερινές δραστηριότητες της
εταιρείας, ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή
πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο
πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική
ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη
νεολαία και οι Ασυνόδευτοι Ανήλικοι.
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Κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού,
καλύφθηκαν στους εθελοντές τα εξής:
-Έξοδα μετακίνησης
-Έξοδα διαμονής
-Έξοδα διατροφής
-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
-Μηνιαίο επίδομα εθελοντή
-Γλωσσική υποστήριξη
-Πραγματοποιήθηκε
συμμετοχή
σε
σεμινάρια
τηλεκατάρτισης και αξιολόγησης δραστηριότητας
-Συμμετοχή σε δράσεις διάδοσης του θεσμού του
Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού
-Δράσεις
στήριξης
ευάλωτων
ομάδων
πληθυσμού
(Ασυνόδευτοι Ανήλικοι)
Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε υποστήριξη -mentoring
των εθελοντών για την αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση
αυτών για ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν
να τους υποστηρίξουν στη διαδικασία ένταξης στην αγορά
εργασίας
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Νέες εντάξεις σε Ευρωπαϊκά Έργα
Erasmus +/European Solidarity
Corps

Living Together/European
Solidarity Corps
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

29

Living Together
2019-3-EL02-KA105-005252/European Solidarity
Corps
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
6664/408/20-12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ

30-01-2020 έως 29-08-2021
19.087,00
Ο στόχος της ανταλλαγής νέων στο "Living Together"
είναι να δημιουργήσει ευρωπαϊκή, εθνική, τοπική και
περιφερειακή συνειδητοποίηση αναφορικά με τα
προβλήματα των προσφύγων και των μεταναστών και
να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων πολιτικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από νέους που θα γίνουν ενεργά
συμμετέχοντες φορείς της κοινωνίας τους. Στην ομάδα
στόχου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τα μέσα
ενημέρωσης και οι ενήλικες μπορούν να δουν τα
προβλήματα των προσφύγων και, συγκεκριμένα, να
προταθούν λύσεις. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του
Living Together, νέοι από 38 περιοχές της Ευρώπης θα
ζήσουν μαζί με τους νεαρούς πρόσφυγες για μια
εβδομάδα. Θα αναπτυχθούν από κοινού δράσεις θα
μιλήσουν για τα όνειρά τους και το μέλλον τους.
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Ο ένας θα μάθει από την κουλτούρα του άλλου. Θα
συζητηθούν πολιτικές βελτίωσης της τρέχουσας
κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό.
Στόχος η εξάλειψη των διακρίσεων, η αλληλεγγύη, η
από κοινού προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
και η ισότητα. Οι δεξιότητες των νέων θα αναπτυχθούν
και οι νέοι πρόσφυγες θα έχουν την δυνατότητα να
ενημερωθούν για τις δυνατότητες που μπορεί να τους
παρέχει η Ε.Ε. Οι καλές πρακτικές που θα
αναπτυχθούν, θα διαδοθούν σε άλλους φορείς.
(Λόγω των συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας της
πανδημίας Covid-19, το φυσικό αντικείμενο του έργου
θα υλοποιηθεί στο έτος 2021)

Walking in Refugees
Shoes/European Solidarity Corps
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ30

Walking in Refugees Shoes
2020-1-EL02-KA105-005848 /European Solidarity
Corps
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
6892/427/13-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ

31-05-2020 έως 30-08-2021

16.313,00

Στο πλαίσιο του Walking in Refugees Shoes, οι νέοι θα
εκπαιδευτούν ούτως ώστε να κατανοήσουν τις
Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τους πρόσφυγες σε
θέματα σχετικά με την ένταξη και την εξάλειψη
προκαταλήψεων. Στόχοι:
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ΠΑΡΟΧΗΣ

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

- η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής νεολαίας με μια νέα
ανεπτυγμένη κουλτούρα προκειμένου να οικοδομηθεί
μια πιο ενεργή και στοχαστική κοινωνία και η
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
- προσωπική ανάπτυξη και επομένως επαγγελματική
ανάπτυξη πεποιθήσεων, αξιών, σοφίας, συμπόνιας
- η ανάπτυξη συναισθηματικής ωριμότητας, ηθικής,
ακεραιότητας των συμμετεχόντων
- προώθηση της ανοχής και του σεβασμού μεταξύ των
προσφύγων και των νέων
-ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε θέματα
υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης
(Λόγω των συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της
πανδημίας Covid-19, το φυσικό αντικείμενο του έργου
θα υλοποιηθεί στο έτος 2021)

Youth for Refugees/ European
Solidarity Corps
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Youth for Refugees
2020-3-EL02-ESC11-006591 /European Solidarity
Corps

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
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7335/472/23-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ

04-02-2021 έως 03-02-2023

41.636,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το εθελοντικό πρόγραμμα «Youth for Refugees» θα
απασχολήσει για έναν χρόνο 4 εθελοντές από την
Ιταλία και τη Γαλλία, σε διαμέρισμα στο κέντρο της
πόλης. Οι 4 εθελοντές θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους κυρίως στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής
Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Πέραμα
Ιωαννίνων. Οι εθελοντές θα έχουν σαν κύρια ασχολία
τη διοργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων για τους
ωφελούμενους της Δομής όπως είναι η διδασκαλία
ξένων
γλωσσών
και
οργάνωση
αθλητικών
δραστηριοτήτων. Επίσης, θα οργανώνουν εκδρομές
εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υποστήριξη - mentoring νέων για την αναζήτηση
εργασίας,
ενημέρωση
αυτών
για
ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να τους
υποστηρίξουν στη διαδικασία ένταξης στην αγορά
εργασίας, οι νέοι έρχονται σε επαφή με το ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι.
Παροχές: Διαμονή, Διατροφή, Μηνιαίο επίδομα
εθελοντή,
Ασφαλιστική κάλυψη, Μαθήματα γλώσσας
Έξοδα θεώρησης διαβατηρίου, έκδοσης άδειας
παραμονής,
και κάλυψη εξόδων καθημερινής
διαβίωσης, μεταφορικών εξόδων.
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Λοιπές δράσεις Ιcsd
e-magazine ICSD
To e-magazine της ICSD ξεκίνησε το 2020, είναι ηλεκτρονικό και δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα της ICSD
https://icsd.gr/e-magazines/

Η θεματολογία του περιοδικού ποικίλει:
-Περιβάλλον,
-Ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus+, του European Solidarity Corps,
-Διατροφή και υγεία,
-Πολιτισμός και ταξίδια,
-Θέματα επικαιρότητας
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Ραδιόφωνο ICSD
Από το 2020 λειτουργεί σε 24ωρη βάση
Οι εθελοντές της εταιρείας πραγματοποιούν συχνά ζωντανές εκπομπές συζητώντας
θέματα πολιτισμού, επικαιρότητας και περιβάλλοντος
https://studio24.radiolize.com/public/icsd_radio?fbclid=IwAR1r5ysbVEhhMmfvL0JNSAOfXnqXBeUly01nLZ02zdiZS9pxUlWjBQ_awI

Erasmus days 2020
Με αφορμή τις ημέρες Erasmus 2020, τον Οκτώβριο του 2020 η ICSD διοργάνωσε
διαδικτυακό meeting αφιερωμένο στο ERASMUS+.
Στο meeting συμμετείχαν εθελοντές ERASMUS που έχουν ολοκληρώσει την
εθελοντική τους περίοδο, μέλη της εταιρείας, προσωπικό αλλά και εκπρόσωποι
άλλων φορέων και οργανισμών οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με την ICSD τα
τελευταία 6 χρόνια. Επιπρόσθετα, παρακολούθησαν το meeting νέα παιδιά τα
οποία φιλοξενούνται στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα.
Μέσω του διαδραστικού meeting θα συζητήθηκαν θέματα Erasmus και
εθελοντισμού. Επιπρόσθετα δόθηκε η ευκαιρία στους ασυνόδευτους ανήλικους της
Δομής Ιωαννίνων να έρθουν σε άμεση επαφή με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και να
αναπτύξουν ένα ευχάριστο πλαίσιο διαλόγου με ανθρώπους από διάφορα μέρη του
κόσμου.

34

35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ME ΦΟΡΕΙΣ
-ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣH

-ΔΟΜ/ΙΟΜ

-ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

-ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

-ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΦΛΟΓΑ

-ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΑΣΤΑ

-UNIVERSITY OF GAZI

-EUROCIRCLE MARSEILLE, NON PROFIT ORGANIZATION
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τομέας Δραστηριοποίησης

Τηλέφωνο

email

Κεντρικά γραφεία
Ιωάννινα

2651068532

icsdeu@gmail.com

Δομή Ιωαννίνων (Πέραμα)

6946212371

icsdrefugees@gmail.com

Δομή Ηγουμενίτσας
(Γραικοχώρι)

6907851292

icsdrefugees.igoum@gmail.com

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δ. Νικολάου Σκουφά

2681087948

pantopwleionskoufas@gmail.co
m

Υποκατάστημα Αθήνας

2103221965

icsdeu@gmail.com

Κέντρο Στήριξης
2651077037
Κοινωνικής κ
Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ

kalo.icsd@gmail.com

ΕΣΤΙΑ

6970855028

estia.icsd@gmail.com

SILS

2103221965

syl.icsd@gmail.com
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