Επικαιροποιήσεις
Updates on ACCMR
στη χαρτογράφηση urgent service mapping
στο διάστημα 6 - 18 for the period 6-18 June
Ιουνίου
ΦΟΡΕΑΣ / SERVICE
PROVIDER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
CATEGORY

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / SERVICE &
OPEN CALLS

Οργάνωση Γη /
ORGANISATION
EARTH

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/SPORT
ACTIVITIES

Οργάνωση Γη Ποδοσφαιρική ομάδα
Hope/Organisation Earth Hope Refugee Football Club

Η Οργάνωση Γη λειτουργεί κανονικά.
Organization Earth operates as normal.

Οργάνωση Γη /
ORGANISATION
EARTH

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/SPORT
ACTIVITIES

Ομάδα γυναικών
Hope/Hope sports for
women

Η Οργάνωση Γη λειτουργεί κανονικά.
Organization Earth operates as normal.

Οργάνωση Γη /
ORGANISATION
EARTH

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Οργάνωση Γη - Βιωματικά
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION Εργαστήρια Κηπουρικής
& LEARNING
για την Τρίτη
Ηλικία/Experiential
Gardening courses for the
Elderly

Η Οργάνωση Γη λειτουργεί κανονικά.
Organization Earth operates as normal.

Οργάνωση Γη /
ORGANISATION
EARTH

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Οργάνωση Γη - Αγρότες
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
Στην Ταράτσα/Farmers on
the roof
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/PROFE
SSIONAL SKILLS &
EMPLOYMENT

Η Οργάνωση Γη λειτουργεί κανονικά.
Organization Earth operates as normal.

Οργάνωση Γη /
ORGANISATION
EARTH

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Οργάνωση Γη - Αγρότες
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
Στην Ταράτσα/Farmers on
the roof
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/PROFE
SSIONAL SKILLS &
EMPLOYMENT
Courses: 'Ethical Leadership'
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
& 'Living Peace'
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
& LEARNING

Η Οργάνωση Γη λειτουργεί κανονικά.
Organization Earth operates as normal.

Amala (former Sky
School)

Amala (former Sky
School)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
& LEARNING

Διαδικτυακό μάθημα
«Ηθική ηγεσία»

ΣΧΟΛΙΑ/ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Λειτουργεί κανονικά
It is operational

Διαδικτυακό μάθημα «Ηθική ηγεσία» για εκτοπισμένους
μαθητές που εδρεύουν στην Αθήνα και είναι μεταξύ 16 και 25
ετών. H υπηρεσία λειτουργεί κανονικά

Online course in 'Ethical
Leadership'
ECHO for Refugees

ECHO for Refugees - Mobile
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Library
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
& LEARNING

Online course in 'Ethical Leadership' for displaced learners who are
Η κινητή
βιβλιοθήκη
λειτουργεί
περιορισμένο
based in
Athens andτης
are ECHO
between
16 and 25μεyears
old. It is
ωράριο.
operational
ECHO mobile library service is now running on a restricted
timetable.

Help-Hilfe zur
Selbsthilfe

ΣΤΕΓΑΣΗ/ACCOMMO
DATION

Help-Hilfe zur Selbsthilfe Στέγαση σε γυναίκες
πρόσφυγες και τα παιδιά
τους

Mosaico House
Λειτουργεί κανονικά / Its operative
Δεν δέχεται νέες παραπομπές/No new referrals
Πρόκειται να κλείσει οριστικά στις 15 Ιουνίου/ Will cease
operation on the 15th of June

ΩΡΑΡΙΟ / WORKING HOURS

Δευτέρα-Παρασκευή / Monday to Friday
10.00-16.00
2102325380

Δευτέρα-Παρασκευή / Monday to Friday
10.00-16.00
2102325380

Ελληνικός Ερυθρός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/INFOR ΕΕΣ - Πολυδύναμο Κέντρο
Το Κέντρο είναι ανοιχτό με περιορισμό στον αριθμό των
MATION
Σταυρός / HELLENIC
Προσφύγων/Multifunctional εξυπηρετούμενων που μπορούν να βρίσκονται στο Χώρο
RED CROSS
Centre for Refugees
Κοινωνικής Δικτύωσης. Δίνονται ραντεβού για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των εξυπηρετούμενων. Η
Κοινωνική Υπηρεσία υλοποιεί ατομικά ραντεβού τηρώντας
τις οδηγίες της Πολιτείας ως προς τα μέτρα προστασίας.
The Center is open with restriction in the number of beneficiaries
present in the Social Space. Appointments are given for the better
provision of services to the beneficiaries. The Social Service carries
out individual appointments following the regulations of the State
regarding the protection measures.

Ελληνικός Ερυθρός ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Σταυρός / HELLENIC
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
RED CROSS
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/PROFE
SSIONAL SKILLS &
EMPLOYMENT

Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός / HELLENIC
RED CROSS

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ /LEGAL
AID-COUNSELING &
ACCESS TO RIGHTS

ΕΕΣ - Πρόγραμμα
Προετοιμασίας
Απασχολησιμότητας/
Employability Program

ΕΕΣ - Νομική
Συμβουλευτική σε θέματα
δικαιωμάτων και
διαδικασιών/Legal
Counseling

Τα αιτήματα για την Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής
εξυπηρετούνται με ραντεβού κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
10.00-13.00. Για να λάβουν ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-16.00
The requests for the Migrant Advice Bureau Service are served by
appointment every Monday and Wednesday 10.00-13.00. To get an
appointment those interested can come by the Centre MondayFriday 09.00-16.00

Central Municipal Athens
Market, Athinas, Athens,
Greece

Κέντρο της Γης, Ίλιον,
Ελλάδα

Δευτέρα-Παρασκευή / Monday to Friday
10.00-16.00
2102325380

Δευτέρα-Παρασκευή / Monday to Friday
10.00-16.00
2102325380

Δευτέρα - Παρασκευή / Monday - Friday
hello@amalaeducation.orgemail
elissavet@amalaeducation.org
+306975743811

Τσίλλερ 61, Αθήνα,
Ελλάδα

Λεωφόρος
Κωνσταντινουπόλεως
44, Αθήνα, Ελλάδα

3ης Σεπτεμβρίου 24,
Athens, Greece

Webpage

Webpage
Δευτέρα - Παρασκευή / Monday - Friday
hello@amalaeducation.orgemail
elissavet@amalaeducation.org
+306975743811
Facebook Page

Οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να
ενημερώνονται για το τρέχον ωράριο μέσω
Facebook.
Beneficiaries can see the most up to date timetable
on the facebook page.

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
9.00 π.μ. - 5.00 μ.μ.

Μεγάλου Αλεξάνδρου
102, Αθήνα, Ελλάδα

Ρενέ Πυώ 2a, Αθήνα,
Ελλάδα

Καποδιστρίου 2,
Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα και Τετάρτη 09.00 με 13.00

Καποδιστρίου 2,
Αθήνα, Ελλάδα

Tτηλεφωνική Γραμμή στα 2105140440 και
whatsapp/viber +306934724893 8.30am to 8pm

Για το μήνα Ιούνιο οι ενδιαφερόμενοι, που μιλούν Ελληνικά
ή Αγγλικά, μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο τις κάτωθι
ημέρες 11/06, 15/06, 17/06, 19/06, 23/06 και 25/06
For June, those interested, that speak Greek or English, can come by
the Centre the following days 11/06, 15/06, 17/06, 19/06, 23/06
και 25/06

K44, Λεωφόρος
Κωνσταντινουπόλεως,
Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα-Παρασκευή / Monday to Friday
10.00-16.00
2102325380

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ /
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Κάριτας Ελλάς - Μαθήματα Ξεκινούν οι εγγραφές για τη λειτουργία των νέων τμημάτων
Για Αιτήσεις συμμετοχής - λόγω
CARITAS HELLAS
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
ελληνικής γλώσσας σε
εκμάθησης ελληνικών, στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας
περιορισμένων θέσεων - απαιτείται η
& LEARNING
ενήλικες - Κοινωνικό
Ελλάς στο Νέο Κόσμο.
αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
Κέντρο Νέου
*Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με όλα τα μέτρα
ταχυδρομείου στο kontoudiou@caritas.gr
Κόσμου/Lessons of Greek
ασφαλείας ώστε οι μαθητές και οι εργαζόμενοί να είναι
(εκπαιδευτικός του Κέντρου) ή στο τηλέφωνο:
Language for Adults - Social
ασφαλείς. Οι μαθητές θα ενημερωθούν επίσης μέσω
213-0909940 ή με φυσική παρουσία την
Spot Neos Kosmos
φυλλαδίων για όλα τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρες 12.00-15.00
ακολουθούν./Registrations for the reopening of new Greek
στη γραμματεία του Κοινωνικού Κέντρου του
language classes at the Social Center of Caritas Hellas in Neos
Νέου Κόσμου(Ρενέ Πυώ 2Α, Νέος Κόσμο).
Kosmos are about to start. *The classrooms have been rearranged,
according to all safety measures so that students and employees
The applications of participation – due to limited
will remain safe and healthy. Students will also be informed via
availability- are required to be sent by an e-mail to
leaflets of all precautionary measures for their safety due to
kontoudiou@caritas.gr (instructor at the Social
Covid19.
Center) or by calling: 213-0909940 or by physical
presence on Friday, June 12, 2020 from 12.00 to 15.00
at the Secretariat of Social Center of Neos Kosmos
(Rene Pio 2A, Neos Kosmos).
Ελληνικός Ερυθρός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΕΕΣ - Μαθήματα
Τα μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών λειτουργούν με
Σταυρός / HELLENIC ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION Ελληνικών και Αγγλικών σε
φυσική παρουσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα
RED CROSS
& LEARNING
ενηλίκους/Greek and English ασφαλείας- Οι εγγραφές για τον επόμενο κύκλο μαθημάτων
language lessons
θα ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου The Greek and English courses
function in person according to all safety measures- Registrations
for the next cycle of classes will start early July.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / LINKS

Καποδιστρίου 2,
Αθήνα, Ελλάδα
Tτηλεφωνική Γραμμή στα 2105140440 και
whatsapp/viber +306934724893 8.30am to 8pm

Καποδιστρίου 2,
Αθήνα, Ελλάδα

Tτηλεφωνική Γραμμή στα 2105140440 και
whatsapp/viber +306934724893

SAO Association
Hellas

ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΑΣ/DAY CENTER

SAO Association Hellas Amina Day Centre for
Women

Tο κέντρο ημέρας Αμίνα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά
καθημερινά 09:00-17:00 κατόπιν ραντεβού για τα ήδη
υπάρχοντα μέλη και προς το παρόν δεν δέχεται νέες
παραπομπές.
The Amina day center has started operating again daily from 09:00
to 17:00 by appointment for existing members and you are not
currently receiving new referrals.

Άνεμος Ανανέωσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
/ Wind of Renewal ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
& LEARNING

Days of Welcommon, μη
τυπική εκπαίδευση,
ενδυνάμωση, κοινωνική
ένταξη, διαπολιτισμικά
προγράμματα /Social
Cooperative, non formal
education, social integration,
empowerment, intercultural
programmes

Private address

Καθημερινά, 09:00-17:00
Daily. 09:00-17:00

Ο Άνεμος Ανανέωσης έχει ξεκινήσει εκ νέου τα intercultural
courses.
Ξεκινάει πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης εξ
αποστάσεως σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν νέους και
νέες ηλικίας 18 με 28 ετών, σε ομάδες 10 έως 20 ατόμων και
για ένα σύνολο 50 ωρών.

Καποδιστρίου 4, Αθήνα
10682

Website

Καποδιστρίου 4, Αθήνα
10683

Website

Για τα γλωσσικά μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά με αποστολή
email με τα στοιχεία τους στο windofrenewal@gmail.
com. Μπορείτε να ενημερώνεστε και στο www.
facebook.com/daysofwelcommo και στο www.
instagram.com/welcommonhostel
Καποδιστρίου 4, 10682 Αθήνα
2103810646
windofrenewal@gmail.com

Άνεμος Ανανέωσης ΣΤΕΓΑΣΗ/ACCOMMO
/ Wind of Renewal
DATION

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ /
CARITAS HELLAS

Days of Welcommon /
Welcommon Hostel

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κάριτας Ελλάς - Υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
οικονομικής
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
συμβουλευτικής και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/FINANC φοροτεχνικής υποστήριξης
IAL ADVISORY & TAX
- Κέντρο Κοινωνικής
SUPPORT
Ένταξης και
Απασχολησιμότητας
Κυψέλης/Financial advisory
and tax consultancy services Center for Social Integration
and Employability Kypseli

Το WELCOMMOIN HOSTEL, είναι ξανά ανοικτό από 1.6.2020.
Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας, ενδυνάμωσης,
προετοιμασίας για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη
ενός συνόλου περίπου 60-70 προσφύγων (με τήρηση
μέτρων προστασίας από τον κοροναϊό). Η συνολική
δυναμικότητα του hostel είναι 167 άτομα. Θα τηρούνται
πιστοποιητικά ασφάλειας που αφορούν ξενοδοχεία, όσο
διαρκούν τα μέτρα. Υπάρχουν υποδομές για πλυντήρια,
ώστε οι φιλοξενούμενοι να πλένουν τα ρούχα τους και
υπάρχουν χώροι για εκδηλώσεις με τήρηση των μέτρων
ασφάλειας και υγιεινής.

Καποδιστρίου 4, 10682 Αθήνα
2103810646
windofrenewal@gmail.com

Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν online με ραντεβού, ενώ
"Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5225659,
παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης με φυσική
μέσω mail 📧 στο kipselicenter@caritas.gr ή μέσω
παρουσία, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι χώροι έχουν
Whatsapp και Viber 📞 στο (+30) 6970419671
διαμορφωθεί σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφαλείας για την
Οι Υπηρεσίες λειτουργούν καθημερινά,
πρόληψη μετάδοσης του ιού Covid-19, ώστε οι
Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 - 15.00 και είναι
εξυπηρετούμενοι και οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς.
διαθέσιμες στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά,
All services operate online by appointment, while at the same time
Φαρσί και Αραβικά.
there is the possibility of service with physical presence, where
necessary. The premises have been designed in accordance with all
safety measures to prevent the transmission of the Covid-19 virus, Call 210-5225659, mail 📧 at kipselicenter@caritas.gr
or via Whatsapp and Viber 📞 at (+30)
so that employees and staff are safe.
6970419671The Services are open daily, Monday to
Friday, 10.00 - 15.00 and are available in Greek,
English, French, Farsi and Arabic."

Κάριτας Ελλάς - Μαθήματα Δεν γίνονται νέες εγγραφές μαθητών, καθότι τα τμήματα θα
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ /
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
CARITAS HELLAS
ελληνικής και αγγλικής
λειτουργήσουν από το Σεπτέμβρη του 2020 με τους ήδη
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
& LEARNING
γλώσσας σε ενήλικες εγγεγραμμένους.
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00
No
new student registrations will be made, as the classes will be
Κέντρο Κοινωνικής
open from September 2020 with the ones already registered.
Ένταξης και
Απασχολησιμότητας
Κυψέλης/Greek and English
El Sistema Greece
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Μαθήματα
κλασικής
Τα μαθήματα μουσικής ξεκινούν ξανά τη Δευτέρα 7
language
lessons
for adults Center for από
SocialτοIntegration
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION μουσικής
El Sistema
Σεπτεμβρίου.
and Empowerment
& LEARNING
Greece
για παιδιά καιKypseli
νέους
Νέες εγγραφές: 31/08-18/09
/ Classical music lessons from
Music lessons start again on Monday the 7th of September.
Τηλέφωνο επικοινωνίας / telephone: 6944306187
El Sistema Greece for
Registrations: 31/08-18/09
children and young people

HumanRights360

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ /LEGAL
AID-COUNSELING &
ACCESS TO RIGHTS

ΜΕΤΑδραση /
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ
METADRASI (νέα ΒΟΗΘΕΙΩΝ/FIRST-AID
SUPPLIES
υπηρεσία covid-19)

ΜΕΤΑδραση /
METADRASI

HumanRights360 Διασφάλιση της ένταξης
των αναγνωρισμένων
προσφύγων

UAM HELPLINE

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ Υπηρεσίες διερμηνείας από
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ/INTER
τη
CULTURAL MEDIATION Μετάδραση/Interpretation
services by METAdrasi

Σταδιακή επαναφορά της ομάδας της HumanRights360 στο
πεδίο ως εξής:
Δευ – Τρ – Τετ (ΑΔΦ Ελαιώνα)
Πεμ – Παρ (ΑΔΦ Σκαραμαγκά)
Τρ – Τετ – Πεμ – Παρ (Hub Κυψέλη)
Παράλληλα, συνεχίζουμε τις τηλε-συναντήσεις μέσω του
WhatsApp /viber /skype, όπου χρειάζεται.
Γλώσσα εξυπηρέτησης: Αγγλικά, Ελληνικά (έστω βασικό
επίπεδο)

Φωκίωνος Νέγρη 42,
Δημοτική Αγορά
Κυψέλης, Αθήνα,
Ελλάδα

Φωκίωνος Νέγρη 42,
Δημοτική Αγορά
Κυψέλης, Αθήνα,
Ελλάδα

Κυψέλης 62, Αθήνα,
Ελλάδα

https://www.
facebook.
com/elsistemagreece/

Αθήνα, Greece

Για επαφή με τις Υπηρεσίες μας και ραντεβού:
Δευτερά - Παρασκευή 10.00-16.00
www.humanrights360.org
6988213968, 6988213961, 6985790919
For contact with our Services and appointment:
Monday – Friday 10.00 – 16.00

Gradual return of HumanRights360 team to the field as follows:
Mon-Tue-Wed (ORF Eleonas)
Thu – Fri (ORF Skaramagkas)
Tue-Wed-Thu-Fri (Hub Kipseli)
At the same time, we continue the tele-meetings through
WhatsApp / viber / skype, where needed.
Supported languages:
English
and
Greek
basic level)
Η ΜΕΤΑδραση
δημιούργησε
ειδικό
email,
το (even
emergency@metadrasi.
org, για τη στήριξη και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Τα παιδιά
μπορούν να στείλουν στη γλώσσα τους μήνυμα ή να
τηλεφωνήσουν στο 214 100 87 00 (εσωτερικό 282) όπου με τη
συνδρομή διερμηνέα η ομάδα της ΜΕΤΑδρασης απαντά στα
ερωτήματά τους, ενημερώνει και τους παρέχει συμβουλευτική.
Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο/Viber/WhatsApp
6908091433. Σε όσα παιδιά δεν είναι δυνατό να δοθεί βοήθεια
τηλεφωνικά, οργανώνεται συνάντηση στα γραφεία. Παρεχόμενες
υπηρεσίες: Νομική υποστήριξη, Κοινωνική και ψυχολογική
υποστήριξη και κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης και ρουχισμού. Με
την οργάνωση μπορούν να επικοινωνήσουν: Εργαζόμενοι άλλων
φορέων που επιθυμούν να παραπέμψουν κάποιο ασυνόδευτο
ανήλικο που ζει σε επισφαλείς συνθήκες καθώς και ασυνόδευτοι
ανήλικοι που χρειάζονται κάποιου είδους βοήθεια (email, μήνυμα,
τηλέφωνο στη γλώσσα τους ή στα ελληνικά/αγγλικά).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

emergency@metadrasi.org
(+30) 214 100 8700 (εσ 282)
τηλέφωνο/Viber/WhatsApp 6908091433

Λειτουργεί κανονικά /It's active

25ης Μαρτίου, Ταύρος,
Ελλάδα
n/a

https://www.
elsistema.gr/

Website

ΜΕΤΑδραση /
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
METADRASI (νέα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/PSYCH
O-SOCIAL SUPPORT
υπηρεσία covid-19)

Κινητή Μονάδα
Mobile Unit

Η METAδραση στα πλαίσια της ανταπόκρισης λόγω των
έκτακτων μέτρων του Covid 19, λειτουργεί μία κινητή μονάδα
για παροχή βοήθειας, που επισκέπτεται άστεγα
ασυνόδευτα παιδιά, με στόχο να τους παράσχει συμβουλές
και υποστήριξη με τα αναγκαία τρόφιμα, φάρμακα κτλ.
METAdrasi, in response to Covid 19 emergency measures, operates
a mobile assistance unit, which visits homeless unaccompanied
children, with the aim of providing them with advice and support
with the necessary food, medicine, etc.

emergency@metadrasi.org
(+30) 214 100 8700 (εσ 282)
τηλέφωνο/Viber/WhatsApp 6908091433

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / CONTINUES OPERATION

ΜΕΤΑδραση /
METADRASI

Κέντρο Ημέρας
Βαβέλ/Συν-ειρμός
ΑμΚΕ Κοιν.
Αλληλεγγύης

ΑΡΣΙΣ / ARSIS

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ / NETWORK
FOR CHILDREN'S
RIGHTS

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ / NETWORK
FOR CHILDREN'S
RIGHTS

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ / NETWORK
FOR CHILDREN'S
RIGHTS

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ / NETWORK
FOR CHILDREN'S
RIGHTS

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ / NETWORK
FOR CHILDREN'S
RIGHTS

Athens Comics Library

ΣΤΕΓΑΣΗ/ACCOMMO ΜΕΤΑδραση - Μάθε για το
Οι ενημερωτικές συναντήσεις έχουν ανασταλεί. Οι
DATION
πρόγραμμα αναδοχής
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
ασυνόδευτων παιδιών στην
foster@metadrasi.org για να ενημερώνονται
Αθήνα/METAdrasi - Learn
about the fostering program Meetings are suspended operation. The public may send an email at
foster@metadrasi.org for further information.
of unaccompanied minors in
Athens
ΥΓΕΙΑ/HEALTH

Υπηρεσίες εξειδικευμένης
φροντίδας ψυχικής υγείας
σε ενήλικες και ανήλικους
μετανάστες και
πρόσφυγες/ BABEL Specialised mental health
services to adults and minors
migrants and refugees

25ης Μαρτίου 7, Ταύρος
Αττικής, Ελλάδα
Tην πρώτη και την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα,
στις 16.00-17.00

Το κέντρο ημέρας Βαβέλ λειτουργεί κανονικά όπως πριν
Ι. Δροσοπούλου 72,
την πανδημία του COVID-19. Η επικοινωνία με τους
11257 (Κυψέλη) Αθήνα
εξυπηρετούμενους και τις εξυπηρετούμενες διεξάγεται είτε
δια ζώσης (με την τήρηση των μέτρων προστασίας) είτε εξ
αποστάσεως. Λόγω της ύπαρξης μεγάλης λίστας αναμονής,
για νέες παραπομπές, πρέπει να προηγείται επικοινωνία, H Δευτέρα: 09:00 - 17:00, Τρίτη, Παρασκευή: 09:00 διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.
19:00, Τετάρτη, Πέμπτη: 09:00 - 20:00, Monday: 09:
00 - 17:00, Tuesday, Friday, 09:00-19:00, Wednesday,
Babel have started operating as it used to do before the COVID-19 Thursday: 09:00 - 20:00, 210 8618280/ 210 8616266/
epidemic. The sessions are being conducted either at Babel (by
babel@syn-eirmos.gr
taking into consideration all the protection measures) or remotely.
Due to the existence of a long waiting list, for new referrals,
communication must precede Availability is limited.

www.babeldc.gr

Δύο ομάδες streetwork συνεχίζουν τη δράση τους στο δρόμο
Τενέδου 21Β, Αθήνα,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΣΙΣ- Κέντρο
Ελλάδα
και τη διανομή kits με είδη πρώτης ανάγκης και ατομικής
ΕΥΑΛΩΤΩΝ
Υποστήριξης Νέων / Youth
Support Center
προστασίας στο Κ.Υ.Ν. σε συγκεκριμένες μέρες. Έχουν
ΟΜΑΔΩΝ/PROTECTIO
Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 - 17.00 , τηλ.
N OF VULNERABLE
προγραμματιστεί επιπλέον δράσεις και ενίσχυση των
2108611132 , arsis.neonchora@gmail.com
PERSONS
παρεμβάσεων, εστιάζοντας κυρίως στην παροχή υλικής
υποστήριξης. Παράλληλα οργανώνονται συναντήσεις με
Monday to Friday 09.00 - 17.00 , τηλ. 2108611132 ,
μικρές ομάδες ωφελούμενων στη γειτονιά.
arsis.neonchora@gmail.com
Τα κλιμάκια παρέμβασης σε Κέντρα Κράτησης (κοινωνικός
λειτουργός, δικηγόρος, διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής)
είναι και πάλι σε πλήρη λειτουργία, ενώ ενισχύονται με τη
ΝΟΜΙΚΗ
Δίκτυο για τα Δικαιώματα
Αλκαμένους 11, Athens,
συμμετοχή στις παρεμβάσεις της ψυχολόγου της Δομής, για
Από τις 4 Μαΐου, η ομάδα βρίσκεται στο γραφείο και
Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ &
του Παιδιού την ενδυνάμωση των ωφελούμενων.
συναντά τους ανηλίκους πρόσωπο με πρόσωπο και
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Ψυχοκοινωνική και νομική
Η κοινωνική υπηρεσία και η ομάδα δικηγόρων δέχονται
παρέχει συνοδεία. Λόγω του περιορισμένου χώρου, το
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ/LEGAL υποστήριξη/Psychosocial &
σταδιακά παραπομπές και εξυπηρετούν ανηλίκους που
COUNSELING &
Legal Aid
προσωπικό εργάζεται εκ περιτροπής. Έχει αναπτυχθεί ένα
έρχονται στο Κέντρο με διάφορα αιτήματα.
Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00 - 17:00
INTERCULTURAL
πρωτόκολλο για να διασφαλισθεί η απαραίτητη παρουσία
2108846590
Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης
MEDIATION
του προσωπικού για επαρκή υποστήριξη των
γίνονται από κοντά.
εξυπηρετούμενων και προστασία τόσο του προσωπικού
Πραγματοποιούνται συναντήσεις στη γειτονιά με μικρές
όσο και των εξυπηρετούμενων.
ομάδες νέων που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και
δημιουργικές
δράσεις,
με στόχο
να δοθούν
Since 4 May, theμας
team
is at office
and meeting
minorsερεθίσματα
face to face
καιand
ευκαιρίες
γιαescort.
επικοινωνία,
εμπειρίας,
σύνδεση
providing
Due to theμοίρασμα
limited office
space, staff
are
ΚΕΝΤΡΟ
Κέντρο Δημιουργικής
Mαθησιακή υποστήριξη & συμμετοχή σε ποικίλες
Τράιμπερ 8, Athens,
rotating. They have developed
a protocol to ensure the necessary Από 1η Ιουνίου επαναλειτουργεί κανονικά με
και έκφραση.
Greece
ΗΜΕΡΑΣ/DAY CENTER Απασχόλησης [ΚΔΑΠ] - δημιουργικές ομάδες για παιδιά προσχολικής και σχολικής
ωράριο 13:30-21:30
staff
presence του
for adequate
PoC support
protection
of both
the
Αποστολή
ΚΥΝ εξακολουθεί
ναand
είναι
να αποτελεί
ένα
«Το Δίκτυο στην Τραϊμπερ»
ηλικίας
5-12
ετών
staff and στην
the PoC."
ασφαλές σημείο αναφοράς
κοινότητα, έναν χώρο
/Centre for Creative Activities Από 1η Ιουνίου επαναλειτουργεί κανονικά με ωράριο 13:30παιδιών και νέων, μέσα από
“The Network at Traiber” υποστήριξης και ενδυνάμωσης
21:30
From June 1, it has been operating normally from 13:
την παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών.
30-21: 30
Επιπλέον δραστηριότητες, παρεμβάσεις και events στο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Δίκτυο για τα Δικαιώματα
"Προσωρινή
αναστολή για
λειτουργίας
φυσικούπερίοδο.
χώρου για
Κωνσταντινουπόλεως
δρόμο σχεδιάζονται
την καλοκαιρινή
189, Athens, Greece
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
του Παιδιού - Εφηβικό
ελεύθερη χρήση από τους/ις ωφελούμενους/ες. Από 15.06
& LEARNING
Δίκτυο/Youth Center
έως 31.07 θα διεξάγεται περιορισμένος αριθμός
δημιουργικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε
απογευματινές ώρες. Οι ομάδες, εξαιτίας του περιορισμού
των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν, θα
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 - 18.00
απευθύνονται μόνο σε ήδη εγγεγγραμένους/ες
ωφελούμενους/ες του "Εφηβικού Δικτύου", και θα
παραμείνουν κλειστές για το ευρύ κοινό."

Μέσα από μια σειρά
διαδραστικών video,
που ανεβαίνουν σε
καθημερινή βάση στο
κανάλι μας στο
YouTube και τα οποία
στοχεύουν
στην
Μέσα
από μια
σειρά
διατήρηση
της video,
διαδραστικών
ισορροπίας
μεταξύ
που
ανεβαίνουν
σε
πνευματικής,βάση
ψυχικής
καθημερινή
στο
και
φυσικής
κανάλι μας στο
δραστηριότητας,
τα
YouTube
και τα οποία
παιδιά
όλωνστην
των
στοχεύουν
ηλιακών βαθμίδων
διατήρηση
της
έχουν τη δυνατότητα
ισορροπίας
μεταξύ
να
διασκεδάσουν
και
πνευματικής,
ψυχικής
παράλληλα
και
φυσικής να
μαθαίνουν
με
φυσικό
δραστηριότητας, τα
τρόπο
και
βιωματικά!
παιδιά τα
όλων
των
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/CULTUR Εφημερίδα Αποδημητικά
Η ομάδα συντονίζεται και αρθρογραφεί μέσω internet/The
Κωνσταντινουπόλεως Βρείτε
ηλιακών
βαθμίδων
E
team coordinates and creates articles through internet.
189, Athens, Greece
Πουλιά και Web radio
"Αποδημητικά
Through a series of
έχουν
τηστο
δυνατότητα
Διαδικτυακά μαθήματα δημοσιογραφίας σε μορφή video /
Πικραλίδα/Newspaper
Πουλιά"
internet:
interactive
videos,
να
διασκεδάσουν
Online journalism courses in videos
Migratory Birds and the web
https://migratorybirds.
which
are uploadedκαι
on
--> https://www.youtube.com/playlist?
παράλληλα
ναour
radio Dandelion
gr/
a daily basis on
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
list=PLl3afP6d53yefvOtcGRsKiYWsv37McHIa
μαθαίνουν
με φυσικό
YouTube channel
and
με την ομάδα στο migratorybirds@ddp.gr
which aim
maintain
τρόπο
και to
βιωματικά!
the balance between
mental, mental
Through
a seriesand
of
physical
activity,
interactive
videos,
children
all age evels
which
areofuploaded
on
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/CULTUR Δίκτυο για τα Δικαιώματα
Λειτουργία φυσικού χώρου. Έναρξη πρωινού
Αλκαμένους 11, Athens, Μέσα
από
μια σειρά
opportunity
ahave
dailythe
basis
on our
E
Greece
του Παιδιού - Εργαστήρι
προγράμματος στις 10/06 Δευτέρα- Παρασκευή για παιδιά
διαδραστικών
to have fun
andvideo,
atand
the
YouTube
channel
Πολιτισμού/Culture Lab
ηλικίας 3-12 που δεν πηγαίνουν σχολείο.
που
σε
sameανεβαίνουν
time
learn
which
aim to
maintain
naturally
andbetween
Έναρξη απογευματινού προγράμματος στις 15/06 Δευτέρα καθημερινή
βάση στο
the
balance
experientially!
mental,
mental
and
Παρασκευή 15.00- 19.00 για παιδιά ηλικίας 5-12. Τμήματα
κανάλι
μας
στο
Λειτουργία χώρου Δευτέρα έως Παρασκευή
physical activity,
μαθησιακής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης.
YouTube
και τα οποία
09.00- 19.00
children of all
age evels
Συνέχιση διαδικτυακών δράσεων για τα παιδιά που μένουν
στοχεύουν
στην
have the opportunity
σπίτι.
διατήρηση της
to have fun and at the
ισορροπίας μεταξύ
same time learn
πνευματικής,
naturally and ψυχικής
και φυσικής
experientially!
Baytna
Hub
@
Athens
Comics
Karaiskaki
28,
Athens,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Το Baytna Hub άνοιξε και πάλι και λειτουργεί κανονικά.
δραστηριότητας, τα
Library
Greece
ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
Προσφέρει δημιουργική απασχόληση σε παιδιά
παιδιά όλων των
& LEARNING
προσφύγων και μεταναστών προσχολικής ηλικίας (2-6)
ηλιακών βαθμίδων
Δευτέρα και Παρασκευή 10.00-14.00.
έχουν τη δυνατότητα
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10.00 με 14.00
να διασκεδάσουν και
The Baytna Hub has reopened and is operating normally.
παράλληλα να
Baytna Hub offers creative activities to children of refugees and preMob: 6977992693
school immigrants (2-6)
μαθαίνουν με φυσικό
email: contact@athenscomicslibrary.gr)
Monday and Friday 10.00-14.00.
τρόπο και βιωματικά!
Through a series of
interactive videos,
which are uploaded on
a daily basis on our
YouTube channel and
which aim to maintain
the balance between
mental, mental and
physical activity,
children of all age evels
have the opportunity
to have fun and at the
same time learn
naturally and
experientially!

AMURTEL Greece

ΥΓΕΙΑ/HEALTH

AMURTEL - Περιγεννητική
και μεταγεννητική φροντίδα

Το κέντρο της AMURTEL έχει ανοίξει και παρέχει
περιγεννητική και μεταγεννητική παρακολούθηση από
μαίες, συμβουλευτική μητρικού θηλασμού και ομάδες
ενημέρωσης για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, Ημέρες λειτουργίας Τρίτη με Πέμπτη 10πμ-3μμ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211184846 ή
για την έμφυλη βία, για τον μητρικό θηλασμό, για τη βρεφική
6909935228
διατροφή και τη βρεφική φροντίδα.
Σελίδα στο facebook: AMURTEL Greece for RefugeeMothers and
Babies
Ιστοσελίδα: www.greece.amurtel.org

AMURTEL Greece

ΥΓΕΙΑ/HEALTH

AMURTEL - Θηλασμός,
βρεφική και παιδική
διατροφή (ατομική και
ομαδική συμβουλευτική)
/Infant and young child
feeding

Ακαδημία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
Επιχειρηματικότητ ΜΑΘΗΣΗ/EDUCATION
& LEARNING
ας / Academy of
Entrepreneurship
Velos Youth

Μη τυπική εκπαίδευση /
Non formal education

AMURTELΑνοιχτά
has reopened
and offers/antenatal/postnatal
από 1/6/2020
Open from 1/6/2020exams by
midwives, lactation counseling and groups on sexual reproductive
health, gender based violence, breastfeeding, infant nutrition and
infant care.

Facebook: AMURTEL Greece for RefugeeMothers and Babies
ΚΕΝΤΡΟ
Velos Youth - Κέντρο και Το Κέντρο Νεολαίας
Βέλος
άνοιξε ξανά για τους νέους 16-21
Website:
www.greece.amurtel.org
ΗΜΕΡΑΣ/DAY CENTER Υπηρεσία Νεότητας/ 16- για να υπηρεσίες υγιεινής και επικοινωνία με κοινωνικούς
21 ετών/ Youth Center &
λειτουργούς. Εξυπηρέτηση με ραντεβού
Service/ 16-21 years old
Velos Youth Center has reopened for young people aged 16-21 for
hygiene and to liaise with the social workers. Operates only with
appoinments.

Πλ. Βικτώριας 10-12,
Athens, Greece

Facebook Page

Tsiller 61, Athina 111 44,
Greece

Website

Facebook page

Tzortz 26, Athens,
Greece

Operating days: Tuesday-Thursday 10am-3pm
Contact number: 211184846 or 6909935228

+30 2103313690
2103313691
info@akep.eu
Καθημερινα / Daily, 12.00-18.00
Μόνο με ραντεβού μέσω Facebook
Only by Facebook appointments

OPEN CALLS

ActionAid

OPEN CALL

Επιχορηγήσεις για δράσεις
γύρω από τη
Μετανάστευση και τους
Στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / MORE INFORMATION

Deadline: 13/07/2020

ActionAid

OPEN CALL

Διαγωνισμός «Film for
Inclusion» με θέμα την
ένταξη προσφύγων και
μεταναστών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / MORE INFORMATION

Deadline: 05/07/2020

Καινούριος εκπαιδευτικός
κύκλος Social Dynamo
ανοιχτός σε οργανώσεις
από όλη την
Ελλάδα - Ιούνιος Δεκέμβριος 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / MORE INFORMATION

Ιούνιος - Δεκέμβριος 2020

Social Dynamo

Facebook Page

Operating days: Tuesday-Thursday 10am-3pm
Contuct number: 211184846 or 6909935228

AMURTEL has reopened and offers antenatal/postnatal exams by
Το κέντρο
AMURTEL
έχει
ανοίξει
και παρέχει
midwives,
lactationτης
counseling
and
groups
on sexual
reproductive
περιγεννητική
καιviolence,
μεταγεννητική
παρακολούθηση
από
health,
gender based
breastfeeding,
infant nutrition
and
μαίες, συμβουλευτική infant
μητρικού
care.θηλασμού και ομάδες
Ημέρες λειτουργίας Τρίτη με Πέμπτη 10πμ-3μμ.
ενημέρωσης για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία,
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211184846 ή
AMURTEL
for RefugeeMothers
and
για Facebook:
την έμφυλη
βία, γιαGreece
τον μητρικό
θηλασμό, για
τηBabies
βρεφική
6909935228
Website:και
www.greece.amurtel.org
διατροφή
τη βρεφική φροντίδα.
Σελίδα στο facebook: AMURTEL Greece for RefugeeMothers and
Babies
Ιστοσελίδα: www.greece.amurtel.org

Πλ. Βικτώριας 10-12,
Athens, Greece

