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ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Συνεργαζόμενοι
εταίροι

ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε
37.087,56€ και χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς
πόρους (27.815,67€) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους
(9.271,89€).

Χρονοδιάγραμμα

02/02/2012 - 30/06/2012
Η δράση αυτή συμβάλλει σημαντικά στην προετοιμασία της
ομαλής ένταξης των ανήλικων μεταναστών που μειονεκτούν
κοινωνικά και βρίσκονται σε κίνδυνο η έχουν εκδηλώσει
παραβατική συμπεριφορά, στην ελληνική κοινωνία, μέσω της
δημιουργίας
θετικών
προτύπων
και
την
κινητοποίηση
προκειμένου να συμμετέχουν τόσο σε ομαδικές διαδικασίες όσο
και σε δημόσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο τρόπος που έχει
δομηθεί η συγκεκριμένη πρόταση προσθέτει επί πλέον στόχους
από αυτούς που επιδιώκονται από την προκηρυσσόμενη δράση,οι
οποίοι είναι:

Στόχοι της
Δράσης

• Η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας της ελληνικής κοινωνίας
επιτυγχάνεται σε δύο επίπεδα, τόσο σε αυτό της ίδιας της
λειτουργίας των ομάδων, στις οποίες οι νέοι αποκτούν βιώματα
διαπολιστισμικής συνεργασίας και ανεκτικότητας, όσο και μέσω
της
συμμετοχής
τους
σε
δημόσιες
εκδηλώσεις
και
πραγματοποίησης επισκέψεων σε χώρους, φορείς και
υπηρεσίες που υποστηρίζουν και υπηρετούν το διαπολιτιστμικό
στοιχείο στην Ελληνική κοινωνία

• Διασφαλίζεται επίσης η τήρηση των διαδικασιών της ένταξης
των υπηκόων τρίτων χωρών μέσω της γνώσης της ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας που διαμένουν.

• Αναδεικνύονται

οι
παράγοντες
πρόληψης
εκδήλωσης
παραβατικής συμπεριφοράς από τους ήδη επιβαρυμένους
κοινωνικά νεαρούς που διαμένουν στις στέγες
ή
εξυπηρετούνται από τις ΕΠΑ

Περιγραφή της
Δράσης

Η ΑΡΣΙΣ, σε συνεργασία με την ΕΠΑΝΟΔΟ και με την υποστήριξη
της
αρμόδιας
Διεύθυνσης
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης
προετοίμασαν και υλοποιήσαν επιμορφωτικά και πολιτιστικά
προγράμματα που απευθύνονταν σε εφήβους και παιδιά
μετανάστες που
προσεγγίστηκαν στις Εταιρείες Προστασίας

Ανηλίκων 5 ελληνικών πόλεων: Σπάρτη, Ηράκλειο, Χανιά, Αθήνα,
Πειραιάς, με στόχο την ενεργότερη σύνδεσή τους με την
κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Οι ανήλικοι αυτοί και
των δύο φύλων- διέμεναν σε στέγες φιλοξενίας των ΕΠΑ ή
εξυπηρετούνταν από τις υπηρεσίες των Εταιρειών, με τις οποίες
θα υπήρχε διαρκής συνεργασία σε όλη την διάρκεια της
δράσης.Το φυσικό αντικείμενο της δράσης χωρίζεται σε πέντε
περιόδους.
Κατά την πρώτη περίοδο έγινε σχεδιασμός της μεθοδολογίας
παρέμβασης της συγκεκριμένης δράσης
Κατά την δεύτερη περίοδο έγινε η προσέγγιση των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων και των διοικητικών μελών των Ε.ΠΑ
Η τέταρτη περίοδος απέβλεπε στην ολοκλήρωση των δράσεων,
με εκδηλώσεις κλεισίματος, δημιουργική απασχόληση και
κατασκευές αναμνηστικών λευκωμάτων.
Τέλος η Πέμπτη περίοδος ,που είναι και η τελευταία περίοδος
αναφοράς ,ήταν το διάστημα που συντάχθηκαν οι εκθέσεις
απολογισμού όλων των επιμέρους δράσεων και της δράσης
συνολικά.
Τα στοιχεία που προκύπτουν με βάση τις τελικές φόρμες
αξιολόγησης είναι:
• Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανηλίκων
μεταναστών κατά τη διαδικασία ένταξης 71%
• Ποσοστό ανηλίκων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από το
πρόγραμμα 79%
Αποτελέσματα
της Δράσης

• Ποσοστό επωφελούμενων που επιθυμούν τη συνέχιση της
δράσης 82%
• Θετική αξιολόγηση από τις Ε.Π.Α και το Υπουργείο Δικαιοσύνης
100%
• Θετική αξιολόγηση από τους εθελοντές
εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας 100%.

και

άλλους

Στη δράση αυτή συμμετείχαν 5 Εταιρείες Προστασίας ανηλίκων,
90 επωφελούμενοι, 10 εμψυχωτές-σύμβουλοι, 10 εθελοντές και
5
μέλη-προσωπικό
των
Ε.Π.Α.
Πραγματοποιήθηκαν
12
συναντήσεις,με ποσοστό συμμετοχής ανηλίκων ανα πόλη: Αθήνα
81%,Χανιά 67%,Σπάρτη 68%,Ηράκλειο 90%,Πειραίας 60%.

Links σχετικά με
τη Δράση

•

arsisathina.blogspot.com

•

http://arsisathina.blogspot.gr/2012/02/blogpost_20.html

•

http://arsisathina.blogspot.gr/2012/07/blogpost_12.html

•

http://www.theartofcrime.gr/index.php?
pgtp=1&aid=1351589402

