Μάρτιος 2014

Δελτίο Τύπου
Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ΜΕΛΛΟΝ: Οι πρώτοι μήνες λειτουργίας
Με μια μικρή εκδήλωση (14 Μαρτίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου «Θεόδωρος
Αγγελόπουλος») οι οργανώσεις που συνεργάζονται για τη λειτουργία της Δομής
Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ΜΕΛΛΟΝ, παρουσίασαν στην τοπική κοινωνία και σε
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα στο
πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα SOAM- « Υποστηρίζοντας
Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην
Ελλάδα», με Διαχειριστική αρχή το ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης).
Ο Ξενώνας λειτουργεί στο Μοσχάτο και φιλοξενεί μητέρες αρχηγούς οικογενειών
και ανήλικα άτομα που έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, με σκοπό να καλυφθούν
οι βασικές ανάγκες τους και ταυτόχρονα, να υποστηριχθούν για να οργανώσουν τα
επόμενα βήματα στη ζωή τους. Από τον Οκτώβριο του 2013, όταν υποδεχθήκαμε τα
πρώτα παιδιά, μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει:
 να προσφέρουμε στέγη, ρούχα, φαγητό, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη
πρώτης ανάγκης, σε 100 άτομα διαφορετικών ηλικιών, από νεογέννητα μωρά
έως 40χρονες μητέρες, καλύπτοντας ταυτόχρονα την ιατρική τους φροντίδα με
παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών,
 να οργανώσουμε πλήρη Κοινωνική Υπηρεσία που προσφέρει εξατομικευμένη
ψυχο-κοινωνική υποστήριξη και προσανατολισμό σε εφήβους και στις μητέρες,
υποστήριξη για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη και βεβαίως, νομική
υποστήριξη στα ανήλικα άτομα που κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα ή και
προσπαθούν να επανενωθούν με την οικογένειά τους,
 να διοργανώνονται στον Ξενώνα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών για
μεγάλους και μικρούς, κύκλοι προετοιμασίας για το σχολείο, καλλιτεχνικά
εργαστήρια και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και αθλητικές
δραστηριότητες.
Ευχαριστούμε όλους και όλες όσους ήρθαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα τον
Πρέσβη της Νορβηγίας κο Sjur Larsen και την κα Μάνια Μπαλούρδου εκ μέρους του
ΔΟΜ, που εκπροσώπησαν τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Προγράμματος, τους
εκπροσώπους των ελληνικών υπηρεσιών για τη στήριξή τους στην προσπάθειά μας:
τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κα Ε. Μπέκου, την Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας
προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο κα Λ. Ζώη, την κα Πρέντζα που εκπροσώπησε την
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
την κα Μ. Μιχαηλίδου που εκπροσώπησε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμαρχο Μοσχάτου – Ταύρου κο Α. Ευθυμίου που μας
φιλοξένησε και έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση.

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν
και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

