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Τα ασυνόδευτα ανήλικα και οι νέοι που συναντάμε έχουν φύγει από 
συγκρούσεις, έχουν χάσει μέλη των οικογενειών τους και έλειπαν από το 
σπίτι τους επί μήνες, ακόμη και χρόνια. Έχουν περάσεις τόσες ταλαιπωρίες 
στη ζωή τους και αναρωτιούνται αν κάποιος τους νοιάζεται γι’ αυτούς 
έστω και λίγο. Θέλουν να τα παρατήσουν όλα. Απαιτεί πολλή και εντατική 
φροντίδα και αγάπη για να μετακινήσεις κάποιον από ένα μέρος τέτοιου 
κινδύνου σε μια θέση ασφάλειας και ενότητας. Η έμπνευσή μας προέρχεται 
από την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, βλέποντας τον εαυτό μας ως 
τον πανδοχείο που δέχτηκε τον τραυματία. Αυτό είναι το κάλεσμα μας: 
να υπηρετούμε και να αγαπάμε τους ταλαιπωρημένους που έρχονται στο 
κατώφλι μας.

Το 2019, αυξήσαμε την χωρητικότητα μας για να παρέχουμε υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και ένταξης σε ασυνόδευτα ανήλικα και νέους πρόσφυγες στην 
Αθήνα. Αναβαθμίσαμε το Horizon Center, το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης, 
σε συνεργασία με το D-Lab του Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
μέσω της πολύ γενναιόδωρης 5ετούς επιχορήγησης από τα ιδρύματα Velux. 
Το Horizon Center παρέχει ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα.

Επίσης, συνεχίσαμε να παρέχουμε θέσεις πλήρους διαμονής  για 22 
ασυνόδευτα  ανήλικα αγόρια στον ξενώνα μας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 
του 2019 εστιάσαμε στο ολιστικό μοντέλο φροντίδας μας, αναπτύσσοντας 
μηχανισμούς για την παροχή παιδαγωγικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
σε παιδιά και νεαρούς πρόσφυγες.

Θέλουμε να κλείσουμε ευχαριστώντας σας – είτε είστε συνάδελφος, είτε 
υποστηρικτής, είτε συνεργάτης ή φίλος. Η υποστήριξη, οι προσευχές, τα 
δώρα και η ενθάρρυνσή σας μας υποστηρίζουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΕΜΑΣ

Το 2011, η συνιδρυτής μας, Patricia Kirk, παρατήρησε ένα 14χρονο, 
ασυνόδευτο, αγόρι από το Αφγανιστάν, που κοιμόταν μόνος του σε ένα 
από τα πάρκα της Αθήνας. «Το πρόσωπό του είχε μια άψυχη έκφραση. 
Ήταν εντελώς αόρατος», θυμάται εκείνη. Η Patricia είχε ήδη περάσει 
μήνες έρευνας για την προστασία των παιδιών στη Νότια Ευρώπη 
και συγκινήθηκε βαθιά, συνειδητοποιώντας ότι υπήρχε έλλειψη 
υπηρεσιών προσέγγισης και προστασίας για τα ασυνόδευτα παιδιά.

Έτσι το 2014 ιδρύθηκε ο Φάρος, οποίος είναι ένας χριστιανικός 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει φροντίδα και ατομική 
υποστήριξη σε ασυνόδευτα παιδιά και νέους πρόσφυγες στην Αθήνα. 
Το όνομά μας μεταφορικά υποδηλώνει ότι ένα σημάδι ότι κάποιος 
πλησιάζει σε ένα ασφαλές καταφύγιο. Η αποστολή μας είναι να 
υπηρετήσουμε τις ανάγκες αυτών των απροστάτευτων παιδιών και 
να τα κρατήσουμε ασφαλή, να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν 
την αξία τους και να τα κατευθύνουμε προς την κατεύθυνση ενός 
καλύτερου μέλλοντος.

Παρέχουμε διαμονή, πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και καθοδήγηση. 
Υποστηριζόμαστε από δωρεές ινστιτούτων, ιδρυμάτων, 
πανεπιστήμιων και εκκλησιαστικών κοινοτήτων.



ΞΕΝΩΝΑΣ
Το 2019, ο ξενώνας του Φάρου παρείχε 22 θέσεις στέγασης για 
ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια ηλικίας 10-18 ετών. Έως το 97% των 
ασυνόδευτων νέων προσφύγων είναι αγόρια και το καταφύγιο μας 
παρέχει φροντίδα για αυτήν την ευάλωτη ομάδα.

Συνολικά φέτος υποστηρίξαμε 45 παιδιά, υποδέχοντας νέα αγόρια 
για να καλύψουν τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν ύστερα από 
τα παιδιά που «αποφοίτησαν» από τον ξενώνα μας. Μόλις τα παιδιά 
γίνουν δεκτά στον ξενώνα, τους παρέχεται ένα κρεβάτι και ένα 
βασικό σετ υγιεινής μαζί με τα απαραίτητα είδη ένδυσης. Φέτος, 
παρείχαμε 240 σετ ειδών ένδυσης και 300 πακέτα υγιεινής. Στον 
ξενώνα, άμεσος στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα ασφαλές μέρος 
όπου τα αγόρια να μπορούν να αρχίσουν να νιώθουν ασφάλεια και να 
λαμβάνουν φροντίδα.

Στον ξενώνα, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να περνούν χρόνο μαζί, 
να δημιουργούν φιλίες και να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες 
δραστηριότητες. Οι τακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες μας 
περιλαμβάνουν μαθήματα Αγγλικών και Ελληνικών, εργαστήρια 
ραπτικής και άλλων δεξιοτήτων. Επιπλέον, πολλοί από τους 
δικαιούχους μας είναι εγγεγραμμένοι σε τοπικά ελληνικά σχολεία. 
Προγραμματίζουμε επίσης διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως 
σπορ, κηπουρική και βιντεοπαιχνίδια, γιορτάζουμε μαζί γενέθλια και 
άλλα σημαντικά γεγονότα και βγαίνουμε για μπόουλινγκ, πεζοπορία 
και άλλες ειδικές εκδηλώσεις. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε τις 
υποδομές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να βοηθήσουμε τα 
αγόρια να ανακτήσουν μια αίσθηση κανονικότητας στην καθημερινή 
τους ζωή.

Ο ξενώνας μας παρέχει κοινωνικές, ψυχολογικές και νομικές 
υπηρεσίες και είναι εξοπλισμένος με επαγγελματίες που είναι έτοιμοι 
να βοηθήσουν τα παιδιά. Το 2019, τα αγόρια μας συναντήθηκαν με 
κοινωνικούς λειτουργούς για 470 ώρες, με ψυχολόγους για 510 ώρες 
και με δικηγόρους για 280 ώρες. Κάθε παιδί λαμβάνει εξατομικευμένη 
προσοχή και φροντίδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες 
ανάγκες τους, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν προοπτικές για 
θετικές ευκαιρίες στο μέλλον τους.
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HORIZON CENTER
Το 2019, το Horizon Center επεκτάθηκε σημαντικά χάρη στην ευγενική 
υποστήριξη του The Velux Foundations, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε 
περισσότερα μαθήματα, περισσότερους εκπαιδευτές και νέα στοιχεία 
στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του έτους, το πρόγραμμα υποστήριξε 
242 μαθητές που παρακολουθούσαν τακτικά τα μαθήματά μας.

Το Horizon Center παρείχε 1.945 ώρες εργαστηρίων σχεδίασης, ανάπτυξης 
τεχνικών δεξιοτήτων και μαθημάτων διδασκαλίας γλωσσών σε συνολικά 
242 μοναδικούς ωφελούμενους, που ισούται με 17.505 μεμονωμένες 
ώρες παρακολούθησης. Τα μαθήματά μας είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των νεαρών προσφύγων και μεταναστών, τόσο ανδρών όσο και 
γυναικών, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικές συνθήκες, 
επίπεδα εκπαίδευσης, γλωσσικές δεξιότητες, οικογενειακή σταθερότητα, 
πρόσβαση σε βασικές παροχές, δυνατότητες παρακολούθησης και 
επίπεδα τραύματος.

Η συνεργασία μας με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης 
(MIT) συνέχισε να αναπτύσσεται και το 2019, φοιτητές και καθηγητές 
από το MIT δίδαξαν μαθήματα στο Horizon Center για πέντε εβδομάδες 
μέσα στο έτος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία Creative Capacity Building (CCB) του MIT D-Lab, 
μέσω ενός πρακτικού προγράμματος σπουδών που είναι προσβάσιμο σε 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό το πρόγραμμα ενθαρρύνει τα 
άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση να γίνουν ενεργά δημιουργοί 
νέων τεχνολογιών, όχι μόνο παθητικοί παραλήπτες ή απλοί χρήστες 
τους. Κατά τη διάρκεια του έργου, έχουμε δει σημαντικό αντίκτυπο στις 
τεχνικές δεξιότητες και την ψυχοκοινωνική ευημερία των δικαιούχων, 
ενώ χτίζουμε την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.

Στο Horizon Center, παρείχαμε επίσης ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα 
παιδιά και τους νέους πρόσφυγες μας για να αντιμετωπίσουμε τις 
σωματικές και ψυχολογικές τους ανάγκες. Η ψυχοκοινωνική προσέγγιση 
αύξησε σημαντικά τον αντίκτυπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους 
συμμετέχοντες.

Το Horizon Center παρείχε πρόσθετη υποστήριξη σε 82 νέους πρόσφυγες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω της προβολής 
και παραπομπών.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δωρεές
€64,641.70

Περιορισμένα Κεφάλαια
€1,195,360.23

Μισθολογικό Κόστος
€620,069.20

Λειτουργικό Κόστος
€311,924.16

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

€931,993.96

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ

€1,260,001.93*

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Ο Φάρος ευχαριστεί όλους όσους κατέστησαν δυνατό το έργο μας το 2019, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των γενναιόδωρων ιδιωτών υποστηρικτών 
μας, καθώς και τους ακόλουθους συλλόγους, οργανώσεις και ιδρύματα 

που έχουν υποστηρίξει τη δουλειά μας:

Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 The Velux Foundations

The European Union Erasmus+
UNHCR
UNICEF

A&B Sainsbury Trust 
IAS Denmark

Apostel Church
Roskilde Baptist Church

Mariagerfjord Free Church
Odense City Church 

Εκκλησία Εξαρχείων 
World Communion of Reformed Churches

*Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αναφερόμενο ετήσιο εισόδημα πρέπει να περιλαμβάνει 
προπληρωμή περιορισμένων κεφαλαίων που ελήφθησαν κατά το 4ο τρίμηνο του 2019 για το 2020. 
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