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όραμα
Να βλέπουμε κάθε ασυνόδευτο παιδί και νεαρό
πρόσφυγα να ζει με αξιοπρέπεια και ελπίδα. Να
του παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να
αποτελέσει θετική αλλαγή στην κοινωνία.

η ιστορία μας
Το έναυσμα για την ίδρυση της Faros ήταν μια σειρά από μικρές παρατηρήσεις. Προσέξαμε παιδιά και
εφήβους πρόσφυγες που ζούσαν μόνοι και ανυπεράσπιαστοι στους δρόμους της Αθήνας.
Η Faros ιδρύθηκε το 2014 και είναι μια χριστιανική μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση, που
παρέχει φροντίδα και ατομική υποστήριξη σε ασυνόδευτα παιδιά και νέους πρόσφυγες στην Αθήνα. Το
όνομά μας μεταφράζεται σε «φάρος» στα ελληνικά: ένα σημάδι για τα πλοία που πλέουν στο πέλαγος
πως πλησιάζουν σε ένα ασφαλές λιμάνι. Αποστολή μας είναι η υποστήριξη και προστασία αυτών των
παιδιών, αλλά και η συμβολή μας στο να συνειδητοποιήσουν την αξία τους.
Παρέχουμε διαμονή, πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πρόσβαση στην
τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Το έργο μας υποστηρίζεται από θεσμικούς δωρητές, φιλανθρωπικά
ιδρύματα, πανεπιστήμια και κοινότητες εκκλησιών.

χ

εισαγωγή
Το 2020 - με όλες τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία της COVID-19 - η προϋπάρχουσα
δέσμευσή μας για τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων επεκτάθηκε.
Τα παιδιά και οι νέοι πρόσφυγες βίωσαν τις ίδιες απροσδόκητες συνθήκες με όλους
μας, αλλά χωρίς την ασφάλεια που πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένη: ένα σπίτι και
ένα περιβάλλον υποστήριξης από την οικογένεια και την κοινότητά μας. Οι ανάγκες
τους για προστασία και φροντίδα έγιναν ακόμη μεγαλύτερες, καθώς οι ανοιχτές
κοινωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν, τα σχολεία λειτουργούσαν εξ’ αποστάσεως και η
κυκλοφορία περιορίστηκε από την Κυβέρνηση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας, όσους μας υποστηρίζουν, τους
συνεργάτες μας και όλους τους φίλους της Faros. Η υποστήριξη, οι προσευχές, οι
προσφορές αγάπης και η ενθάρρυνσή σας μας κρατούν συγκεντρωμένους στο στόχο
μας.
Αλέξανδρος Πίπιλιος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Dan Biswas
Συν-Διευθυντής

Patricia Kirk
Συν-Διευθυντής
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κέντρο ημέρας
Το 2020, επεκτείναμε σημαντικά τις υπηρεσίες μας προς τους αστέγους,
ασυνόδευτους ανηλίκους μέσω του νέου ανοίγματος του Κέντρου Ημέρας μας. Το
Κέντρο Ημέρας είναι η καρδιά του αρχικού οράματος της Faros και επιτρέπει την
πιο άμεση σύνδεση με τα πιο ευάλωτα παιδιά και νέους που στερούνται προστασίας.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας μας λειτουργούσαν εκτός του Horizon Center,
αλλά το άνοιγμα του του Κέντρου Ημέρας σε ξεχωριστό χώρο, σημαίνει ότι μπορεί
να παρέχει πιο εξειδικευμένη φροντίδα.
Ακόμα και μετά από παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι
μπορούν να περιμένουν έως 4 - 6 μήνες πριν βρουν θέση διαμονής σε κάποιον
ξενώνα ανηλίκων. Το Κέντρου Ημέρας προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για τη μείωση
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά, που ζουν σε συνθήκες
αστεγίας. Διασφαλίζουμε ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι παραπέμπονται στις σωστές
Αρχές και είναι προετοιμασμένοι για περαιτέρω εκπαίδευση και την ένταξή τους
μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα προσφέρει ολιστική φροντίδα μέσω τεσσάρων
διασυνδεδεμένων πυλώνων: αναζήτηση (street work), αθλητικές δραστηριότητες,
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση. Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται, ώστε
να παρέχεται τόσο άμεση, όσο και συνεχής βοήθεια.
Το Κέντρου Ημέρας άνοιξε ξανά το Νοέμβριο του 2020 σε κτίριό μας κοντά στην
περιοχή της πλατείας Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ομάδα του προσωπικού
μας - που αποτελείται από πέντε άτομα και περιλαμβάνει την επικεφαλής
της ομάδας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και των μεταφραστές - ξεκίνησε
προσπάθειες προσέγγισης των αστέγων νέων προσφύγων τρεις ημέρες την
εβδομάδα, διανέμοντας τσάντες «έκτακτης ανάγκης» με προμήθειες προστασίας
για την COVID-19 και αναζητώντας τους στις κοντινές στην πλατεία περιοχές.

ξενώνας
Στην Ελλάδα, το 97% των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων είναι αγόρια. Ο
ξενώνας μας είναι για αυτά τα παιδιά το σπίτι τους, όσο παραμένουν μαζί μας. Στόχος
μας είναι η δημιουργία μιας αίσθησης κανονικότητας, κοινότητας και σταθερότητας.
Ο ξενώνας μας φιλοξενεί 22 νέους ηλικίας 10 έως 18 ετών παρέχοντάς τους ένα
ζεστό και ασφαλές καταφύγιο.

SHELTER

Φέτος, η λέξη «καταφύγιο» απέκτησε ιδιαίτερο νόημα, καθώς οι Έλληνες
αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο σπίτι για 91 ημέρες καραντίνας, λόγω της
πανδημίας της COVID-19. Αυτή η απροσδόκητη πρόκληση απαιτούσε δημιουργικότητα,
προσαρμοστικότητα και υπομονή από το προσωπικό μας, αλλά και τα αγόρια, τα
οποία καλούν τον ξενώνα μας σπίτι τους. Συγχαίρουμε το προσωπικό μας για την
επιμέλεια με την οποία αντιμετώπισαν την κατάσταση, αλλά και τους δικαιούχους
μας που προσαρμόστηκαν και φρόντισαν για την υγεία τους, των συνομηλίκων τους
και αυτή του προσωπικού. Είμαστε ευγνώμονες που δεν σημειώσαμε ιδιαίτερα
κρούσματα του ιού στον ξενώνα μας.
Το 2020, υποστηρίξαμε συνολικά 34 παιδιά. Δεχθήκαμε καινούργια παιδιά καθώς
κάποιοι από τους εφήβους που υποστηρίξαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα,
“αποφοίτησαν” έχοντας συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Εκτός από την κάλυψη των
βασικών αναγκών, προσφέραμε ψυχοκοινωνική, νομική και εκπαιδευτική υποστήριξη.
Το έργο μας συνεχίστηκε εν μέσω του lockdown, είτε με φυσική παρουσία, είτε
μέσω διαδικτύου με τους κοινωνικούς λειτουργούς να παρέχουν 680 συναντήσεις
ψυχολογικής υποστήριξης και τους δικηγόρους να προσφέρουν 206 ώρες ραντεβού
με επωφελούμενους. Τα μαθήματα προσφέρθηκαν τόσο από το προσωπικό, όσο και
από τους εθελοντές μας: 739 ώρες μαθημάτων γλωσσών και 120 ώρες διδασκαλίας
για εξετάσεις του Λυκείου.

horizon
center

Το 2020, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, το Horizon Center,
υποστήριξε 228 νέους πρόσφυγες στο πρόγραμμα σπουδών και τεχνικών δεξιοτήτων. Στις
ημέρες μετά το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Ελληνική Κυβέρνηση
τον Μάρτιο του 2020, το Horizon Center προσάρμοσε τις υπηρεσίες του προκειμένου να
συνεχίσει να παρέχει το πρόγραμμά του, έχοντας όμως συμμορφωθεί με τους κυβερνητικούς
περιορισμούς. Το Κέντρο ανέπτυξε ένα νέο εργαλείο διδασκαλίας, το «Horizon Toolbox» για να
επιτρέψει στους νέους να συμμετέχουν πλήρως σε δραστηριότητες, ακόμη και αν δεν μπορούν
να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία στο Κέντρο. Στείλαμε εργαλειοθήκες σε 7 καταφύγια
και χώρους ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης στην Αθήνα με συνολικά 78 συμμετέχοντες. Οι
εργαλειοθήκες σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να παραμείνουν μέρος του κανονικού προγράμματος
όταν το Κέντρο είναι σε θέση να συνεχίσει τα εργαστήρια και τα μαθήματα με φυσική παρουσία.

Κατά τη διάρκεια των κανονικών λειτουργιών του Κέντρου, το μεγαλύτερο μέρος της
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχουμε στους συμμετέχοντές μας έχει τη μορφή
συναντήσεων ένας προς έναν, ομαδικών συζητήσεων, μαθημάτων δεξιοτήτων καθώς
και ομαδικών συνεδριών. Παρά τους περιορισμούς στις κατά πρόσωπον συγκεντρώσεις,
προσφέραμε 900 ώρες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσαρμόσαμε το Ολιστικό Σχέδιο
Δράσης (Holistic Action Plan) σε συντομότερες Ψυχοκοινωνικές Αξιολογήσεις (Psycho-social
Assessments). Αυτό μας επέτρεψε να παραμείνουμε σε τακτική επαφή με πολλούς από τους
συμμετέχοντες, να πραγματοποιήσουμε ταχύτερες αξιολογήσεις των αναγκών τους και να
παρέχουμε πιο στοχευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Τον Δεκέμβριο του 2020, δημοσιεύσαμε την έρευνά μας «An Abundance of Unleashed
Potential», μια μελέτη για την ένταξη των νέων προσφύγων στην αγορά εργασίας. Η έρευνά
μας βασίζεται σε συνεντεύξεις με ειδικούς στον τομέα της απασχόλησης στην Ελλάδα και
παρέχει μια συνολική εικόνα των επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους πρόσφυγες.
Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή εκδήλωση-παρουσίαση της έρευνας, την
οποία παρακολούθησαν 150 άτομα. Η εκδήλωση αποτέλεσε το θεμέλιο για πολλές μελλοντικές
συζητήσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης των
προσφύγων.

«Ένιωσα
ασφαλής»
Από το ξεκίνημα της Faros το 2016, περισσότερα από 150 αγόρια έχουν βρει
ένα σπίτι στον ξενώνα μας. Ένα από αυτά τα αγόρια είναι ο Mahmadullah, ο
οποίος έφτασε στον ξενώνα της Faros όταν ήταν 15 ετών και «αποφοίτησε»
πέρυσι όταν έγινε 18 ετών. Έφτασε στην Ελλάδα από το βόρειο Αφγανιστάν.
Αφού διήνυσε την περισσότερη απόσταση από το Αφγανιστάν μέχρι τα
τουρκικά παράλια με τα πόδια και πέρασε στην Ελλάδα με βάρκα, κατέφυγε
σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. «Μια μέρα ενώ
περπατούσα στο δρόμο, ένας αστυνομικός με ρώτησε πού έμενα», θυμάται.
«Δεν είχα χαρτιά. Με συνέλαβαν και παρέμεινα υπό κράτηση για μια εβδομάδα.
Στη συνέχεια, με έστειλαν στο καταφύγιο του Φάρου».
Η ζωή στην Faros ήταν μια ευπρόσδεκτη αλλαγή στις συνθήκες ανασφάλειας
και αβεβαιότητας που ζούσε ο Mahmadullah. «Όταν ήρθα στην Faros ένιωσα
μια αίσθηση ασφάλειας. Ένιωσα ότι ήμουν ασφαλής εδώ. Ακόμη και οι κανόνες
- που έθεσαν στον ξενωνα - με έκαναν να νιώσω ασφαλής», λέει. Εξηγεί ότι η
μετάβαση από την εφηβεία στην ανεξάρτητη διαβίωση είναι πολύ δύσκολη
στην Ελλάδα, ειδικά χωρίς προοπτικές εργασίας. «Αν δεν ήταν για την Faros,
θα το ήμουν τοξικομανής στους δρόμους αυτή τη στιγμή», λέει.
Διαβάστε την ιστορία του Mahmahdullah στο
faros.org/news/the-story-of-mahmadullah

special
projects

“if i were your mom”
Τον Απρίλιο του 2020, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα King
Baudoin, δημιουργήσαμε μια εκστρατεία ενημέρωσης με κύριο
μέσο ένα σύντομο βίντεο με τίτλο «Αν ήμουν η μαμά σου». Ήταν ένα
ενθαρρυντικό μήνυμα, που ταυτόχρονα παρείχε πληροφορίες σχετικά
με την πανδημία του κορονοϊού με έναν παρηγορητικό και κατανοητό
τρόπο και για τα παιδιά. Το βίντεο προβλήθηκε περισσότερες από
4.700 φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έλαβει θετικά
σχόλια από την Ύπατη Αρμοστεία και τους άλλους φορείς.
Παρακολουθήστε στο βίντεο στο facebook.com/farosgreece

visions of hope

Η ψυχολόγος και φωτογράφος του ξενώνα μας, Άρτεμις Μυλωνά,
δίδαξε ένα εργαστήρι φωτογραφίας διάρκειας πέντε μηνών στα αγόρια
του ξενώνα, χρησιμοποιώντας την τέχνη ως μέσο ψυχοθεραπείας
και προσωπικής έκφρασης. Στους νέους φωτογράφους δόθηκαν
διάφορα θέματα, όπως η «ελπίδα», «η ιστορία μου» και το «μέλλον»,
αλλά και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να φωτογραφίσουν.
Τον Σεπτέμβριο, οι φωτογραφίες εκτέθηκαν σε μια έκθεση με
τίτλο «Visions of Hope» στο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο. 75
επισκέπτες επισκέφθηκαν την έκθεση εν μέσω των περιοριστικών
μέτρων. Τα αγόρια μας ήταν πολύ περήφανα που είδαν την δουλειά
τους να ανταμείβεται!

«Ελπίδα σημαίνει να έχεις
ανθρώπους γύρω σου. Ελπίδα
σημαίνει να λαμβάνεις βοήθεια, να
έχεις κάποιον να σε προστατεύει».

Χασάν, 17, Αφγανιστάν
Έκθεση «Visions of Hope»

υποστηρικτές

Όλοι εμείς στην Faros θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλους εκείνους, που κατέστησαν δυνατό το έργο
μας το 2020, συμπεριλαμβανομένων όλων των
γενναιόδωρων ιδιωτών υποστηρικτών μας, αλλά
και των παρακάτω φορέων, ομάδων, οργανισμών,
εταιρειών και ιδρυμάτων, που υποστηρίξαν το έργο
μας:
Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
The Velux Foundations
UNHCR
Massachusetts Institute of Technology
MIT D-Lab
King Baudouin Foundation
European Programme for
Integration and Migration
European Commission
Erasmus+ Programme
Fred Foundation
International Aid Services Denmark
Apostelkirken
Exarchia Church
Odense Bykirke
The Protestant Church
in Switzerland
Roskilde Baptistkirke
Mariagerfjord Frikirke
World Communion of Reformed Churches
Procter & Gamble
AB Βασιλόπουλος
Σκλαβενίτης
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