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Σεπτέμβριος 2019

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση

Ο Abdolrahman Aboshear, 21 ετών, μένει στον Ξενώνα Νέων της SolidarityNow στο κέντρο της Αθήνας. Ο Abdo εγκατέλειψε το Χαλέπι και
ήρθε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτο παιδί. Άφησε την πόλη του μετά από τραυματισμό που υπέστη στον πνεύμονα από έκρηξη βόμβας,
ο οποίος και εξακολουθεί να του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Πέρασε αρχικά στην Τουρκία και έπειτα στη Χίο. Πλέον βρίσκεται στην
Αθήνα και σπουδάζει πληροφορική, με το όνειρο να εργαστεί ως προγραμματιστής για κάποια μεγάλη εταιρεία. Παράλληλα εργάζεται parttime ως διερμηνέας . Ο Ξενώνας Νέων της SolidarityNow αποτελεί μέρος του προγράμματος ESTIA που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και
παρέχει στέγαση σε νεαρούς πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι ως ανήλικοι ζούσαν σε δομές στέγασης για ασυνόδευτα παιδιά, ενώ
ως ενήλικες, δεν έχουν πού να μείνουν. Στον Ξενώνα Νέων παρέχεται επίσης βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Επισκόπηση
Ως το τέλος του Σεπτέμβρη του 2019, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) δημιούργησε 25.460 θέσεις στο
Πρόγραμμα Στέγασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA. Οι
θέσεις αφορούν 4,450 διαμερίσματα και 15 κτίρια, σε 14 πόλεις και 7
νησιά σε όλη την Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα Στέγασης παρέχει μισθωμένες κατοικίες σε
ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η διαμονή
στον αστικό ιστό συμβάλλει στην αποκατάσταση της αίσθησης της
ομαλότητας και παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας. Παρέχεται
επιπλέον υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς
ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες,
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Το Πρόγραμμα διευκολύνει επιπλέον την ένταξη όσων παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ ο τοπικός πληθυσμός ωφελείται από την ενοικίαση των διαμερισμάτων του. Η Υ.Α. συνεργάζεται
με Μ.Κ.Ο. και Δήμους ανά την Ελλάδα για να προσφέρει στέγαση σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κτίρια. Το Πρόγραμμα Στέγασης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015.
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Ως ποσοστό πληρότητας υπολογίζεται το ποσοστό των θέσεων που είναι κατειλημμένες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σχέση με τον συνολικό αριθμό θέσεων που είναι διαθέσιμες.
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στην αγορά εργασίας, σε μαθήματα γλωσσών και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες

Δημογραφικά στοιχεία
Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 61.007 άτομα έχουν
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Σεπτεμβρίου του 2019, 21.494 άτομα στεγάζονται στο Πρόγραμμα,
ανάμεσά τους 7.357 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 50% των
ωφελούμενων είναι παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες,
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Εταίροι
Ως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2019, η Υ.Α. υλοποίησε το Πρόγραμμα Στέγασης μέσω 23 συνεργασιών, με 12
εθνικές και διεθνείς Μ.Κ.Ο. και 11 δήμους. Συνολικά, οι εταίροι της Υ.Α. παρέχουν το 100% των θέσεων στέγασης
στην Ελλάδα. Επιπλέον,
οι εταίροι Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και METAδραση παρέχουν κοινωνική και νομική υποστήριξη,
καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) παρέχει
υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και αναπηρίες.
Οι εταίροι στέγασης της Υ.Α. είναι: οι Μ.Κ.Ο. Praksis, Νόστος, Catholic Relief Services (CRS), Ηλιαχτίδα, SolidarityNow,
Άρσις, Intersos, Omnes, Περιχώρησις, οι δήμοι Αθηνών (ΕΑΤΑ-ADDMA), Θεσσαλονίκης (MUNTHESS), Τρικάλων (ETRIKALA), Λιβαδειάς (ΚΕΔΗΛ), Λάρισας (ΔΗΚΕΛ), Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΚΕΔΦΧ), Καρδίτσας (ANKA),
Τρίπολης (Πάρνωνας), Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), Τήλος (TILOS) και μια κοινοπραξία δήμων στην Κρήτη (HDA).

TILOS, 1%

«Βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου, με τα 6 μου παιδιά και αισθάνομαι υπεύθυνος γι’ αυτά. Νιώθουμε
ασφαλείς στην Ελλάδα. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη, το σεβασμό και την ευγένεια των κοινωνικών
λειτουργών και του διερμηνέα, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό μας. Ειλικρινά, οι Έλληνες είναι
ευγενικοί άνθρωποι και μας συμπεριφέρονται ισότιμα. Επιπλέον, οι υπάρχει πάντα αστυνομία γύρω μας, που
παρέχει ασφάλεια τόσο σε εμάς όσο και στους Έλληνες πολίτες».
Ο Hasan Dandal, 36 ετών από τη Συρία, ζει στον Πειραιά σε ένα διαμέρισμα που νοικιάζεται στο πλαίσιο του
προγράμματος ESTIA, το οποίο υλοποιεί η ΚΟΔΕΠ.
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Περιοχές όπου παρέχεται στέγαση
Στέγαση για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται σε 14 πόλεις στην ενδοχώρα και σε 7
νησιά. Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 55%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 38% στην υπόλοιπη
ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το 7% βρίσκεται στα νησιά.

Σύνολο ωφελούμενων
Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 61.007 άτομα έχουν
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης.
Το Πρόγραμμα Στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες είναι μέρος του ESTIA (Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης
Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση) που χρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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61.007
Συνολικός αριθμός ατόμων που φιλοξενήθηκαν
στο Πρόγραμμα

