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Οι εκπαιδευτές του Horizon Center βοήθησαν τους ωφελούμενους να σχεδιάσουν και να

κατασκευάσουν προϊόντα που επιθυμούσαν, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ τους μύησαν

παράλληλα σε στρατηγικές και τενχικές της σύγχρονης αγοράς και της προώθησης προϊόντων. Σε

όλους τους ωφελούμενους δόθηκαν smartphones Samsung καθώς και πρόσβαση σε άλλες συσκευές

και λογισμικό της Samsung, προκειμένου να σχεδιάσουν, να προμηθευτούν τα υλικά και τέλος να

κατασκευάσουν ένα προϊόν της αρεσκείας τους. Επιπλέον, σχεδίασαν και έφτιαξαν ένα πολύ γνωστό και

αγαπητό σε όλους μας παιχνίδι, το λαβύρινθο, και τέλος δημιούργησαν από την αρχή μια λάμπα, αφού

πρώτα εξασκήθηκαν και εξοικειώθηκαν με την κοπή ξύλων και τη δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος,

χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός για τη δημιουργία της

δικής τους λάμπας, που θα κοσμούσε λίγο αργότερα τον προσωπικό τους χώρο, ήταν φανερά

ζωγραφισμένη στα χαμογελαστά τους πρόσωπα, καθώς και στον τρόπο που 

ευχαριστούσαν τους καθοδηγητές τους σε όλη αυτή τη διαδικασία!

σχεδιαζοντασ kaiσχεδιαζοντασ kai  
κατασκευαζοντασ!κατασκευαζοντασ!

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΕΕΣ, οι ωφελούμενοι του ΚΦΑΑ Α’ Αθήνας

συμμετείχαν στο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα Pilot Design Program σε

συνεργασία με το MIT D-LAB , διάρκειας 2 εβδομάδων.

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'



«Ένα Διαβατήριο για τα παιδιά«Ένα Διαβατήριο για τα παιδιά
πρόσφυγες»πρόσφυγες»

  
Οι ωφελούμενοι της Δομής μας παρευρέθηκαν με περίσσεια χαρά στην εκδήλωση

«Διαβατήριο Δικαιωμάτων» που διοργάνωσαν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις Κοινωνικό ΕΚΑΒ και

ΚΕΑΝ. Ο κοινωνικός σκοπός της εκδήλωσης πλαισιώθηκε από DJ που προσέφερε ρυθμούς

πάρτι και οδήγησε στην διαμόρφωση ενός εύθυμου και διασκεδαστικού κλίματος που οι

ωφελούμενοι απήλαυσαν ιδιαίτερα!

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'

Το Διαβατήριο Δικαιωμάτων αποτελεί ένα προσωποποιημένο έγγραφο, στο οποίο έχουν

συγκεντρωθεί συνοπτικά τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων (αιτούντες άσυλο, κάτοχοι ασύλου,

ασυνόδευτοι ανήλικοι) στη χώρα μας, τα οποία κατοχυρώνονται από την ελληνική και διεθνή

νομοθεσία και αφορούν σε καίριους τομείς της καθημερινής τους ζωής: εκπαίδευση, υγεία/ιατρικές

εξετάσεις και οικογενειακή επανένωση.  Στόχος του Διαβατηρίου Δικαιωμάτων είναι η ακριβής

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των ανηλίκων προσφύγων όσο και του ευρύτερου συνόλου,

και κατ’ επέκταση η μέγιστη δυνατή διασφάλιση των εν λόγω δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι

ανήλικοι κάτοχοί του αισθάνονται και αντιλαμβάνονται ότι τα  δικαιώματα που

 αναγράφονται σε αυτό αποτελούν κτήμα τους και έχουν το αναφαίρετο 

δικαίωμα να ασκήσουν κάθε ένα από αυτά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 



Γνωρίζω την πόλη που με φιλοξενείΓνωρίζω την πόλη που με φιλοξενεί
...την πόλη μου!...την πόλη μου!

  
Μια αλησμόνητη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον

μήνα Μάρτιο οι ωφελούμενοι της Δομής μας!

 

Σε μια διαδρομή διάρκειας σαράντα λεπτών, οι ανήλικοι επιβιβάστηκαν στο κατακόκκινο τρενάκι του

Athens Happy Train και ξεκίνησαν το «ταξίδι» τους από την Πλατεία Συντάγματος για να επισκεφτούν

όλες τις σημαντικές γωνιές της Αθήνας: το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο

Μέγαρο, τους Στήλους του Ολυμπίου Διός, το Μουσείο της Κυκλαδικής Τέχνης και το Πολεμικό

Μουσείο, για να καταλήξουν στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, τον ιερό λόφο της και την Πλάκα.

 

Στόχος της δράσης, η οποία είχε ξεκάθαρα ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, ήταν οι ανήλικοι να

γνωρίσουν καλύτερα την πόλη που τους φιλοξενεί, καθώς λόγω της κοινωνικής περιθωριοποίησης που

πολλές φορές νιώθουν, τείνουν να μην εξερευνούν την πόλη, παρά μόνο γύρω από την περιοχή στην

οποία διαμένουν. Βαθύτερος σκοπός της δράσης ήταν να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα

οδηγήσουν στην ομαλή ενσωμάτωση των ανηλίκων στους κόλπους της κοινωνίας μας.

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'



 Ιδιαίτερα όμορφες και συγκινητικές στιγμές έζησαν όσοι συμμετείχαν στην κοινή εκδήλωση που

διοργανώθηκε στις 9 Μαρτίου από τη Δομής μας και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, με το οποίο

συστεγαζόμαστε στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης "Αγία Σοφία".

 

Στο πλαίσιο της δράσης, οι ωφελούμενοι και το προσωπικό υποδέχτηκαν με χαρά και ενθουσιασμό

τους μαθητές του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος, συνοδεία των εκπαιδευτικών τους, στην

αίθουσα ψυχαγωγίας της Δομής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με ένα βιωματικό παιχνίδι

γνωριμίας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες συστήθηκαν στην ομάδα. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι

χειροτεχνίες, στο επίκεντρο των οποίων, με αφορμή τους εορτασμούς της Καθαράς Δευτέρας, ήταν

η κατασκευή χαρταετού (το πέταγμά του αναβλήθηκε λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών) που

δόθηκε ως αναμνηστικό δώρο στους προσκεκλημένους. Σε όλη τη διάρκεια, οι συμμετέχοντες είχαν

την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ζωγραφική, μουσική και χορό. Το τέλος της

όμορφης αυτής εκδήλωσης βρήκε τους πάντες χαρούμενους και ικανοποιημένους

 για τις ιδιαίτερες στιγμές που βίωσαν, ενώ όλοι τους ευχήθηκαν η συνεργασία

των δύο φορέων να συνεχιστεί με ανάλογες δράσεις στο μέλλον.

 

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου

γνωριμια με το ειδικο σχολειο αγριαςγνωριμια με το ειδικο σχολειο αγριας
μεσα από κατασκευεσ κ' χειροτεχνιεσμεσα από κατασκευεσ κ' χειροτεχνιεσ



Με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ Καλαβρύτων

είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το χιονοδρομικό κέντρο της κωμόπολης που έλκει

χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο. Ήταν μία πρωτοφανής δράση στην οποία συμμετείχαν με

ενθουσιασμό όλοι ανεξαιρέτως οι φιλοξενούμενοί μας.

 

Οι έφηβοι και οι συνοδοί τους μοιράστηκαν μία μαγική εμπειρία στο κατάλευκο τοπίο.

Έκαναν χρήση των αναβατήρων και θαύμασαν την θέα που απλόχερα προσφέρεται από

την κορυφή του βουνού. Διασκέδασαν παίζοντας στο χιόνι και έχτισαν μοναδικές

αναμνήσεις με τους φίλους τους και το προσωπικό του ΕΕΣ. Στο τέλος κατέληξαν στο

σαλέ του χιονοδρομικού για ένα ζεστό ρόφημα με την γλυκιά κούραση που συνοδεύει

κάθε πλούσια ημέρα. Η δράση αυτή θα μείνει αξέχαστη σε όλους μας καθώς γυρίσαμε

γεμάτοι και πιο δεμένοι από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση.

 

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στα Καλάβρυτα

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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The Horizon Center trainers helped the beneficiaries to design and manufacture the products they

wanted, using modern technologies, while at the same time introducing them to strategies and

techniques of the modern market and product promotion. All beneficiaries were given Samsung

smartphones as well as access to other Samsung devices and software, in order to design, procure

materials and finally build a product of their choice. In addition, they designed and built a well-known

and beloved toy, the labyrinth, and finally created a lamp from scratch, after first practicing and getting

acquainted with cutting wood and creating an electrical circuit, using the necessary equipment. The

pride and enthusiasm for creating their own lamp, which would later adorn their personal space, was

clearly painted on their smiling faces, as well as in the way they

thanked their guides throughout the process!

designing anddesigning and
manufacturingmanufacturing!!

As part of an HRC initiative, the beneficiaries of UAM Shelter A

participated in the very interesting Pilot Design Program in collaboration

with MIT D-LAB, which lasted 2 weeks.

Unaccompanied 

Minors 

Shelter 

of Athens,

Shelter A

 



"A Passport for Refugee"A Passport for Refugee
Children"Children"

  
The beneficiaries of our Shelter attended with great joy the event

"Passport of Rights" organized by the humanitarian organizations Social EKAB and KEAN. The

social purpose of the event was framed by a DJ who offered party rhythms and led to the

formation of a cheerful and fun atmosphere that the beneficiaries really enjoyed!

The Passport of Rights is a personalized document, which summarizes the rights of refugee children

(asylum seekers, refugees, unaccompanied minors) in our country, which are guaranteed by Greek

and international law and relate to key areas of their daily lives: education, health / medical check-

up and family reunification. The aim of the Passport of Rights is to accurately inform and raise

awareness of both minors and the wider community, and consequently the maximum possible

guarantee of these rights. In this way, its minor holders feel and realize that the rights that

 are listed on it are their property and have the inalienable right to exercise

each of them in accordance with the applicable law.

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B



Athens unscripted:Athens unscripted:
I become familiar to my host cityI become familiar to my host city  

  
An unforgettable sightseeing tour in the historical center of Athens had the opportunity to enjoy in

March the beneficiaries of our Shelter.

 

The tour with the red train of “Athens happy Train” had a 40-minute duration and started from the

Constitution Square (also known as "Syntagma") and followed an amazing route in Athens's most

famous sights and monuments, including the Hellenic Parliament, the Museum of Cycladic Art, the War

Museum, the Panathenaic Stadium, the Temple of Olympian Zeus, the Lantern of Diogenes, the new

Acropolis Museum, Plaka etc.

 

The aim of this outdoor activity, which served clearly psychoeducational purposes, was the minors to

get to know better the city that offers them hospitality, since due to the social marginalization they often

feel, they tend not to explore Athens, except the area around the place they live. However, the deeper

purpose of the activity was to create those conditions that will lead to the smooth integration of minors

into our society.

 

Unaccompanied

Minors 

Shelter of

Athens,

Shelter C

 



Particularly beautiful and moving moments were experienced by those who participated in

the joint event organized on March 9 by our Shelter and the School of Agria for Disabled

Children, with which we co-locate in the facilities of the former Playground "Agia Sofia".

 

As part of the action, the beneficiaries and the staff welcomed with joy and enthusiasm the

students of this school, accompanied by their teachers, in the playroom of the Shelter. The

program of the event started with an experiential introductory game, where all participants

were introduced to the group. Then, the crafts took the lead, at the epicenter of which was

-on the occasion of the celebrations of Holy Monday- the construction of a kite (its flight

was postponed due to adverse weather conditions) which was given as a souvenir to the

guests. Throughout, participants had the opportunity to express themselves creatively

through painting, music and dance. The end of this beautiful event found everyone happy

and satisfied for the special moments they experienced, while everyone wished the

cooperation of the two bodies to continue with similar actions in the future.

Acquaintance meeting with Agria’s SchoolAcquaintance meeting with Agria’s School
for Disabled Children through craftsfor Disabled Children through crafts

Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos



Through the support of the local community the beneficiaries of the Accommodation

Shelter for Unaccompanied Minors in Kalavrita took the chance to enjoy the ski resort

of the town which attracts thousands of people every year. It was a phenomenal activity

in which all the beneficiaries excitedly participated.

 

The teenagers and the employees who accompanied them shared a magical

experience in the off-white landscape. They used the lifts and they admired the view

that is generously offered from the peak of the mountain. They had fun playing in the

snow and building unique memories with their friends and the employees of Hellenic

Red Cross. In the end, they arrived at the chalet of the resort to have a hot beverage,

feeling the sweet fatigue that comes along with every fruitful day.

This activity is bound to be indelible to each and every one of us since we came back

full of positive emotions and closer than ever, ready to face any challenge.

 

EXCURSION TO KALAVRITAEXCURSION TO KALAVRITA
SKI RESORTSKI RESORT

  

Unaccompanied Minors Shelter of Kalavrita


