
 

 

Απολογισμός δράσεων 2019 

 

Οι δραστηριότητες του ΚΜΟΠ για το 2019 αποτελούν συνέχεια έργων  που αναλήφθηκαν τα 

προηγούμενα έτη, καθώς και νέα που ξεκίνησαν κατά την περίοδο αναφοράς.   

 

Ψυχική υγεία & ευζωία 

 

Το ΚΜΟΠ συνέχισε τη λειτουργία τριών οικοτροφείων για ψυχικά ασθενείς, δύο στο Καπανδρίτι 

Αττικής και στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και ενός κέντρου ημέρας για ψυχικά πάσχοντες, στον 

Πειραιά. Οι παραπάνω δομές ψυχικής υγείας ιδρύθηκαν το 2004 και χρηματοδοτούνται εν μέρει 

από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και εν μέρει με ίδιους πόρους και δωρεές. 

 

Επιπλέον, ανέλαβε την υλοποίηση τριών νέων έργων: 

 

• «I-Care - Intercultural Care in the Social and Healthcare Sector», με στόχο την 

ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας που παρέχονται σε άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, πρόσφυγες και μετανάστες 

• «SILVER AGE LEARNING - Education of Senior Citizens on their Health and Wellness», 

που στοχεύει στην τόνωση της κοινωνικής και πνευματικής δραστηριότητας των ηλικιωμένων 

εκπαιδεύοντάς τους σε θέματα όπως η υγεία και η ευεξία 

• «TSITOUR - Training on Social Inclusion in Tourism», ένα έργο για  τη συμπερίληψη 

ηλικιωμένων ως τοπικών αφηγητών για την Τουριστική Βιομηχανία 

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον τομέα της ψυχικής υγείας & 

ευζωίας:  

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1. 1 

Υγεία και Πρόνοια: 

«Αποϊδρυματοποίηση και 

Κοινωνικοοικονομική 

Αποκατάσταση Ψυχικά 

Πασχόντων» 

Λειτουργία Οικοτροφείου 

«Προοπτική» για ψυχικά πάσχοντες, 

στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας  

ΕΚΤ 

Υπουργείο Υγείας & 

Πρόνοιας 

Ίδια μέσα /  



 

 

2. 2 

Υγεία και Πρόνοια: 

«Αποϊδρυματοποίηση και 

Κοινωνικοοικονομική 

Αποκατάσταση Ψυχικά 

Πασχόντων» 

Λειτουργία Οικοτροφείου 

«Αλκυονίς» για ψυχικά πάσχοντες, 

στο Καπανδρίτι Αττικής 

ΕΚΤ 

Υπουργείο Υγείας & 

Πρόνοιας 

Ίδια μέσα 

3. 3 

Υγεία και Πρόνοια: 

«Αποϊδρυματοποίηση και 

Κοινωνικοοικονομική 

Αποκατάσταση Ψυχικά 

Πασχόντων» 

Λειτουργία Οικοτροφείου 

«Καλυψώ» για ψυχικά πάσχοντες, 

στο Καπανδρίτι Αττικής 

ΕΚΤ 

Υπουργείο Υγείας & 

Πρόνοιας 

Ίδια μέσα 

4. 4 

Υγεία και Πρόνοια: 

«Αποϊδρυματοποίηση και 

Κοινωνικοοικονομική 

Αποκατάσταση Ψυχικά 

Πασχόντων» 

Λειτουργία κέντρου ημέρας 

«Αριάδνη» για ψυχικά πάσχοντες, 

στον Πειραιά 

 

ΕΚΤ 

Υπουργείο Υγείας & 

Πρόνοιας 

Ίδια μέσα 

5. 5 

Erasmus+ I-Care - Intercultural Care in the 

Social and Healthcare Sector 

EC 

6.  

Erasmus+ COSMIC, COmmunity Support for 

Migrant Informal Carers 

EC 

7.  

Erasmus+ Eldi-Care: Matching Skills in a 

growing European Silver Economy 

EC 

8.  

Erasmus+ SILVER AGE LEARNING - Education of 

Senior Citizens on their Health and 

Wellness 

EC 

9.  

Erasmus+ TSITOUR - Training on Social 

Inclusion in Tourism, by including 

elderly people as local storytellers 

for the Tourism Industry 

EC 

 

 

 



 

 

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της καταπολέμησης της ανεργίας 

 

Την περίοδο 2017 – 2018 το ΚΜΟΠ ανέλαβε την υλοποίηση τριών έργων, τα οποία συνεχίστηκαν 

το 2019: «BRAVE», «PROMYSE — PROMoting Youth Social Entrepreneurship» και  «C2E: Care to 

Entrepreneurship». 

 

Το «BRAVE — BRicking Adult’s future Via Empowerment» στοχεύει να ενδυναμώσει τους 

άνεργους ενήλικες (ηλικίας 30–60 ετών) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση νέας 

εργασίας. Το «PROMYSE» προωθεί την κοινωνική επιχειρηματικότητα στους τομείς της 

υγείας/κοινωνικής περίθαλψης ως εναλλακτικό μονοπάτι για την αυτοβιωσιμότητα των νέων, 

αναπτύσσοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες των 

ανέργων νέων. Το «C2E: Care to Entrepreneurship» στοχεύει στην προώθηση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, 

επιτρέποντας στους νέους φροντιστές να κάνουν πράξη τις ιδέες τους, μεταξύ άλλων μέσω 

κοινωνικών επιχειρήσεων, αντιμετώπισης προκλήσεων και εντοπισμένων προβλημάτων στους 

ρόλους και τη ζωή τους. 

 

Το 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων. 

 

 «EASE – Entrepreneurs for autonomy, self-development and equality», που στοχεύει 

στα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης για ενήλικες πρόσφυγες, συγκεκριμένα στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική ένταξη: Επιχειρηματικότητα. 

 «IntegrAction - Action for socio-economic integration of migrants, refugees and 

asylum seekers», που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 

των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στο τοπικό πλαίσιο υποδοχής, παρέχοντας 

καινοτόμα εργαλεία που βελτιώνουν τις γλωσσικές, κοινωνικο-επαγγελματικές και 

επιχειρηματικές ικανότητες και την τόνωση της ενεργού συμμετοχής τους στις τοπικές 

κοινωνίες. 

 «PARENTBANK - Enhancing the social inclusion of low income single parents», που 

στοχεύει στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των μονογονέων 

χαμηλού εισοδήματος, προωθώντας την πρόσβασή τους σε παιδική μέριμνα και άλλες 

υπηρεσίες που μπορεί να μην είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά μέσω της τράπεζας 

χρόνου (παροχή υπηρεσιών σε μεταξύ τους) και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και 

το επιχειρηματικό τους πνεύμα που μπορεί να βελτιώσει το εργασιακό τους καθεστώς.  

 «SHOUT – Social Sciences and Humanities in intersectoral Outreach for better 

education and sustainable innovations», που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 



 

 

των φοιτητών, πτυχιούχων και επαγγελματιών Κοινωνικών Επιστημών και στην αύξηση 

της απασχολησιμότητάς τους, με τη συμμετοχή τους σε καινοτόμα και ερευνητικά 

προγράμματα πρακτικής άσκησης. 

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1. 1 

Erasmus+ BRAVE — BRicking Adult’s future Via 

Empowerment 

EC 

2. 2 

Erasmus+ PROMYSE — PROMoting Youth Social 

Entrepreneurship 

EC 

3. 1

. 

Erasmus+ C2E: Care to Entrepreneurship EC 

4.  

Erasmus+ EASE – Entrepreneurs for autonomy, 

self-development and equality 

EC 

5.  

Erasmus+ EVOLVE: Providing kEy skills and 

competences to low-skilled adult 

VOLunteers for the implementation of 

social welfare activities at locaL leVEl 

EC 

6.  

Erasmus+ IntegrAction - Action for socio-economic 

integration of migrants, refugees and 

asylum seekers 

EC 

7.  

Erasmus+ PARENTBANK - Enhancing the social 

inclusion of low income single parents 

EC 

8.  

Erasmus+ SHOUT – Social Sciences and 

Humanities in intersectoral Outreach 

for better education and sustainable 

innovations 

EC 

 

 

 



 

 

Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και υποστήριξη της ενδυνάμωσης των 

γυναικών 

 

Το 2019 το ΚΜΟΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία τα κάτωθι έργα: 

 «PLAY IT FOR CHANGE»: Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση κοριτσιών και αγοριών για 

την πρόληψη της βίας λόγω φύλου μέσω οπτικοακουστικών μέσων και μουσικής. Στόχος 

του έργου ήταν να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους μέσω 

οπτικοακουστικών μέσων και μουσικής, ενθαρρύνοντας την κριτική τους σκέψη και 

ενισχύοντας την ενδυνάμωσή τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της GBV. 

 «SAFE — a safer life for older women: Training professionals and implementing 

cooperation mechanisms for combating violence and abuse against older women». 

Το έργο εστίασε στην εκπαίδευση επαγγελματιών και στην εφαρμογή μηχανισμών και 

διαδικασιών συνεργασίας σε περιπτώσεις βίας και κακοποίησης κατά των ηλικιωμένων 

γυναικών. 

 «Media literacy for refugee, asylum seeking and migrant women», με στόχο να 

συμβάλει στην ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και 

μεταναστριών, με την οικοδόμηση ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 

που απαιτούνται για πρόσβαση, ερμηνεία, χρήση και/ή παραγωγή πληροφοριών και άλλο 

περιεχόμενο μέσων, στο πλαίσιο του διαδικτύου & των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 «HOMBAT», με στόχο να συμβάλει στην πρόληψη και καταπολέμηση της ομοφοβίας & 

της τρανσφοβίας στο σχολικό περιβάλλον. 

 «JUMP — Juggling Motherhood and Profession», ένα έργο που περιλάμβανε την παροχή 

υποστήριξης σε μητέρες με ευάλωτα χαρακτηριστικά (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας) για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της 

προσωπικής τους ζωής, τόσο μέσω άμεσης υποστήριξης σε αυτές όσο και μέσω της 

ανάπτυξης των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους. 

 «E.T.HO.S. - Eliminating Transphobic, HOmobophic and biphobic Stereotypes 

through better media representation». Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η εκπαίδευση 

και η ευαισθητοποίηση των δημοσιογράφων και των φοιτητών μέσων ενημέρωσης 

σχετικά με το φαινόμενο της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Διφοβίας (HTB), στα μέσα 

ενημέρωσης και ειδικότερα την άμεση ή έμμεση (ανα)παραγωγή επιβλαβών στερεοτύπων 

κατά των LGBT. 

 

Παράλληλα, το ΚΜΟΠ συνέχισε την υλοποίηση τριών έργων κατά των διακρίσεων λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και ταυτότητας φύλου, τα οποία ανέλαβε το 2018: 

 



 

 

 «GEM: Gender Equality Matters - Tackling Gender-based Violence», με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και την προώθηση αλλαγών συμπεριφοράς σε σχέση με τη βία με βάση 

το φύλο γενικά και με ειδική αναφορά στη βία που διαπράττεται κατά των λεσβιών, 

ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, κοινότητα διεμφυλικών και διαφυλικών (LGBTI) στην 

Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία μέσω ουσιαστικής 

ευαισθητοποίησης, ανάπτυξης ικανοτήτων και εκπαίδευσης για παιδιά, γονείς και 

εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη σχολικών εργαλείων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τη 

βία λόγω φύλου και την πρόληψή του, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την 

ενδυνάμωση ολόκληρου του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας να αμφισβητήσει 

στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη βία με βάση το φύλο. 

 «Best4OlderLGBTI - Best Interest for the Older LGBTI: με σκοπό την καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης 

φύλου και χαρακτηριστικών φύλου των ηλικιωμένων και την προώθηση των 

δικαιωμάτων των ηλικιωμένων (LGBTI) μέσω της ανατροφής ευαισθητοποίηση των 

διαφορετικών ομάδων-στόχων που συμβάλλουν σε μια πιο ισότιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνία. 

 «LOOK WIDE - Developing a working method to support LGTBI victims of GBV by 

integrating gender and sexual diversity». Ο γενικός στόχος του έργου είναι να 

συμβάλει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των LGTBI θυμάτων της έμφυλης βίας (GBV) 

με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στις 

υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων. 

 

Το 2019, το ΚΜΟΠ ανέλαβε άλλα τέσσερα έργα, χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα REC 2014-

2020: 

 

 «VOICEIT -  Strengthening LGBTQI+'s Voice in Politics». Το έργο απευθύνεται σε άτομα 

LGBTQI+ με ή χωρίς εμπειρία στον ακτιβισμό, τις ΜΚΟ ή την πολιτική που ενδιαφέρονται 

για πολιτική και συμμετοχή στα κοινά. Ο κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τα πολλαπλά πρόσωπα της ισότητας και των ανησυχιών LGBTQI+. Το έργο 

αντιμετωπίζει την ανάγκη για έναν εποικοδομητικό διάλογο και τη σύνδεση μεταξύ 

ατόμων LGBTQI+ με κίνητρα να συμμετάσχουν στον πολιτικό λόγο, κυβερνητικών 

στελεχών και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων. 

 «CHOICE: Promoting School Environments Inclusive of Diversity based on SOGI». Το 

έργο στοχεύει στην προώθηση σχολικών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς και στην 

πρόληψη και καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας για λόγους ταυτότητας φύλου, έκφρασης 

φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και σεξουαλικών χαρακτηριστικών. 



 

 

 «DIVERSITY-CHILDHOOD: Changing social attitudes towards gender diversity in 

children across Europe». Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην αλλαγή των κοινωνικών 

συμπεριφορών προς τα LGBTI και τα παιδιά που δεν συμμορφώνονται με το φύλο. 

 «Ed.G.E: Educating girls and boys for Gender Equality». Το έργο στοχεύει να συμβάλει 

στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο. 

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing 

Source 

1. 2 

Erasmus+ JUMP — Juggling Motherhood and Profession EC 

2. 5 

 

Erasmus+ SAFE — A safer life for older women: Training 

professionals and implementing cooperation 

mechanisms for combating violence and abuse 

against older women 

EC 

3. 6 

Erasmus+ Media literacy for refugee, asylum seeking and 

migrant women 

EC 

4. 7 

REC HOMBAT — Combating HOMophoBic And 

Transphobic bullying in schools 

EC 

5. 8 

REC GEM: Gender Equality Matters - Tackling Gender-

based Violence 

EC 

6.  

REC Best4OlderLGBTI: Best Interest for the Older LGBTI EC 

7.  

REC PLAY IT FOR CHANGE: Raising awareness and 

empowerment of girls and boys for the prevention 

of gender based violence through audio-visual 

media and music 

EC 

8.  

REC E.T.HO.S. - Eliminating Transphobic, HOmobophic 

and biphobic Stereotypes through better media 

representation 

EC 



 

 

9.  

REC LOOK WIDE - Developing a working method to 

support LGTBI victims of GBV by integrating gender 

and sexual diversity 

EC 

10.  

REC VOICEIT - Strengthening LGBTQI+'s Voice in Politics EC 

11.  

REC CHOICE: Promoting School Environments Inclusive 

of Diversity based on SOGI 

EC 

12.  

REC DIVERSITY-CHILDHOOD: Changing social attitudes 

towards gender diversity in children across Europe 

EC 

13.  

REC Ed.G.E: Educating girls and boys for Gender Equality EC 

 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 

Το 2019 το ΚΜΟΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία τα παρακάτω έργα: 

 

 «MEDLIT #45+ — Building advanced media literacy competences and digital skills of 

low-skilled adults 45+ through social media», με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

παιδείας στο διαδίκτυο και των μέσων επικοινωνίας ατόμων ηλικίας άνω των 45 ετών. 

 «BE OLD — Better Work in Old Age: Supporting older workers and organizational 

environment in coping with age transitions and work requirements», με στόχο την 

ενημέρωση των δεξιοτήτων και την υποστήριξη των ηλικιωμένων εργαζομένων για 

καλύτερη προσαρμογή στο χώρο εργασίας. 

 «Weight Matters - Strengths-based Coaching for Weight Literacy», που εστιάζει σε 

άτομα από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες που συνήθως διατρέχουν κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού και αποκλεισμού υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 

εστίασης σε γυναίκες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες προκλήσεις και 

εμπόδια στον αλφαβητισμό βάρους. 

 «DropIn — Early School Leavers», με στόχο την ενίσχυση των βασικών και εγκάρσιων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων που έχουν εγκαταλείψει το επίσημο εκπαιδευτικό 

σύστημα 



 

 

 «EmpoweringYou - Empowerment of young EU citizens through a gamified virtual 

collaboration platform for political and civic participation», με στόχο την προώθηση 

της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής των νέων πολιτών της ΕΕ σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσοντας τη συμμετοχή των πολιτών. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση των παρακάτω έργων: 

 

 «PRACTICE - Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences», με 

στόχο την ανάπτυξη ενός προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σε 

επίπεδο ΕΕ για εκπαιδευτικούς, με έμφαση στην προώθηση των κοινωνικών, πολιτικών 

και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 «Eldi-Care: Matching Skills in a growing European Silver Economy», με στόχο να 

αντιμετωπιστούν τα κενά δεξιοτήτων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, 

καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς για καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες παρόχους 

φροντίδας 

 Το 2019, το KMOP ξεκίνησε πέντε νέα έργα Erasmus+, προωθώντας την εκπαίδευση και τις 

δεξιότητες: 

 

 «FRIENDESK - Foster Reception for Inclusive Educational Needs: Development of 

Educational Support for Kids». Το F.R.I.E.N.D.E.S.K. είναι ένα έργο που στοχεύει στη 

μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών 0-6 ετών που προέρχονται από 

περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα μέσω της εφαρμογής ενός καινοτόμου μοντέλου ECEC 

(Early Childhood Education and Care) 

 «APPLE - Early warning platform to prevent youth from dropping out of school 

education». Το έργο στοχεύει να εξοπλίσει εκπαιδευτικούς, σχολεία, εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς και αρχές με τα απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό των νέων που 

κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο και να σταματήσουν την πρόωρη εγκατάλειψη 

του σχολείου.  

 «HOPEFUL - Extending teachers' competences in the effective teaching of literacy, 

numeracy and digital skills to refugee children». Το Hopeful είναι μια ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη 

διδασκαλία της αριθμητικής, του γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε παιδιά 

πρόσφυγες ή μετανάστες, προκειμένου να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις. 



 

 

 «RESET - Building Resilience in Basic Education». Το RESET αναπτύσσει και αξιολογεί 

καινοτόμες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ανθεκτικότητας 

στον τομέα του γραμματισμού και της βασικής εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα. 

 «PACLIFE - Physical and Cultural Activity for Lifeskills Development». Στόχος του 

έργου είναι η ανάπτυξη υλικών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 

νέων. Το έργο στοχεύει στη διευκόλυνση της αναγνώρισης και επικύρωσης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής μάθησης και του 

εθελοντισμού και συγκεκριμένα στη συνεργασία με νέους μετανάστες για την υποστήριξη 

της ένταξής τους και νέους από άλλες μειονεκτούσες ομάδες. 

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον τομέα της εκπαίδευσης: 

 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1. 4 

Erasmus+ DropIn — Early School Leavers EC 

2. 5 

Erasmus+ MEDLIT #45+ — Building advanced media 

literacy competences and digital skills of 

low-skilled adults 45+ through social 

media 

EC 

3. 6 

Erasmus+ BE OLD — Better Work in Old Age: 

Supporting older workers and 

organizational environment in coping 

with age transitions and work 

requirements 

EC 

4. 7 

Erasmus+ Weight Matters — Strengths-based 

Coaching for Weight Literacy 

EC 

5. 8 

Erasmus+ EmpoweringYou — Empowerment of 

young EU citizens through a gamified 

virtual collaboration platform for political 

and civic participation 

EC 

6. 1

0 

Erasmus+ KA2 PRACTICE, Preventing Radicalism through 

Critical Thinking Competences 

EC 



 

 

7. 1

1 

Erasmus+ KA2 Eldi-Care: Matching Skills in a growing 

European Silver Economy 

EC 

8.  

Erasmus+ FRIENDESK - Foster Reception for 

Inclusive Educational Needs: 

Development of Educational Support for 

Kids 

EC 

9.  

Erasmus+ APPLE - Early warning platform to prevent 

youth from dropping out of school 

education 

EC 

10.  

Erasmus+ HOPEFUL - Extending teachers' 

competences in the effective teaching of 

literacy, numeracy and digital skills to 

refugee children 

EC 

11.  

Erasmus+ RESET - Building Resilience in Basic 

Education 

EC 

12.  

Erasmus+ PACLIFE - Physical and Cultural Activity for 

Lifeskills Development 

EC 

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Το 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα έργο: «SupportVoc — Development of a Generic Support 

Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime». Το έργο στόχευε στη συμβολή,  

προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων του εγκλήματος, μέσω της ανάπτυξης 

ενός Γενικού Μοντέλου Υπηρεσιών Υποστήριξης. 

 

Επίσης, συνέχισε την υλοποίηση του έργου «Moving Forward - Promoting Greater Efficiency 

and Effectiveness in the Fight Against Trafficking in Human Beings in Kosovo», που στοχεύει 

στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο Κοσσυφοπέδιο, ενισχύοντας την ικανότητα των 

θεσμών του Κοσσυφοπεδίου να συντονίζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά όλες τις 

προσπάθειες κατά της εμπορίας ανθρώπων. 

 

Το 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων Erasmus+, REC και AMIF : 

 

 «YMB: Youth Myth Busters». Το YouthMythBusters στοχεύει στην προώθηση της 

συμμετοχής στη δημοκρατική και πολιτική ζωή των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν 



 

 

από κοινωνικό αποκλεισμό (NEETs) και να ενισχύσει την κριτική τους σκέψη και τον 

γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ενισχύσει τη δημοκρατία και να 

καταπολεμήσει τη χειραγώγηση, την προπαγάνδα και τις ψεύτικες ειδήσεις (Erasmus+) 

 «ACTIVE: Focus on children; Strengthening Policies in Sports and Leisure Activities». 

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης πολιτικών προστασίας των παιδιών 

σε αθλητικούς συλλόγους και οργανισμούς, εξωσχολικές δραστηριότητες ή/και 

συλλόγους/οργανώσεις αναψυχής/αναψυχής για παιδιά (REC) 

 «HEAL - Enhancing recovery and integration through networking, employment 

training and psychological support for women victims of trafficking», το οποίο 

στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών θυμάτων 

εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω μιας θεραπευτικής διαδικασίας που 

περιλαμβάνει ψυχολογική ανάκαμψη και απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

σχόλησης 

 «TOLERANT: TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of womeN 

vicTims of trafficking», το οποίο δίνει έμφαση στην ένταξη των γυναικών θυμάτων 

εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση στην αγορά εργασίας  

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1. 1 

Justice Programme SupportVoc — Development of a Generic 

Support Services Model to enhance the 

Rights of Victims of Crime 

EC 

2.  

European Union Office in 

Kosovo 

Moving Forward - Promoting Greater 

Efficiency and Effectiveness in the Fight 

Against Trafficking in Human Beings in 

Kosovo 

EC 

3.  

Erasmus+ YMB: Youth Myth Busters EC 

4.  

REC ACTIVE: Focus on children; Strengthening 

Policies in Sports and Leisure Activities 

EC 



 

 

5.  

AMIF HEAL - Enhancing recovery and integration 

through networking, employment training 

and psychological support for women 

victims of trafficking  

EC 

6.  

AMIF TOLERANT: TransnatiOnaL network for 

Employment integRAtion of womeN 

vicTims of trafficking 

EC 

 

 

Καταπολέμηση του εκφοβισμού και προώθηση της ευημερίας των παιδιών 

 

Το KMOP ξεκίνησε το 2016 και συνέχισε να εφαρμόζει μια πρωτοβουλία καταπολέμησης του 

εκφοβισμού, το «Live Without Bullying» (www.livewithoutbullying.com), το οποίο στοχεύει 

κυρίως στην ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων να αντιμετωπίσουν τον σχολικό και 

διαδικτυακό εκφοβισμό. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που χρησιμοποιείται πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής συμβουλευτικής, μέσω της οποίας τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν 

ανώνυμα με εκπαιδευμένους συμβούλους (μέντορες), ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν 

περιστατικά εκφοβισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε ενήλικες, γονείς και 

εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη και να ενημερωθούν για τον εκφοβισμό, 

καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις μέσω ενός φόρουμ ειδικά σχεδιασμένου για αυτούς. Το 2019 

το ΚΜΟΠ προχώρησε στην προώθηση αυτού του προγράμματος σε όλη τη χώρα καθώς και στην 

παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς (μέσω Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο 

Παιδείας). 

 

Επιπλέον, ένα άλλο έργο που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2019 ήταν το «Words are Stones — 

— A EU network to train young social media managers, bloggers, online activists, youtubers 

and young people to counter, monitor and prevent (on- line) hate speech and other form of 

intolerance», που στοχεύει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στην 

διαδικτυακή τους έκφραση ρητορικής μίσους, εξοπλίζοντας νέους στρατηγικούς/διαχειριστές 

κοινωνικών μέσων, bloggers, διαδικτυακούς ακτιβιστές, youtubers και νέους γενικά με τις 

απαραίτητες ικανότητες για την αναγνώριση και δράση ενάντια σε αυτά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα «παραβιάσεις. 

 

Το 2019 συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου «Co-Happiness: Happy and safe in the 

Community», το οποίο στοχεύει στην καλύτερη πρόληψη των περιπτώσεων παιδικής 



 

 

κακοποίησης, ενώ  ξεκίνησε η υλοποίηση του «STOP - Stop child abuse ThrOugh effective 

training and augmented reality».   

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1 

— “Live Without Bullying” Ίδια μέσα 

2 

REC Words are Stones — A EU network to train young 

social media managers, bloggers, online activists, 

youtubers and young people to counter, monitor and 

prevent (on- line) hate speech and other form of 

intolerance 

EC 

3 

Erasmus+ STOP - Stop child abuse ThrOugh effective training 

and augmented reality 

EC 

4. 

Erasmus+  Co-Happiness: Happy and safe in the Community EC 

 

Διευκόλυνση της αποδοχής μεταναστών και προσφύγων 

 

Το KMOP συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων και πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση 

της αποδοχής μεταναστών και προσφύγων από τις κοινότητες αποδέκτες, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να ζουν ανεξάρτητα και να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. 

Το 2019 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα παρακάτω έργα: 

 

 «INSERT - Developing the competences of educators / professionals for the promo- 

tIoN of Social Entrepreneurship to adults with migRanT background», το έργο 

στόχευε στην προώθηση της κατάρτισης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσο 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για τους μετανάστες, μέσω της κατάρτισης 

επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες ή είναι εκπαιδευτές κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 «VIM - Vitality Interventions for Migrants», που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων 

και παρόχους κατάρτισης που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες σε διάφορα 



 

 

πλαίσια και επιδιώκει να επεκτείνει τις επαγγελματικές ικανότητες αυτών των 

εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας στη διδασκαλία τους. 

 «SAFE - Supporting un-Accompanied children with Family-based care and Enhanced 

protection», που στοχεύει στην οικοδόμηση της γνώσης και της ικανότητας 

επαγγελματιών και ανάδοχων φροντιστών, συγγενών και οικογενειακών φροντιστών του 

Δουβλίνου για την ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας για την προώθηση της 

ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτα παιδιά. 

 

Επίσης, συνεχίστηκε η υλοποίηση των: 

  

 «E-COURSE - EnhanCing the ParticipatiOn and Learning Performance of Migrant and 

RefUgee Children in PRimary School Education», που στοχεύει στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των μαθητών 

μεταναστών και προσφύγων και της ποικιλομορφίας στις τάξεις για την αντιμετώπιση της 

προσχολικής ηλικίας φεύγοντας (ESL). 

 «EMEN - European Migrant Entrepreneur- ship Network: Crossing borders for 

financial and business development services», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και 

προώθηση προγραμμάτων υποστήριξης, όχι μόνο για μεμονωμένους μετανάστες 

επιχειρηματίες αλλά και για κοινωνικές και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρήσεις προς 

όφελος των μεταναστών. 

 «MEDIS: Mediterranean Inclusive Schools», που στοχεύει στην ενίσχυση και εδραίωση 

της κοινωνικής συνοχής, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της τοπικής γλώσσας σε 

ένα πολυγλωσσικό πλαίσιο νεοαφιχθέντων μεταναστών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος Mediterranean Inclusive Schools  

 «INTEGRATED: Promoting Meaningful Integration of 3rd Country National Children 

to Education»,  με στόχο την ενίσχυση της επιτυχούς συμμετοχής νεοαφιχθέντων 

παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση και τη συμβολή στην καταπολέμηση 

των διακρίσεων σε βάρος παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

σε Ελλάδα, Ιταλία & Ισπανία και γενικότερα στην Ε.Ε. 

 

Επιπλέον, το KMOP ξεκίνησε τέσσερα νέα έργα για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και 

προσφύγων: 

 

 «4MI - Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative: Data collection in Greece». 

Το ΚΜΟΠ παρέχει μέσω αυτού του έργου συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Danish Refugee 

Council (DRC) σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 



 

 

Πρωτοβουλίας Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative (4Mi), προκειμένου να 

κατανοηθούν καλύτερα οι μεταναστευτικές τάσεις προς και εντός της Ευρώπης 

 «NETCARE - Networking and Care for Refugee and Migrant Women». Ο στόχος του 

NET-CARE είναι να αναπτύξει εθνικά που λειτουργούν για την υγεία, την κοινωνική 

περίθαλψη και τη νομική υποστήριξη των θυμάτων σεξουαλικής και έμφυλης βίας για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων θυμάτων ή σε κίνδυνο 

της βίας. 

 «MAMUMI - Mapping the Music of Migration», ένα διετές πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 

μουσικής κληρονομιάς Erasmus+ που επικεντρώνεται στη συζήτηση για τη μουσική και 

το τραγούδι ως εργαλείο διαπολιτισμικής ικανότητας 

 «M4M - Migrants for Migrants: Using the buddy system to foster integration of 

asylum seekers in the society». Στόχος του έργου είναι να προωθήσει την ένταξη των 

μεταναστών στις κοινότητες υποδοχής τους διευκολύνοντας την ενδυνάμωσή τους και 

δημιουργώντας δεσμούς και βιώσιμες επαφές μεταξύ προσφυγικών συλλόγων, 

κοινωνικών υπηρεσιών, τοπικών διοικήσεων και σωματείων εθελοντών. Το έργο στοχεύει 

νεοαφιχθέντες μετανάστες που βρίσκονται στη διαδικασία εγκατάστασης σε μια νέα χώρα 

υποδοχής και Επαγγελματίες Υπηρεσιών Ένταξης. 

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing 

Source 

1. 4 

Erasmus+ INSERT — Developing the competences 

of educators / professionals for the promo- tIoN 

of Social Entrepreneurship to adults with 

migRanT background 

EC 

2. 5 

Erasmus+ VIM — Vitality Interventions for Migrants EC 

3. 6 

Erasmus+ E-COURSE — EnhanCing the ParticipatiOn and 

Learning Performance of Migrant and RefUgee 

Children in PRimary School Education 

EC 

4. 7 

COSME Programme EMEN — European Migrant Entrepreneur- ship 

Network: Crossing borders for financial and 

business development services 

EC 



 

 

5. 8 

REC SAFE — Supporting un-Accompanied children 

with Family-based care and Enhanced protection 

EC 

6. 1

0 

Erasmus+ MEDIS: Mediterranean Inclusive Schools EC 

7.  

AMIF INTEGRATED: Promoting Meaningful Integration 

of 3rd Country National Children to Education 

EC 

8.  

 4MI - Mixed Migration Monitoring Mechanism 

Initiative: Data collection in Greece 

Danish Refugee 

Council 

9.  

REC NETCARE - Networking and Care for Refugee and 

Migrant Women 

EC 

10.  

Erasmus+ MAMUMI - Mapping the Music of Migration EC 

11.  

Erasmus+ M4M - Migrants for Migrants: Using the buddy 

system to foster integration of asylum seekers in 

the society 

EC 

 

Κοινωνική προστασία 

 

Το 2019 συνεχίστηκε η υλοποίηση των παρακάτω έργων, τα οποία ξεκίνησαν την περίοδο 2017 – 

2018: 

 

 «Technical assistance to support CSO development in the Republic of Moldova», με 

στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

φορέων της εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθεί η παγκόσμια μάθηση για τη 

μετανάστευση, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 «Provision to the improvement to the living conditions of IDPs and returnees from 

readmission process in Serbia and support to the sustainable return to Kosovo». 

Παροχή βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εκτοπισμένων και επαναπατρισθέντων 

από τη διαδικασία επανεισδοχής στη Σερβία και υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής 

στο Κοσσυφοπέδιο» 



 

 

 «YEIP: The Youth Empowerment & Innovation Project», που στοχεύει στην 

αντιμετώπιση και πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης 

μεταξύ των νέων. 

 «EVOLVE: Providing kEy skills and competences to low-skilled adult VOLunteers for 

the implementation of social welfare activities at local level», που στοχεύει στην 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών και ΜΚΟ/ΟΚΠ για την αντιμετώπιση 

του ζητήματος της μη οργανωμένης διαχείρισης ενηλίκων εθελοντών για δραστηριότητες 

κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και το ζήτημα των ενηλίκων εθελοντών που δεν 

παρακινούνται να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες λόγω της έλλειψης 

επάρκειας του γραμματισμού, της αριθμητικής και της επίλυσης προβλημάτων σε 

περιβάλλοντα πλούσια σε τεχνολογία. 

 «Provision to the improvement to the living conditions of IDPs and returnees from 

readmission process in Serbia and support to the sustainable return to Kosovo». Ο 

γενικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει την EUD και τα δικαιούχα ιδρύματα στην 

υλοποίηση και παρακολούθηση της επιχορήγησης δραστηριότητες του σχεδίου για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εκτοπισμένων και παλιννοστούντων από τη 

διαδικασία επανεισδοχής στη Σερβία και υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής στο 

Κοσσυφοπέδιο. 

 «Cooperation between CSO's and groups of former victims of trafficking and 

domestic violence for the economic empowerment of victims». Το έργο στοχεύει να 

διευκολύνει την κοινωνικοοικονομική επανένταξη πρώην θυμάτων εμπορίας και/ή 

ενδοοικογενειακής βίας στην Αλβανία, πολλών οι οποίοι ζουν στα Τίρανα, το Κούκες, τη 

Ντιβέρ και τους Σαράντα. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου 

των ΟΚΠ στην κοινωνική ένταξη –μέσω της απασχόλησης– γυναικών που έχουν πέσει 

θύματα εμπορίας ή ενδοοικογενειακής βίας. 

 

Συνολικά, το 2019 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing 

Source 

1. 1 

EuropeAid Technical assistance to support CSO development in 

the Republic of Moldova 

EC 

2. 2 

EuropeAid Building a stronger civil society to boost efforts on 

educational inclusion of Roma 

EC 



 

 

3.  

Erasmus+ EVOLVE: Providing kEy skills and competences to low-

skilled adult VOLunteers for the implementation of 

social welfare activities at local leVEl 

EC 

4.  

EuropeAid Cooperation between CSO's and groups of former 

victims of trafficking and domestic violence for the 

economic empowerment of victims 

EC 

5. 9 

EuropeAid InterCap — Developing Capacities together: European 

CSO-University networks for global learning on 

migration, security 

EC 

6. 2 

Erasmus+ YEIP — The Youth Empowerment & Innovation Project EC 

7.  

EuropeAid Provision to the improvement to the living conditions 

of IDPs and returnees from readmission process in 

Serbia and support to the sustainable return to 

Kosovo. 

EC 

 


