
 

 

Απολογισμός δράσεων 2020 

 

Το 2020, το KMOP επέκτεινε περαιτέρω τη συμμετοχή του σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα 

και πρωτοβουλίες. 

 

Στον τομέα της ψυχικής υγείας, το ΚΜΟΠ συνέχισε τη λειτουργία των Οικοτροφείων και του 

Κέντρου Ημέρας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, δεχόμενος νέους ασθενείς από 

δημόσια ψυχιατρεία και την κοινότητα. 

 

Στον τομέα της προώθησης της απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες, το ΚΜΟΠ συνέχισε τις 

σχετικές δραστηριότητές της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σχεδιάζοντας και 

υλοποιώντας καινοτόμα και βιώσιμα έργα για συγκεκριμένους ευάλωτους πληθυσμούς, ανάλογα 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις. Οι προσπάθειες 

παρέμειναν εστιασμένες στην αύξηση των επιπέδων απασχολησιμότητας για την τόνωση της 

κοινωνικής ένταξης, κεντρικό θέμα πολλών άλλων παρεμβάσεων που ταιριάζουν στις ανάγκες 

της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, το KMOP επέκτεινε τις 

δραστηριότητές του για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και προκλήσεων, πέρα 

από την παραδοσιακή προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Τέτοιες προκλήσεις 

περιελάμβαναν την παροχή υποστήριξης σε ΛΟΑΤΙ πληθυσμούς (για παράδειγμα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν ομοφοβικό/τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον). 

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, το KMOP έχει επίσης αναπτύξει 

διάφορες νέες δραστηριότητες με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν ευάλωτοι πληθυσμοί. Πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αντιμετωπίζεται από το ΚΜΟΠ ως όχημα κοινωνικής ένταξης και όχι ως απλή 

πρόκληση της αγοράς εργασίας. Από αυτή την άποψη, το ΚΜΟΠ εστίασε στην ανάπτυξη 

οριζόντιων δεξιοτήτων για μειονεκτούντες πληθυσμούς (για παράδειγμα, ηλικιωμένα άτομα με 

χαμηλές δεξιότητες, νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, μετανάστριες και πρόσφυγες). 

 

Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ΚΜΟΠ αξιοποίησε την υπάρχουσα τεχνογνωσία 

και τη γνώση που αποκτήθηκε από την υλοποίηση διαφορετικών έργων τα τελευταία χρόνια και 

προσπάθησε να αναπτύξει πρακτικές δραστηριότητες στον τομέα. Το ΚΜΟΠ, μέσω τωτον 

καινοτόμων παρεμβάσεων του συνεχίζει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θύματα 



 

 

εμπορίας προκειμένου να ενισχύσει την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους 

ένταξη. 

 

Για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών και την καταπολέμηση του εκφοβισμού, το 

ΚΜΟΠ υλοποιεί από το 2016 την πρωτοβουλία «Live Without Bullying» που στοχεύει στην 

καταπολέμηση του σχολικού και του διαδικτυακού εκφοβισμού. Μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com, παιδιά και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να 

αναζητήσουν βοήθεια, να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους. Η πλατφόρμα 

συνέχισε να εισάγεται στα σχολεία όλης της χώρας (βάσει της συμφωνίας (MOU) μεταξύ του 

ΚΜΟΠ και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας). Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν διάφορες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν γιατί συμβαίνει ο εκφοβισμός και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. 

 

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2020, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το ΚΜΟΠ 

υπέγραψαν συμφωνία (MOU) για συνέργειες και κοινές δράσεις στον τομέα του αθλητισμού, με 

στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας, εκφοβισμού στο φυσικό 

και κυβερνοπεριβάλλον, ξενοφοβίας, ρατσισμού, χουλιγκανισμού και ομοφοβίας. 

 

Στον τομέα της υποστήριξης υπηκόων τρίτων χωρών, το ΚΜΟΠ έπρεπε να προσαρμοστεί στις 

τρέχουσες ανάγκες στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη γενικότερα, υπό το πρίσμα των πρόσφατων 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Οι δραστηριότητες του ΚΜΟΠ  καλύπτουν βασικές 

ανάγκες υπηκόων τρίτων χωρών και στοχεύουν στην προώθηση της αποδοχής τους από τις 

τοπικές κοινωνίες. Βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κάλυψη των βασικών αναγκών αυτών 

των ανθρώπων, καθώς η ένταξή τους στις κοινότητες υποδοχής είναι μια διαδικασία πρόκλησης 

που επηρεάζεται από μια σειρά προβλημάτων, όπως η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η 

ριζοσπαστικοποίηση. 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς, το ΚΜΟΠ ολοκλήρωσε την υλοποίηση των παρακάτω, κατά 

θεματική ενότητα, έργων. 

 

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, ξεκίνησε η υλοποίηση δύο νέων έργων: 

 «Supporting the resettlement of persons with intellectual disabilities from the 

residential institution of Demir Kapija into community based supported living 

settings», που στοχεύει να υποστηρίξει τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης στη Βόρεια 

Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα να συμβάλει στην επανεγκατάσταση ατόμων με 

διανοητική αναπηρία από τη Demir Kapija σε περιβάλλοντα διαβίωσης με υποστήριξη της 

κοινότητας και στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών υπηρεσιών με βάση την κοινότητα, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ένταξη των ατόμων με διανοητική/νοητική αναπηρία στην 

επικρατούσα κοινότητα 

 

 «SILVER - Promoting a Career in the Third Age», που στοχεύει στη δημιουργία μιας 

συντονισμένης απάντησης για την προώθηση της καριέρας στην τρίτη ηλικία. Το SILVER 

αναζητά χώρους εργασίας πιο φιλικούς προς τους ηλικιωμένους ευαισθητοποιώντας 

τους εργοδότες και τους εργαζομένους και αυξάνοντας την ικανότητα των διευθυντών 

και του προσωπικού ανθρώπινου δυναμικού να εφαρμόζουν εξατομικευμένα μέτρα. 

 

Συνολικά, το 2020 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 

Europeaid Supporting the resettlement of 

persons with intellectual disabilities 

from the residential institution of 

Demir Kapija into community based 

supported living settings 

EC 

6.  

Erasmus+ Eldi-Care: Matching Skills in a 

growing European Silver Economy 

EC 

7.  

Erasmus+ SILVER AGE LEARNING - Education of 

Senior Citizens on their Health and 

Wellness 

EC 

8.  

Erasmus+ TSITOUR - Training on Social 

Inclusion in Tourism, by including 

elderly people as local storytellers 

for the Tourism Industry 

EC 

9.  

Erasmus+ COSMIC, COmmunity Support for 

Migrant Informal Carers 

EC 

10.  

Erasmus+ I-CARE – Intercultural Care in the 

Social and Healthcare Sector 

EC 



 

 

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της καταπολέμησης της ανεργίας 

 

Το 2020 ολοκληρωθήκαν με επιτυχία δύο έργα που είχαν ξεκινήσει το 2018: 

 

 «EVOLVE: providing key skills and compEtences to low-skilled adult VOLunteers for 

the implementation of social welfare activities at locaL level». Συνενώνοντας την 

κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες ενηλίκων 

με χαμηλά προσόντα, το EVOLVE κινητοποιεί τους τελευταίους ως εθελοντές στις 

κοινότητές τους, προωθώντας έτσι την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. 

 «C2E: Care to Entrepreneurship», που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης για 

την επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, 

επιτρέποντας στους νέους φροντιστές (με έμφαση στα κορίτσια) να κάνουν πράξη τις 

ιδέες τους, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, αντιμετώπιση προκλήσεων και 

εντοπισμένων προβλημάτων σε τους ρόλους και τις ζωές τους. Επίσης, το έργο C2E 

στοχεύει να χρησιμοποιήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας ως μέσο για την αύξηση 

της κοινωνικής ένταξης για τους νέους φροντιστές 

 

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

 

 Programme Project Title Financing Source 

1. 1

. 

Erasmus+ ParentBank- Enhancing the social 

inclusion of low-income single parents 

EC 

2.  

Erasmus+ IntegrAction – Action for socio-

economic integration of refugees and 

asylum seekers 

EC 

3.  

Erasmus+ EASE – Entrepreneurs for Autonomy, 

Self-development and Equality 

EC 

4.  

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 2020 το ΚΜΟΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία τα κάτωθι έργα: 

 

 «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,  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  

 «Best4OlderLGBTI: Best Interest for the Older LGBT». Στόχος του έργου η 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου των ηλικιωμένων και 

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 ήταν 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. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι δράσεις για τα έργα: 

 

 «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.  

 

Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν τρία νέα έργα, χρηματοδοτούμενα από το REC 2014-2020: 

 

 «FAROS – Feature a protective environment for LGBTI+ persons», που στοχεύει στη 

βελτίωση της πρόσβασης των LGBTI+ ατόμων σε υπηρεσίες, καθώς και στην 

καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, ενισχύοντας τις δεξιότητες των δημοσίων 

υπαλλήλων για την καλύτερη αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των LGBTI+ ατόμων και 

την ανάπτυξη ενός δικτύου ενδιαφερομένων και ενδιαφερομένων που θα χρησιμεύσει ως 

δίχτυ ασφαλείας για LGBTI+ άτομα.  

 «PATTERN: Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma women», με στόχο 

να συμβάλει στην πρόληψη, την αναγνώριση και την καταπολέμηση της 

ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ γυναικών Ρομά (16+ ετών) στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, 

την Ισπανία, τη Ρουμανία και την ΕΕ, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν 

και να αναφέρουν την ενδοοικογενειακή βία και να ενεργούν ως ηγέτες της αλλαγής στις 

κοινότητές τους. 

 

Συνολικά, το 2020 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα:  

 

A/A Programme Project Title Financing 

Source 

1. 6 

REC Diversity & Childhood: Changing social attitudes 

towards gender diversity in children across Europe 

EC 

2. 8 

REC GEM: Gender Equality Matters - Tackling Gender-

based Violence 

EC 

3.  

REC Best4OlderLGBTI: Best Interest for the Older LGBTI EC 

4.  

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



 

 

5.  

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

6.  

REC CHOICE: Promoting School Environments Inclusive 

of Diversity based on SOGI 

EC 

 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 

Το 2020 συνεχίστηκε η υλοποίηση των: 

 

 «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. 

 CIRCLE: InClusIon of Refugee ChiLdren in Education. Αναπτύσσοντας εργαλεία και 

πολιτικές που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης να αξιολογήσουν 

αποτελεσματικά και να επικυρώσουν την προηγούμενη μάθηση νεοαφιχθέντων 

προσφύγων/μεταναστών μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 

CIRCLE στοχεύει στη στήριξη της ένταξής τους σε εκπαίδευση καλής ποιότητας και στη 

μείωση του επιπέδου εγκατάλειψής τους. 



 

 

Παράλληλα, οκτώ νέα έργα προώθηση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, Erasmus+ 

ξεκίνησαν, ένα ISFR-AG και ένα Horizon2020: 

 

 «Politeia - Promoting global citizenship education in schools», το οποίο επιδιώκει να 

προωθήσει την παγκόσμια ιθαγένεια στα ευρωπαϊκά σχολεία με θέματα πιο επιδεκτικά 

στη διδασκαλία και πιο προσιτά στους νέους πολίτες και συμβάλλει στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών οδών για την παγκόσμια εκπαίδευση για την ιθαγένεια. 

 «Analysing and Preventing Extremism Via Participation», που στοχεύει στην πρόληψη 

του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της πόλωσης που μπορεί να οδηγήσει σε 

βία μέσω πιο αποτελεσματικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και 

παρεμβάσεων που στοχεύουν σε ομάδες κινδύνου. 

 «I-well: Enhancing the Digital and Social Well-being in Schools». Παρέχοντας στους 

δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τις απαραίτητες δεξιότητες - βασισμένες σε 

μια προσέγγιση κόμικ - για να αναλάβουν το ρόλο των «ενεργών παραγόντων υγείας», το 

iWell στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών δημοτικού σχολείου, ηλικίας 9-12 ετών για 

να ζήσουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή και να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευημερία.   

 «T-Games – Games for Tolerance». Το T-Games είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει 

στη μείωση και εξομάλυνση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, ξεκινώντας την 

πρόληψή του από μικρή ηλικία. Η καινοτόμος προσέγγισή του έγκειται στην 

παιχνιδοποιημένη μάθηση και στη μέθοδο gamification που θα χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορα στάδια. 

 «URBAN – Engaging Youth with Urban Gardening Activities». Το URBAN στοχεύει στην 

ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και εκπαίδευσης των μελών της τοπικής κοινότητας 

– συμπεριλαμβανομένων των δυσαρεστημένων και απειλούμενων με αποκλεισμό νέων 

και της τοπικής νεολαίας π.χ. μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι – μέσω της δημιουργίας 

και της συντήρησης των αστικών κήπων. 

 «COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation». Το COMMIT 

στοχεύει στην πρόληψη και την αποτροπή των ευάλωτων νέων (13-25 ετών) από τον 

εξτρεμισμό, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία. 

 «SAFE YOUTH - The Science of Sexuality Education and Youth Work». Το SAFE YOUTH 

στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων, ειδικά 

εκείνων που θεωρούνται περιθωριοποιημένοι λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας, 

της ψυχικής τους υγείας ή/και της κατάστασης ευημερίας τους, ενώ ταυτόχρονα 

ευαισθητοποιεί για τη σημασία της εργασίας για νέους και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε 

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 



 

 

 «STEP-IN:  Supporting parents to deal with the excessive online time and habits of 

their children: A prevention and Intervention programme for all». Το έργο STEPin έχει 

να κάνει με την υποστήριξη των γονέων ώστε να γίνουν πρότυπα για τα παιδιά τους 

αναφορικά τη χρήση του χρόνου τους στο Διαδίκτυο με λογικό και εποικοδομητικό 

τρόπο, προωθώντας παράλληλα την ευημερία των παιδιών τους και τον υγιεινό τρόπο 

ζωής των οικογενειών τους. Πέρα από τα παραπάνω, και οι ίδιοι οι γονείς ως ενήλικες 

αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. 

 

Συνολικά, το 2020 υλοποιήθηκαν  τα παρακάτω έργα, στον τομέα της εκπαίδευσης: 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1. 4 

Erasmus+ CIRCLE: InClusIon of Refugee ChiLdren in 

Education    

EC 

2. 1

0 

Erasmus+  PRACTICE, Preventing Radicalism through 

Critical Thinking Competences 

EC 

3.  

Erasmus+ FRIENDESK - Foster Reception for 

Inclusive Educational Needs: 

Development of Educational Support for 

Kids 

EC 

4.  

Erasmus+ APPLE - Early warning platform to prevent 

youth from dropping out of school 

education 

EC 

5.  

Erasmus+ HOPEFUL - Extending teachers' 

competences in the effective teaching of 

literacy, numeracy and digital skills to 

refugee children 

EC 

6.  

Erasmus+ RESET - Building Resilience in Basic 

Education 

EC 

 

 

 

 

 



 

 

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «TEAMWORK – CombaT sExuAl harassment 

in the WORKplace», το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της καταπολέμησης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας 

μηδενικής ανοχής. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκαν τα έργα:  

 

 «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) 

 «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. 

   

Την ίδια περίοδο, ξεκίνησαν δύο Erasmus+, ένα REC και ένα AMIF, έργα: 

 

 “GO SPORT – Promoting good governance in sport through social responsibility”, 

που εστιάζει στην ενσωμάτωση της κοινωνικής ευθύνης στην οργανωτική στρατηγική 

των αθλητικών οργανισμών προκειμένου να τους φέρει πιο κοντά στην κοινωνία και να 

ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά ζητήματα. 

 “SAILAWAY – Supporting the participation of children and youth with 

developmental disabilities in sailing”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης και στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων παιδιών και νέων 

με ΔΑΦ, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες όπως 

η ιστιοπλοΐα.  



 

 

 “ACTIVE: Focus on children; Strengthening Policies in Sports and Leisure Activities”, 

που στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερων περιβαλλόντων για τα παιδιά, με την 

ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης, επιτρέποντας στους 

αθλητικούς και ψυχαγωγικούς συλλόγους να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν κενά 

όσον αφορά την εφαρμογή των Πολιτικών Παιδικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις 

τους. 

 “ACTIVATE: enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT 

mEchanisms”, που στοχεύει στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, αναγνώρισης 

και υποστήριξης κατά της εμπορίας ανθρώπων με ιδιαίτερη έμφαση στα θύματα 

εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση, μέσω της ανάπτυξη μιας ολιστικής 

προσέγγισης που περιλαμβάνει τα 4 στάδια: πρόληψη, προστασία, δίωξη, συνεργασία. 

 

Συνολικά, το 2020 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1.  

Erasmus+ YMB: Youth Myth Busters EC 

2.  

REC ACTIVE: Focus on children; Strengthening 

Policies in Sports and Leisure Activities 

EC 

3.  

AMIF HEAL - Enhancing recovery and integration 

through networking, employment training 

and psychological support for women 

victims of trafficking  

EC 

4.  

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 συνεχίζει 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). 

 

Το 2020 συνέχισε την υλοποίηση του «STOP - Stop child abuse ThrOugh effective training and 

augmented reality» καθώς και το «Co-Happiness: Happy and safe in the Community». 

 

Συνολικά, το 2020 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

 

A/A Programme Project Title Financing Source 

1 

— “Live Without Bullying” Ίδια μέσα 

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 

Την περίοδο 2020, το ΚΜΟΠ συνέχισε την υλοποίηση των παρακάτω έργων: 

 «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. 

 «MAX – Maximizing Migrants’ Contribution to Society». Χρησιμοποιώντας αφήγηση, 

δημιουργώντας θετικά μηνύματα για τα μέσα ενημέρωσης και οργανώνοντας 

συναντήσεις μεταξύ ντόπιων και νεοφερμένων, το MAX στοχεύει στον εξανθρωπισμό των 

ζητημάτων γύρω από τη μετανάστευση και την αλλαγή της κοινής αντίληψης για τη 

συμβολή των μεταναστών στην κοινωνία. 

 «BASE – Migrant and refugee child-friendly support services in cases of sexual and 

gender-based violence», το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των 

μεταναστριών/προσφύγων ως πολιτιστικών συμβούλων μέσω της εφαρμογής ενός 

προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα αντιμετωπίζει τη βία λόγω φύλου, προκειμένου 

να ενθαρρυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών των υπηρεσιών υποστήριξης 

και των κοριτσιών θυμάτων έμφυλης βίας. 

 «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. 

Παράλληλα, επτά νέα έργα ξεκίνησαν: 



 

 

 “Inclusive Europe: Build Bonds not Walls”. Ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση 

μεταξύ ντόπιων και νέων μεταναστών μέσω 4 εκστρατειών, το Inclusive Europe στοχεύει 

στη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην κοινωνία 

υποδοχής και στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών τους 

 “RISING - Mentoring to raise motivated migrants”. Το έργο RISING στοχεύει στην 

αντιμετώπιση της έλλειψης κινήτρων μεταξύ των μεταναστών για συμμετοχή σε 

περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Για την επίτευξη του στόχου του, το RISING θα 

εφαρμόσει ένα μοντέλο καθοδήγησης που θα επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών 

και προσανατολισμού στους μετανάστες και στη βελτίωση των κοινωνικο-

συναισθηματικών δεξιοτήτων τους, όπως τα κίνητρα, η αυτοεκτίμηση και η προληπτική 

τους δράση. 

 “FA.B! FAmily Based care for children in migration”, στοχεύει στη στήριξη της 

βελτίωσης και της επέκτασης του εναλλακτικού συστήματος οικογενειακής φροντίδας για 

ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών. 

 “PAClife – Physical and Cultural Activity for Lifeskills Development”. Με την 

προώθηση των δεξιοτήτων ζωής στους νέους μετανάστες και τους μειονεκτούντες νέους 

μέσω της συμμετοχής σε φυσικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, το PAClife στοχεύει 

στην αύξηση της ανθεκτικότητάς τους και στην ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης. 

 “WeToo: Protecting mental health: Empowering frontline workers and SGBV victims 

and survivors”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων 

πρώτης γραμμής (υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κοινωνικοί λειτουργοί, φορείς κατά της 

εμπορίας και κατά της βίας, ιατρικό προσωπικό γυναικείας κλινικής)  

 “Transactional sex and the health repercussions in forced migration”. Αφορά έρευνα 

που   στοχεύει να εξετάσει γιατί, πότε και πώς οι πρόσφυγες (άνδρες, γυναίκες, τρανς) 

εμπλέκονται σε συναλλακτικό σεξ (TS) και τον αντίκτυπο στη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία (SRH) και την ψυχική τους υγεία.  

 “NO left behind children- an action plan for parental education of migrant parents”, 

που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας εντός των διεθνικών οικογενειών, 

εκπαιδεύοντας μετανάστες γονείς και εκπαιδευτές γονέων και προσφέροντας εργαλεία 

για τη διευκόλυνση μιας συνεχούς και ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά που μένουν 

πίσω στο Σπίτι. 



 

 

Συνολικά, το 2020 το ΚΜΟΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα, στον συγκεκριμένο τομέα: 

A/A Programme Project Title Financing 

Source 

1. 5 AMIF         MAX – Maximizing Migrants’ Contribution to 

Society    

EC 

2. 1

0 

Erasmus+ MEDIS: Mediterranean Inclusive Schools EC 

3.   RISING - Mentoring to raise motivated migrants EC 

4.  AMIF INTEGRATED: Promoting Meaningful Integration 

of 3rd Country National Children to Education 

EC 

5.   4MI - Mixed Migration Monitoring Mechanism 

Initiative: Data collection in Greece 

Danish Refugee 

Council 

6.  REC NETCARE - Networking and Care for Refugee and 

Migrant Women 

EC 

7.  Erasmus+ MAMUMI - Mapping the Music of Migration EC 

8.  Erasmus+ M4M - Migrants for Migrants: Using the buddy 

system to foster integration of asylum seekers in 

the society 

EC 

 

Κοινωνική προστασία 

Το 2020 το ΚΜΟΠ ανέλαβε το πρόγραμμα «Αρχιμήδης: Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών 

Επιπτώσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, του 

οποίου τη διαχείριση της επιχορήγησης για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

Παράλληλα, συνέχισε την υλοποίηση τεσσάρων έργων που είχαν ξεκινήσει τη περίοδο 2008 

– 2019: 



 

 

  «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. 

 «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. 

 «External performance monitoring of the Balochistan Rural Development & 

Community Empowerment (BRACE) Programme», με στόχο την υποστήριξη της 

κυβέρνησης του Μπαλουχιστάν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής 

στέρησης, της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας, της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης και της κλιματικής αλλαγής και να το μετατρέψει σε ευκαιρίες για την 

οικοδόμηση και την ενδυνάμωση ανθεκτικών κοινοτήτων που συμμετέχουν ενεργά τον 

εντοπισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε 

βιώσιμη βάση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. 

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.  EuropeAid Cooperation between CSO's and groups of former 

victims of trafficking and domestic violence for the 

economic empowerment of victims 

EC 



 

 

3. 9 EuropeAid External performance monitoring of the Balochistan 

Rural Development & Community Empowerment 

(BRACE) Programme» 

EC 

4.  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 

5.  Active citizens fund «Αρχιμήδης: Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών 

Επιπτώσεων» 

Ίδρυμα 

Μποδοσάκη  

SolidarityNow 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


