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Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 

2:30μμ – 4:30μμ  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOCsrD4vGdND4RjhBIL1zv23gzBl3-Kc


                                                                                                     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

«Πώς το Mentoring μπορεί να συμβάλει στην Ένταξη 

των Μεταναστών/ριών» 

Τι είναι το mentoring και πώς μπορεί να συμβάλει στην ομαλή ένταξη και κοινωνική 

ενσωμάτωση των μεταναστών/τριών; Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 

Καινοτομίας σας προσκαλεί την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, στις 2:30μμ - 

4:30μμ, σε διαδικτυακή συζήτηση και εκπαίδευση με θέμα «Πώς το Mentoring 

μπορεί να συμβάλει στην Ένταξη των Μεταναστών/ριών». 

Στην εκδήλωση θα συζητήσουμε για τη μέθοδο συμβουλευτικής καθοδήγησης 

(mentoring) και πώς αυτή συμβάλει στην ενδυνάμωση και ένταξη των 

μεταναστών/τριών στις κοινωνίες υποδοχής, ενώ θα παρουσιαστούν βέλτιστες 

πρακτικές και άλλες πρωτοβουλίες mentoring σε νεοαφιχθέντες/είσες 

μετανάστες/ριες. 

Θα παρουσιαστεί επίσης η πρωτοβουλία M4M-Migrants for Migrants, στην οποία 

συμμετέχει το ΚΜΟΠ και η οποία έχει ως στόχο να προωθήσει την ένταξη των 

νεοαφιχθέντων/εισών μεταναστών/ριών στις χώρες υποδοχής. Στο τέλος της 

εκδήλωσης θα ακολουθήσει ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Πώς να 

γίνεις μέντορας». 

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε: 

✓ Επαγγελματίες υπηρεσιών ένταξης μεταναστών/τριών δημόσιου ή/και 

ιδιωτικού τομέα 

✓ ΜΚΟ, Οργανισμούς της ΚτΠ  

✓ Ενώσεις εργοδοτών  

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOCsrD4vGdND4RjhBIL1zv23gzBl3-Kc  

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOCsrD4vGdND4RjhBIL1zv23gzBl3-Kc
https://www.facebook.com/MigrantsforMigrants/
https://www.migrants4migrants.eu/


                                                                                                     

 

Πρόγραμμα 

Ώρα 
 

14:30 – 14:40 
Καλωσόρισμα και παρουσίαση πρωτοβουλίας M4M 

Αφροδίτη Αζάρη, Υπεύθυνη Διαχείρισης δράσης, ΚΜΟΠ 

14:40 – 14:55 Αποτελέσματα έρευνας και προγράμματος Mentoring Buddy System 

Νατάσα Αλεξοπούλου, Νομική Σύμβουλος & ερευνήτρια έργου 

14:55 – 15:05 
Το mentoring του PROUD: βοηθώντας τα ασυνόδευτα παιδιά να βρουν τον 
δρόμο τους  

Leo Kraus, PROUD Programme Manager στη METAdrasi - Action for Migration 
and Development 

15:05 – 15:15 
Συμβουλευτική καθοδήγηση για την ανάδειξη των δεξιοτήτων των 

μεταναστών  

Λιλιάνα Τσιμπούλσκα, Ψυχολόγος και υπεύθυνη του έργου RISING  

15:15 – 15:25 
Οικογενειακή φροντίδα για ασυνόδευτα παιδιά: διευκόλυνση της ένταξης & 
της ευημερίας τους 
 
Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου, Ψυχολόγος και υπεύθυνη του έργου FA.B!  

15:25 – 15:30 
Ερωτήσεις / Κλείσιμο εκδήλωσης 

15:30 – 16:30 E-workshop «Πώς να γίνεις μέντορας» 

Εκπαιδευτές/ριες: Νατάσα Αλεξοπούλου και Νίκος Κωστής, Κλινικός 
Ψυχολόγος, ειδικός σε προγράμματα mentoring 

✓ Τα οφέλη του Mentoring 

✓ Δεξιότητες ενός επιτυχημένου μέντορα 

✓ Όροι για τη θεμελίωση εμπιστοσύνης 

✓ Κώδικας δεοντολογίας 

✓ Tips για μέντορες για διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους 

καθοδηγούμενους/ες 

  

https://careforminors.eu/
https://www.rising-project.org/
https://www.fabtogether.net/whats-fab-en/


                                                                                                     

 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα M4M 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Erasmus+ 

προγράμματος “Μ4Μ – Migrants for Migrants: Using the buddy system to foster 

integration of asylum seekers in the society”, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ. 

Στόχος είναι η προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων/εισών 

μεταναστών/ριών στις χώρες υποδοχής μέσω της ενδυνάμωσής τους και της 

δημιουργίας δεσμών και βιώσιμων επαφών μεταξύ των ενώσεων προσφύγων, των 

κοινωνικών υπηρεσιών, των τοπικών φορέων και των εθελοντικών οργανισμών. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο m4m-project@kmop.org ή τηλεφωνικά 

στο 210 3637547. 

 

Ομιλητές / Ομιλήτριες 

 

Η Νατάσα Αλεξοπούλου έχει σπουδάσει νομικά 

στην Νομική Σχολή Αθηνών και έχει Μεταπτυχιακό 

στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία 

(εξειδίκευση στο εγχώριο ποινικό δίκαιο, την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και το δίκαιο της ΕΕ). Έχει διατελέσει 

δικηγόρος συνεργαζόμενη με δικηγορικά γραφεία 

στον χειρισμό υποθέσεων αστικού, οικογενειακού, 

εργατικού και ποινικού δικαίου και είναι 

εξοικειωμένη με τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των 

ελληνικών αρχών. Συνεργάζεται με το ΚΜΟΠ ως βοηθός διαχειρίστρια 

ευρωπαϊκών έργων και ερευνήτρια.  

 

Ο Νίκος Κωστής είναι κλινικός ψυχολόγος και έχει 

ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές του στην 

ψυχολογία, καθώς και το MSc του ‘Abnormal and 

Clinical Psychology’, στο πανεπιστήμιο του 

Swansea, της Ουαλίας. Έχει εμπειρία στην 

ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με ψυχικές 

διαταραχές, τόσο σε δομές ψυχικής υγείας, όσο και 

ιδιωτικά. Έχει συμμετάσχει σε πολλές 

https://www.kmop.gr/projects-vf/m4m-migrants-for-migrants/
mailto:m4m-project@kmop.org


                                                                                                     

 

εκπαιδεύσεις με θέμα τη κοινωνική δράση, ως εκπαιδευτής παιδιών και 

ενηλίκων. Επίσης, έχει εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και 

δράσεων που εκφοβισμό και την εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται 

στο ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ως κλινικός 

ψυχολόγος σε δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και ως μέλος 

της ομάδας υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων, και διαχειριστής και 

επόπτης της πλατφόρμας συμβουλευτικής Live Without Bullying, που έχει ως 

στόχο να παρέχει δωρεάν και ανώνυμη συμβουλευτική σε παιδιά, γονείς και 

εκπαιδευτικούς, σε θέματα σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.  

 

 

Η Λιλιάνα Τσιμπούλσκα είναι απόφοιτος 

Ψυχολογίας από το University of Surrey και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου Mental Health Studies από το 

King’s College London.Έχει κάνει πρακτική άσκηση 

κλινικής ψυχολογίας στο Λονδίνο σε κέντρο 

προώθησης της ανάρρωσης ατόμων με ψύχωση και 

έχει εργαστεί εθελοντικά με παιδιά με αυτισμό.Στο 

Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας – 

ΚΜΟΠ εργάζεται ως διαχειρίστρια του ευρωπαϊκού έργου RISING στο τμήμα 

Προαγωγής Υγείας & Ευεξίας. 

 

 

Η Αφροδίτη Αζάρη έχει πάνω από 10 χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση έργων, 

εκδηλώσεων καθώς και στο κομμάτι του 

μάρκετινγκ στην Ελλάδα και κυρίως στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (6 χρόνια). Έχει εργαστεί σε φημισμένους 

οργανισμούς / πανεπιστήμια και εταιρίες όπως το 

Πανεπιστήμιο του Nottingham (H.B.), το 

Νοσοκομείο Royal Derby Hospital (NHS-H.B.), τον 

χρηματοοικονομικό & συμβουλευτικό όμιλο De Vere Group (H.B.), το 

ξενοδοχειακό όμιλο Principal Hotel Company (H.B.), την διαφημιστική 

Concept Maniax, το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή 

εργάζεται ως υπεύθυνη διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων χρηματοδοτούμενα 

από την Ε.Ε. (Erasmus+, AMIF) στο τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

KMOP. Τα έργα της επικεντρώνονται στην πρόληψη και καταπολέμηση της 

παιδικής κακοποίησης, στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, στην κοινωνική ένταξη των 



                                                                                                     

 

μεταναστών / προσφύγων και στην ενδυνάμωση των νέων. Όσον αφορά την 

εκπαίδευσή της, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Film and 

Television: Theory, Culture and Industry (MA) από το Πανεπιστήμιο του 

Westminster στο Λονδίνο (H.B.). Το πρώτο πτυχίο της ήταν στην Πολιτιστική 

Τεχνολογία και Επικοινωνία (Πολιτιστική Πληροφορική) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην 

οπτικοακουστική επικοινωνία.  

 

Ο Leo Kraus εργάζεται στο μεταναστευτικό και προσφυγικό τομέα από το 

2016 που ήρθε στην Ελλάδα. Υποστήριξε διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις 

σε ποικίλα πόστα στο πεδίο και στη συνέχεια στη διαχείριση προγραμμάτων. 

Από τις αρχές του 2020 δουλεύει στη ΜΕΤΑδραση στο τμήμα Προγραμμάτων 

και Ανάπτυξης. Ως Programme Manager διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROUD (Promoting Supported Independent Living as 

alternative care practice for unaccompanied minors) στο πλαίσιο του Έχει 

ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στις 

Πολιτικές Επιστήμες και τα Public Affairs, στο πανεπιστήμιο Sciences Po του 

Παρισιού. 

 

Η Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου κατέχει Πτυχίο 

Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία από 

το Deree-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Έχει 

ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση στη Γνωσιακή 

Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και έχει εμπειρία 

στην κλινική αξιολόγηση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε επίπεδο 

ατομικό, ομαδικό και οικογένειας. Έχει εργαστεί με παιδιά σε ιδρυματικά 

πλαίσια, με ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και με εφήβους 

και νεαρούς ενήλικες χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. Διαθέτει 

επίσης εθελοντική εμπειρία στην υποστήριξη και άλλων ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων (άστεγοι, άνεργοι, άτυποι φροντιστές, παιδιά Ρομά) και 

στη διεξαγωγή έρευνας σε σχετικά θέματα. Στην παρούσα φάση εργάζεται 

ως Project Manager και Ερευνήτρια στο Τμήμα Προαγωγής Υγείας και 

Ευεξίας του ΚΜΟΠ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται 

η παιδική κακοποίηση και παραμέληση, η χρήση ουσιών, τα πρώιμα 

δυσλειτουργικά σχήματα, οι κοινωνικές ταυτότητες και οι διαπροσωπικές 

σχέσεις.  



                                                                                                     

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOCsrD4vGdND4RjhBIL1zv23gzBl3-Kc

