
 

 

 

 

 
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                           

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

Ευαισθητοποίηση Εθελοντών 
 
 

     Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί μία δομή που δημιουργήθηκε το 2015 από τη 
συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης ως συντονιστή του προγράμματος και εταίρους φορείς τη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση «Άρσις» και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Το κτίριο όπου στεγάζεται το Φιλοξενείο 
αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας (Άνδρου 1). Η δομή 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται 
από 7 αυτόνομα δωμάτια, δυναμικότητας 28 κλινών συνολικά.  
 
   Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί μια ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την 
αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής ή/και την κράτηση, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι η παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των φιλοξενουμένων.  
 
   Το Φιλοξενείο απευθύνεται σε αιτούντες διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε:  
 

 Πυρηνικές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί 

 Μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούμενες από τη μητέρα ή τον πατέρα και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί 

 Ενήλικες γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης 
 
  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από εξειδικευμένο προσωπικό στον ξενώνα περιλαμβάνουν: 
 

 Κάλυψη βασικών αναγκών ( εξάμηνη διαμονή, σίτιση )  

 Στήριξη ( νομική, ψυχοκοινωνική, εργασιακή συμβουλευτική) 

 Διερμηνεία 

 Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (μαθήματα ελληνικών, εργαστήρια κ.α.)  

 Προετοιμασία για την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη 

 Μεταπαρακολούθηση και στήριξη μετά το τέλος της φιλοξενίας  

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με την κοινότητα  

 Συμμετοχή εθελοντών 
 
 

  Το Φιλοξενείο για την κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών των οικογενειών που διαμένουν προσκαλεί όσους-
ες επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στη λειτουργία του. Η εθελοντική τους δράση θα αφορά την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερμανικά) και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής 

και σχολικής ηλικίας στο χώρο του Φιλοξενείου.  
 

 
 
 
   Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Φιλόξενείου  από τις 10:00-
14:00 και από τις 17:00-20:00. 
 
   Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310920670 


