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Αγαπητοί συνεργάτες, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Με την παρούσα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
ΔΕΣΜΟΣ για τη δωρεά των επιταγών που μας παρείχε για την υποστήριξη των 
δράσεων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων. 

Στην ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε 
να γίνει η κοινωνία μας δικαιότερη δημιουργώντας  ευκαιρίες για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των ανισοτήτων και των διακρίσεων.  

Από το 1992 έχουμε εργαστεί δίνοντας σε νέους και νέες που ζουν σε συνθήκες 
παραμέλησης ή κακοποίησης, απόρριψη από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, 
σύγκρουση με το νόμο, εγκλεισμό σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, τη 
βοήθεια που χρειάζονται για να κτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. 

Παράλληλα προσφέρουμε όλες τις δυνάμεις του ανθρώπινου δυναμικού μας 
προκειμένου να διαμορφώνονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους 
χειμαζόμενους πληθυσμούς του σύγχρονου προσφυγικού ρεύματος, επιχειρώντας 
να αναδυθεί ξανά η ελπίδα και η προοπτική. 

Το σύνολο των επιταγών που συγκεντρώσατε  για να προσφέρετε στην  ΑΡΣΙΣ 
χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του έργου των Ασφαλών Ζωνών και 
συγκεκριμένα για την αγορά ειδών καθημερινής ανάγκης. 
Οι Ασφαλείς Ζώνες (Safe Zones) απευθύνονται κυρίως σε ασυνόδευτους ανηλίκους 
ηλικίας 14-18 ετών, που βρίσκονται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου (δηλ. σε 
προστατευτική φύλαξη/ διοικητική κράτηση, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(ΚΥΤ), σε άστεγα παιδιά κ.λπ.). 
Ο στόχος των Ασφαλών Ζωνών (Safe Zones) είναι η προσωρινή στέγαση και 
υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων, με διάρκεια προσωρινής φιλοξενίας έως τρεις 
μήνες, ως εναλλακτικό μέτρο της προστατευτικής φύλαξής τους, και έως ότου να 
διατίθενται πιο μακροπρόθεσμες και ανθεκτικές επιλογές για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που οδηγούνται προς διαρκείς 
λύσεις (άσυλο, οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση ή υποβοηθούμενη 
εκούσια επιστροφή). 
Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 8 Ασφαλείς Ζώνες (Safe Zones) φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων εντός των Ανοιχτών Δομών Υποδοχής Προσφύγων στο Σχιστό, στη Θήβα, 
στα Διαβατά, στα Λαγκαδίκια, στην Αγία Ελένη Ηπείρου, στην Καβάλα, στη Δράμα 
και στη Ριτσώνα με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και 
την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 
 Μέχρι σήμερα, από τις δομές αυτές έχει περάσει μεγάλος αριθμός ανήλικων 



 

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΒΟΛΟΣ 

 

Μαυρομματαίων 43 

Τ.Κ. 10434 
Τ 210 8259 880 

arsisathina@gmail.com 

Πτολεμαίων 35 & Συγγρού 

Τ.Κ 54630 
Τ 2310 526150 

infothes@arsis.gr 

Αγ. Χριστοφόρου 6 

Τ.Κ. 50100 
Τ 24610 49799 

infokoz@arsis.gr 

Κωνσταντινουπόλεως 34 

Τ.Κ. 68100 
Τ 25510 38952 

arsisalex@gmail.com 

Μακρινίτσα 

Τ.Κ. 37011 
Τ 24280 99939 

arsis.xenonas@hotmail.com 

 

ασυνόδευτων προσφύγων, οι οποίοι στη διάρκεια της παραμονής τους στα Safe 
Zone υποστηρίχθηκαν για τη διευκόλυνση της παραμονής και προσαρμογής τους 
στο νέο περιβάλλον. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας ξανά και δεσμευόμαστε ότι θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν επιχειρώντας να κτίσουμε όλοι/ όλες μαζί ένα 
καλύτερο μέλλον. 

Είναι σημαντική για μας αυτή σας η επιλογή. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Κατερίνα Πούτου 

Νόμιμη Εκπρόσωπος της ΑΡΣΙΣ 

 

 

 


