
 

H PRAKSIS σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σας προσκαλούν την Τρίτη, 

και ώρα 12.00 στοΒρυσάκι,Βρυσακίου 17, Πλάκα

θεματική εκδήλωση «ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται στ

(https://stegiplus.wordpress.com/

that assist migrant asylum seeking

βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/ριες και νέους/ες επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας, 

ψυχολογίας, ανθρωπιστικών,  κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ηλέκτρα Κουτσουμάνη

τηλέφωνο 2105205200.Είναι απαραίτητο να 

mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Διεθνούς 

Οργανισμού Μετανάστευσης – Γραφείο Ελλάδας που αποτελεί Διαχειριστική Αρχή (

soam.gr) του προγράμματος «Υποστήριξη Οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς αιτούντων άσυλο

στην Ελλάδα (SOAM)». 

 

 

Πρόσκληση  

σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σας προσκαλούν την Τρίτη, 

,Βρυσακίου 17, Πλάκα (http://www.vryssaki.gr/main.php

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΣΤΕΓΗ 

https://stegiplus.wordpress.com/) μέσω του προγράμματος SOAM – Supporting

seeking population in Greece - Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που 

βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα, με Διαχειριστική Αρχή τον

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ – Γραφείο Ελλάδας) και την χρηματοδότηση 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEAGrants). 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/ριες και νέους/ες επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας, 

ψυχολογίας, ανθρωπιστικών,  κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ηλέκτρα Κουτσουμάνη

ίναι απαραίτητο να δηλώσετε τη συμμετοχή σας εκ των προτέρων 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iomathens@iom.int(EmailSubject: SOAM Workshop).

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Διεθνούς 

Γραφείο Ελλάδας που αποτελεί Διαχειριστική Αρχή (http

) του προγράμματος «Υποστήριξη Οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς αιτούντων άσυλο

 

  

Αθήνα, 20/05/2015 

σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σας προσκαλούν την Τρίτη, 26 Μαΐου 

http://www.vryssaki.gr/main.php), στην 

ΕΝΤΑΞΗ». 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΣΤΕΓΗ PLUS (+) 

Supporting Organizations 

Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που 

, με Διαχειριστική Αρχή τον 

και την χρηματοδότηση του 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/ριες και νέους/ες επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας, 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ηλέκτρα Κουτσουμάνηστο 

δηλώσετε τη συμμετοχή σας εκ των προτέρων με e-

(EmailSubject: SOAM Workshop). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Διεθνούς 

http://eeagrants-iomathens-

) του προγράμματος «Υποστήριξη Οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς αιτούντων άσυλο 



 

«ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ημερομηνία: 

Χώρος: Βρυσάκι, Βρυσακίου 17, Πλάκα

12.00 - 12.30   Εγγραφές 

12.30 - 13.00   Χαιρετισμοί

• Πρέσβης της Νορβηγίας, κ. 

• Επικεφαλής Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

κ.Δανιήλ Εσδράς

• Πρόεδρος 

• Τομεάρχης

ΖέφηΘανάσουλα

13.00 – 13.20  Παρουσιάσεις

13.20 – 13.30  Διάλλειμα

13.30 – 15.00  Workshop

15.00 – 15.30  Παρουσίαση αποτελεσμάτων των 

   Κλείσιμο της Ημερίδας

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει προβολή 

 

Η PRAKSIS σε συνεργασία με την ΕΔΕΕ, θα εκθέσουν τα 33 εικαστικά έργα των νέων 

που συμμετείχαν στον διαγωνισμό δημιουργικότητας 

που είχε ως θέμα για το 2014, την 

 

 

 

Πρόγραμμα Θεματικής Ημερίδας 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ

Ημερομηνία: 26/05/2015, Ώρα : 12.00 – 15.30 

, Βρυσακίου 17, Πλάκα (http://www.vryssaki.gr/main.php

 

Χαιρετισμοί 

Πρέσβης της Νορβηγίας, κ. Sjur Larsen 

Επικεφαλής Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

Δανιήλ Εσδράς 

Πρόεδρος PRAKSIS, κ. Τζανέτος Αντύπας 

Τομεάρχης Κοινωνικής ΠρόνοιαςΕλληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΖέφηΘανάσουλα 

Παρουσιάσεις 

Διάλλειμα 

Workshop 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων των workshops – Συζήτηση

Κλείσιμο της Ημερίδας 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει προβολή ντοκιμαντέρ

σε συνεργασία με την ΕΔΕΕ, θα εκθέσουν τα 33 εικαστικά έργα των νέων 

που συμμετείχαν στον διαγωνισμό δημιουργικότητας CannesYoungLionsCreece

που είχε ως θέμα για το 2014, την PRAKSIS και το “anti-trafficking

  

ΕΝΤΑΞΗ» 

http://www.vryssaki.gr/main.php) 

Επικεφαλής Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης- Γραφείο Ελλάδας, 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κα. 

Συζήτηση 

ντοκιμαντέρ. 

σε συνεργασία με την ΕΔΕΕ, θα εκθέσουν τα 33 εικαστικά έργα των νέων  

CannesYoungLionsCreece,  

trafficking” 


