Εκδήλωση Κλεισίματος
του έργου
« Do the human right thing Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων »
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτίμα, την
International Rescue Committee Hellas (IRC) και την Popaganda, έχουν τη χαρά να σας
προσκαλέσουν στην εκδήλωση κλεισίματος του έργου «Do the human right thing –
Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων», η οποία θα λάβει χώρα την
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, στις 11:00 στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).
Μέσα από το έργο, στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, είχαμε την ευκαιρία
να έρθουμε σε επαφή τόσο με ομάδες και κοινότητες προσφύγων/ισσών και
αιτούντων/ουσών άσυλο αλλά και με φορείς λήψης αποφάσεων. Συζητήσαμε τις καλές
πρακτικές αλλά και τα εμπόδια. Συζητήσαμε τρόπους επίλυσης των ζητημάτων και πώς, μόνο
μέσα από ένα σπίτι, μια δουλειά και υγειονομική φροντίδα, μπορεί κάποιος/α να έχει ίσα
δικαιώματα στην ελληνική κοινωνία.
Σας προσκαλούμε, να δούμε μαζί την πορεία και τα αποτελέσματα των διάφορων πτυχών
των δικαιωμάτων στη στέγαση, την απασχόληση και την υγεία, των δικαιωμάτων στη ζωή!
* Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς της πανδημίας covid-19, όπως
προβλέπονται.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:


Εγγραφές, καφές και δικτύωση 11.00-11.30



Χαιρετισμοί 11.30-11.45:



o

Λευτέρης Παπαγιαννάκης – Διευθυντής, Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες

o

Εκπρόσωπος του Διαχειριστή Επιχορήγησης (TBC)

Α' μέρος (11.45-14.15)
o

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής, Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες

Η αναγκαιότητα της συνηγορίας στο δικαίωμα στην πρόσβαση στη στέγαση, στην
απασχόληση και στην υγεία 11.45.-12.00
o

Σπύρος-Βλαντ Οικονόμου, Υπεύθυνος Συνηγορίας, Ελληνικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες

o

Μελίνα Κούμπου, Υπεύθυνη Συνηγορίας, International Rescue Committee
Hellas

o

Σωτήρης Λάμπρου, Υπεύθυνος Προγραμμάτων, Κέντρο Διοτίμα

Η πρόσβαση των προσφύγων/ισσών στη στέγαση, στην απασχόληση και στην
υγεία: Παρουσίαση των συμπερασμάτων των τριών εκθέσεων του έργου 12.0012.30
o

Στεφανία Μπαγλατζή, Διαχειρίστρια Έργου "Υπηρεσίες πρόληψης και
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό", Κέντρο
Διοτίμα

Έμφυλες διαστάσεις του προσφυγικού: το δικαίωμα στην υγεία, στη στέγαση και
στην εργασία 12.30-12.45


Διάλειμμα 12.45-13.00



Συζήτηση: Πώς μπορούν να συνδράμουν οι σχετικοί φορείς; 13.00-14.15
Αθανάσιος Βιτσεντζάτος, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
στην ελληνική κοινωνία
Νικόδημος Μάινα Κινύουα, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Οπτικές και προτάσεις των προσφυγικών κοινοτήτων σε σχέση με την πρόσβαση
στην κατοικία, την εργασία και την υγεία
Νατάσα Αραπίδου, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Ενισχύοντας την πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά εργασίας: το παράδειγμα
του HELIOS
Πέτρος Μάστακας, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Κοινές προκλήσεις στο χώρο των κοινωνικών δικαιωμάτων (στέγη, εργασία, υγεία)
ως βάση για κοινωνικές πολιτικές με ενταξιακό πρόσιμο
Διονυσία Λαμπίρη, ACCMR, Δήμος Αθηναίων
Η σημασία της ένταξης στο τοπικό επίπεδο: προκλήσεις και προοπτικές
Συντονισμός: Δήμητρα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια, IRC Ελλάς



Διάλειμμα για γεύμα 14.15-15.00



Β' μέρος (15.00-16.30)



Προσωπικές μαρτυρίες 15.00-15.30
Ανδριάνα Θεοχάρη, Υπεύθυνη ελληνικού
δημοσιογράφος και κινηματογραφίστρια

τμήματος

Global

Girl

Media,

Hana Ganji, Αντιπρόεδρος Αφγανικής κοινότητας, ακτιβίστρια σε θέματα φύλου και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Nasruddin Nizami, Συντονιστής τμήματος Διερμηνείας και Πρώτης Υποδοχής,
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες


Προβολή βίντεο ντοκιμαντέρ Μαρίας Λούκα και Αλέξανδρου Κατσή «Ροές
Ανθρώπων / Ροές Ιστορίας» 15.30-15.45



Αναστασία Βαϊτσοπούλου, Συντάκτρια, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κλιματική Κρίση,
Popaganda

Η σημασία της ορατότητας και του λόγου των προσφύγων/ισσών στη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους – η εμπειρία του έργου “Do the human right thing” 15.45-16.00


Συζήτηση 16.00-16.30



Κλείσιμο 16.30-17.00

Για περισσότερες πληροφορίες:
Άρτεμις Παπαθεοδώρου, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ελληνικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες, +30 210 3800990 [ εσωτ.151 ], a.papatheodorou@gcr.gr

Το
έργο
“Do
the
human
right
thing
Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων” υλοποιείται από το
πρόγραμμα Active citizens fund στην Ελλάδα από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και τους εταίρους του, την International Rescue Committee Hellas (IRC),
το Κέντρο Διοτίμα και την Popaganda.
Το πρόγραμμα Activecitizensfund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως
EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της
βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της
στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των
πολιτών
στα
κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Activecitizensfund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού
το
Ίδρυμα
Μποδοσάκη
και
το
SolidarityNow.
Διαβάστε
περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

