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Ποιοι είμαστε
Η International Rescue Committee (IRC) είναι ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση που από
το 1933 στηρίζει πρόσφυγες, εκτοπισμένους πληθυσμούς, θύματα καταπίεσης και βίαιων
συρράξεων σε όλο τον κόσμο.
Η IRC Hellas, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015 στη Λέσβο
όπου και ξεκίνησε δράσεις για την αντιμετώπιση της -τότε- ανθρωπιστικής κρίσης. Αρχικά
μετέφερε πρόσφυγες στην πρωτεύουσα του νησιού από τις ακτές, και συνέβαλε στη δημιουργία
του Καρά Τεπέ, του δημοτικού καταυλισμού ευάλωτων προσφύγων, με την οικοδόμηση και τη
συντήρηση της υποδομής υγιεινής (WASH) και την παροχή υπηρεσιών παιδικής προστασίας,
προστασίας γυναικών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Τον Οκτώβριο του 2015, η IRC
δημιούργησε το Refugee.Info, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει στους πρόσφυγες ακριβή
και ενημερωμένη πληροφόρηση. Με το κλείσιμο των βόρειων συνόρων και της «Βαλκανικής
οδού», καθώς και την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, η IRC άρχισε
να επιχειρεί στη Βόρεια Ελλάδα, επικεντρώνοντας σε μεγάλο βαθμό στην τεχνική συντήρηση των
καταυλισμών και στις υπηρεσίες προστασίας ευάλωτων ομάδων. Αργότερα, η IRC ξεκίνησε
δραστηριότητες σε τρεις καταυλισμούς στην Αττική, με παρόμοιες δράσεις.

Πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καθαρό νερό
και ασφαλείς εγκαταστάσεις, Καρά Τεπέ, Λέσβος
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Αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης τελείωσε αλλά ότι οι αιτούντες άσυλο
και οι πρόσφυγες θα εξακολουθούσαν να
απαιτούν βιώσιμες υπηρεσίες υποδοχής και
ένταξης, η IRC προσάρμοσε τις δράσεις της
το 2017 και το 2018. Από το 2017, άρχισε να
προσφέρει
υπηρεσίες
ένταξης,
υποστηρίζοντας τους πρόσφυγες στην
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Από το
2019, σταμάτησε να παρέχει υπηρεσίες σε
καταυλισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα,
εστιάζοντας στις αστικές περιοχές. Σήμερα, οι
τομείς δράσης της IRC περιλαμβάνουν: το
Refugee.Info, προστασία και ενδυνάμωση
γυναικών, παιδική προστασία, ψυχική υγεία
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες
ένταξης και τη συνεχή παροχή υπηρεσιών στο
Καρά Τεπέ.
Αυτή τη στιγμή, η IRC έχει προγράμματα στην
Αθήνα, τη Λέσβο και τη Χίο.
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Η IRC Hellas σε αριθμούς
46.670 άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα της IRC στην Ελλάδα
Πάνω από 100.000 οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα Refugee.Info
Από την ίδρυσή της, η IRC Hellas έχει παράσχει άμεσα ή με εταίρους, στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες υγείας,
προστασίας ευάλωτων ομάδων, οικονομικής ευημερίας και ενδυνάμωσης. Συγκεκριμένα, από το 2015:
ΥΓΕΙΑ
παρείχε σε 2.042 άτομα υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.
 εξασφάλισε νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης και
προμήθειες σε πάνω από 13.795 άτομα σε καταυλισμούς.
 εγκατέστησε ή αποκατέστησε και συντήρησε 636 κοντέινερ
και περισσότερες από 1.000 λεκάνες, ντους, βρύσες και
δεξαμενές αποθήκευσης νερού.
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Generation 2.0
ΠΡΟΣΤΑΣΙA ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
προσέφερε υπηρεσίες προστασίας σε πάνω από 13.200 παιδιά
πρόσφυγες σε ασφαλείς χώρους και μέσω υπηρεσιών διαχείρισης
Ελληνικό Συμβούλιο
Αλληλεγγύη τώρα /
περιστατικών (case management).
για τους
προσέφερε εξατομικευμένη υποστήριξη σε πάνω από 1.500
Solidarity Now
Πρόσφυγες
ασυνόδευτα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης στέγασης και φροντίδας
24 ώρες το 24ωρο σε 808 παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους.
Σε συνεργασία με τους εταίρους της η IRC Hellas
υποστήριξε γυναίκες και κορίτσια σε 7 ασφαλείς χώρους όπου
έχει στηρίξει πάνω από 2.957 αιτούντες άσυλο
έγιναν 32.500 επισκέψεις και επιζήσασες έμφυλης βίας μέσω
και πρόσφυγες
της διαχείρισης περιστατικών και παροχής νομικής βοήθειας.
παρείχε επιμορφώσεις σε πάνω από 1.400 παρόχους
υπηρεσιών για την προστασία του παιδιού, τις αρχές της έμφυλης βίας
και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΥΗΜΕΡΙΑ
 διένειμε επείγουσα οικονομική βοήθεια (cash assistance) σε 7.051
πρόσφυγες.
 παρείχε υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής
συμβουλευτικής σε 1.529 άτομα.



ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
προσέφερε ακριβή, ενημερωμένη και συχνά σωτήρια πληροφόρηση σε
πάνω από 96.000 άτομα μέσω της ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης Refugee.Info.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
 ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα νησιά.
 συνεχής ανάπτυξη υπηρεσιών ένταξης, κυρίως στην αγορά εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρώιμης ένταξης στα
νησιά.
 επένδυση σε εναλλακτικές μορφές φροντίδας για ασυνόδευτα
παιδιά και υποστήριξη μετάβασης των νέων προσφύγων στην
ενηλικίωση.
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24ωρη φροντίδα για ασυνόδευτα παιδιά
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.rescue.org/country/greece
Ή επικοινωνήστε με τη Δήμητρα
Καλογεροπούλου, Διευθύντρια:
Dimitra.Kalogeropoulou@rescue.org
International Rescue Committee Hellas
. L. Riankour 64, 11523, Athens. Greece
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