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Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Α21:

Ο Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με την επωνυμία «Α21:

Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα», και τον διακριτικό τίτλο Α21,

δραστηριοποιείται σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο, και έχει συσταθεί και

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ως αστική

μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική εταιρία, προς τον σκοπό της

καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Ειδικότερα, ο σκοπός της Α21 είναι αποκλειστικά φιλανθρωπικός και

ανθρωπιστικός και βασίζεται στην από κοινού συνεργασία τόσο με

κρατικούς φορείς όσο και με μεμονωμένα άτομα. Σύμφωνα με τους

καταστατικούς της σκοπούς, η Α21 στοχεύει στην κατάργηση της

δουλείας, μέσω ιδίως:

α) της ανάπτυξης δράσεων για την πρόληψη, αποτροπή και λήψη μέτρων

για την καταπολέμηση πάσης φύσεως εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της

δημιουργίας δικτύου εθελοντισμού,

β) της επιδίωξης της ποινικής τιμώρησης των δραστών εγκληματικών

πράξεων εμπορίας ανθρώπων,

γ) της παροχής άμεσης αρωγής, φιλοξενίας γυναικών θυμάτων και

προστασίας σε επείγουσες καταστάσεις, σε θύματα εμπορίας ανθρώπων,

εφαρμόζοντας πάντοτε τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική,

ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα,

καθώς και συνδρομής προς την κοινωνική τους επανένταξη και

ανεξαρτητοποίηση,

δ) της παροχής νομικής υποστήριξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, για

την διεκπεραίωση δικαστικών, διοικητικών και λοιπών υποθέσεων και την

εξασφάλιση νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα σε περίπτωση που τα
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άτομα αυτά είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα πάντοτε με τις

ισχύουσες εθνικές διατάξεις,

ε) της λειτουργίας εικοσιτετράωρης γραμμής πληροφόρησης, όπου κάποιος

μπορεί με ασφάλεια να πληροφορηθεί, ενημερωθεί και καταγγείλει ύποπτα

περιστατικά,

στ) της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων με θέμα την εμπορία

ανθρώπων, και παρουσίασης και διάθεσης ενημερωτικού υλικού προς την

πλήρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Προς επίτευξη δε των ανωτέρω σκοπών της, η Α21 στοχεύει στην αγαστή

συνεργασία της με αρμόδιους κρατικούς φορείς, εισαγγελικές και

αστυνομικές αρχές της χώρας, στην ενημέρωση και εκπαίδευση των

εκάστοτε αρμοδίων και κρατικών αρχών, καθώς και την συνεργασία της με

κάθε σχετικό φορέα, ομάδα ανθρώπων ή επαγγελματιών.

---------------------------

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Η Α21 συστήθηκε στην Ελλάδα το 2008 ως αστική μη κερδοσκοπική

εταιρία, με έδρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.

1527/14.04.2008 νομίμως δημοσιευθέν καταστατικό της και διοικείται

από την Μαρίνα Ντονοπούλου του Γεωργίου, η οποία ορίστηκε Νόμιμη

Διαχειρίστρια της Α21 στην Ελλάδα με την υπ’ αριθμ. 31/2017

τροποποίηση του καταστατικού της, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Στην διάρκεια του έτους 2020, στο γραφείο της Α21 στην Θεσσαλονίκη

απασχολήθηκαν συνολικά δεκαεννιά (19) εργαζόμενοι κατανεμημένοι βάσει

της ειδικότητας απασχόλησής τους στα τμήματα δράσης της Α21, ήτοι:
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Στο Τμήμα Ενημέρωσης εργάστηκαν: δύο (2) άτομα του προσωπικού της

Α21, και ειδικότερα μία (1) ψυχολόγος και μία (1) εκπαιδευτικός.

Στο Τμήμα Ταυτοποίησης Θυμάτων εργάστηκαν: πέντε (5) άτομα του

προσωπικού της Α21 υπό την ιδιότητα του χειριστή κλήσεων της Γραμμής

Πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων 1109.

Στο Τμήμα Αρωγής και Αποκατάστασης εργάστηκαν: δέκα (10) άτομα του

προσωπικού της Α21, και ειδικότερα μία (1) ψυχολόγος, μία (1)

κοινωνική λειτουργός, τρεις (3) υπάλληλοι γραφείου διοικητικής

υποστήριξης και πέντε (5) φροντιστές των ωφελουμένων της Α21.

Στο Τμήμα Διοίκησης εργάστηκαν: η Νόμιμη Διαχειρίστρια και

Εκπρόσωπος της Α21, κα Μαρίνα Ντονοπούλου, καθώς και ο Οικονομικός

Υπεύθυνος και λογιστής της Α21, κος Ιωάννης Ρίζος.

----------------------------

ΙΙΙ. ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α21:

Παρά τις αντίξοες υγειονομικές συνθήκες που επέβαλε το ξέσπασμα της

πανδημίας του Covid 19 και τους επακόλουθους αυστηρούς περιορισμούς

που εφαρμόστηκαν στο σύνολο και της ελληνικής επικράτειας, η Α21

συνέχισε - προσαρμοζόμενη στα νέα πλέον δεδομένα - το έργο της στα

πλαίσια των τριών βασικών πυλώνων δράσης της κατά της εμπορίας

ανθρώπων, ήτοι της ενημέρωσης, της ταυτοποίησης, και της αρωγής και

αποκατάστασης των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων. Αναλυτικότερα:
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Α. Τμήμα Ενημέρωσης

Ύψος Προϋπολογισμού: 8.140,00 €

Σύνολο εξόδων: 821,78 €

Στα πλαίσια της ανάληψης δράσεων για την ενημέρωση και πρόληψη του

εγκληματικού φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, η Α21 προσέφερε κατά

την διάρκεια του 2020 μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

παρουσιάσεων σχετικών με την έννοια της εμπορίας ανθρώπων, τις

ενδείξεις της και τους τρόπους δράσης για την καταπολέμησή της με

σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την πρόληψη και μείωση του

κινδύνου διαιώνισης του φαινομένου αυτού. Επετεύχθη η ευαισθητοποίηση

και ενημέρωση συνολικά 8.222 ατόμων εντός της επικράτειας,

προερχόμενων από ποικίλες κοινωνικές ομάδες, όπως προσφυγικού

πληθυσμού και αιτούντων άσυλο, μαθητών γυμνασίων και λυκείων,

σπουδαστών και ομάδων προσκόπων και λοιπών κοινοτήτων πολιτών.

Παράλληλα, και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που επέβαλε η πανδημία του

Covid 19, αξιοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι ηλεκτρονικοί

λογαριασμοί της Α21 στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης [επίσημη ιστοσελίδα,

Facebook, Twitter, Instagram], στα οποία αναρτήθηκε ένας μεγάλος

αριθμός σχετικών με την εμπορία ανθρώπων και την παιδική εκμετάλλευση

άρθρων και ενημερωτικών εκπομπών, διοργανώθηκαν ενημερωτικές ημερίδες

και παρουσιάσεις, αλλά υπήρξε και ενεργή συμμετοχή της σε συλλογικές

διαδικτυακές κοινωνικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, στις οποίες η

συμμετοχή του ευρύτερου κοινού έφθασε τους 50.000 ανθρώπους.

Αναλυτικότερα:

i. Διανομή Εντύπου Υλικού Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Α21 προέβη στον διαμοιρασμό συνολικά

4.026 αντιτύπων ενημερωτικού υλικού προς τον σκοπό της πρόληψης

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως φυλλαδίων, καρτών και ενημερωτικών

αφισών, τα οποία απευθύνθηκαν ιδίως στους προσφυγικούς πληθυσμούς των
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δομών φιλοξενίας και Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης της χώρας.

Περαιτέρω, διανεμήθηκαν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 2.513 αντίτυπα

αφισών, φυλλαδίων και καρτών, και ειδικότερα σε σχολεία και

εκπαιδευτήρια, καθώς και σε νοσοκομεία και δήμους της επικράτειας.

ii. Διανομή Αντισηπτικών

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και προς το σκοπό ενημέρωσης των

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η Α21 συνεργάστηκε με επώνυμη ελληνική

εταιρεία καλλυντικών για την παραγωγή 1.000 τεμαχίων αντισηπτικών επί

των οποίων παρουσιάζονταν πληροφορίες για την Γραμμή Πληροφόρησης για

την εμπορία ανθρώπων 1109 και τα οποία διένειμε μαζί με σχετικό

έντυπο ενημερωτικό υλικό σε αστέγους, εργαζόμενους του σεξ, πελάτες

οίκων ανοχής, και ασυνόδευτους ανηλίκους στην πόλη της Αθήνας.

iii. Ενημερωτικές Παρουσιάσεις

Παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας του Covid 19, μέσα στο 2020

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 ενημερωτικές εκδηλώσεις με φυσική

παρουσία, με τη συμμετοχή 1.094 ατόμων, εκ των οποίων οι 2 έλαβαν

χώρα στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου [Ίδρυμα Θεμιστοκλής

και Δημήτρης Τσάτσος] καθώς και στο Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και

Καινοτομίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 21 διαδικτυακές δράσεις για

την ενημέρωση του κοινού για το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, εκ

των οποίων οι 17 έγιναν μέσω των λογαριασμών της Α21 στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, και συμμετείχαν συνολικά, στη διάρκεια των

ζωντανών αναμεταδόσεων, 1.236 άτομα. Από το σύνολο των εκδηλώσεων και

δράσεων της Α21 για το 2020, οι 6 απευθύνονταν σε μαθητές λυκείων και

σπουδαστές επαγγελματικών ινστιτούτων, στις οποίες συμμετείχαν

συνολικά 161 μαθητές και σπουδαστές. Τέλος, εκπρόσωποι του οργανισμού

έδωσαν 18 συνεντεύξεις σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και περιοδικά

παρουσιάζοντας τη γενική εικόνα του φαινομένου, αλλά και με αφορμή

επίκαιρα θέματα και υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.
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iv. Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών πρώτης γραμμής

Επιπλέον, κατά το έτος 2020, η Α21 διεξήγαγε διαδικτυακά συνολικά 11

εντατικές εκπαιδεύσεις επαγγελματιών πρώτης γραμμής όπως ενδεικτικά

κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και χειριστών υποθέσεων των κρατικών

δομών και Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των προσφυγικών ροών, ενώ

το σύνολο των εκπαιδευόμενων ανήλθε στους 250.

Β. Τμήμα Ταυτοποίησης Θυμάτων

Ύψος Προϋπολογισμού: 67,200.00 €

Σύνολο Εξόδων: 40.488,51  €

Κατά τη διάρκεια του έτους λειτούργησε απρόσκοπτα η 24ωρη τηλεφωνική

Γραμμή Πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων 1109, η οποία είναι

διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό, στα πιθανά θύματα και στις αρχές για

πληροφόρηση, ενώ επίσης προσφέρει την δυνατότητα ανώνυμης αναφοράς

υπόπτων περιστατικών. Συνολικά, για το 2020 η Γραμμή έλαβε 673

τηλεφωνικές κλήσεις σχετιζόμενες με αναφορές υπόπτων περιστατικών και

πληροφορίες για την εμπορία ανθρώπων, ενώ συμμετείχε συνολικά σε 25

επιχειρήσεις διάσωσης και ταυτοποίησης θυμάτων, σε συνεργασία με τα

αρμόδια τμήματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων της Ελληνικής

Αστυνομίας.

Γ. Τμήμα Αρωγής και Αποκατάστασης

Ύψος Προϋπολογισμού: 144,580.00 €

Σύνολο Εξόδων: 133.927,58  €

Κατά την διάρκεια του 2020, η Α21 είχε την ευκαιρία και δυνατότητα

αρωγής και υποστήριξης συνολικά 44 υποθέσεων ωφελουμένων, στις οποίες

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

6



συνέδραμε με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους, όπως ενδεικτικά

μέσω της παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης είτε δια ζώσης

είτε διαδικτυακά, παροχής φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις της, υλικής

βοήθειας, παροχής ιατρικής περίθαλψης, νομικής υποστήριξης και

συμβουλής, νομικής εκπροσώπησης, προγραμμάτων εκμάθησης γλωσσών

(διαδικτυακά ή δια ζώσης), επαγγελματικού προσανατολισμού, βοήθειας

για την μετεγκατάσταση ή τον επαναπατρισμό τους.  Πιο αναλυτικά:

i. Λειτουργία Ξενώνα

Στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος Αρωγής και Αποκατάστασης των

θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, λειτούργησε και κατά το έτος 2020, ο

ξενώνας βραχείας διαμονής της Α21, όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά 4 νέα

διασωθέντα θύματα υπό την φροντίδα και επίβλεψη του εξειδικευμένου

προσωπικού της, και πάντοτε τηρώντας τους επιβληθέντες περιορισμούς

κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid 19.

ii. Διαμερίσματα της Α21

Παράλληλα, στην διάρκεια του έτους, συνολικά 16 ωφελούμενοι των

προγραμμάτων αποκατάστασης της Α21 διέμεναν αυτόνομα στα παρεχόμενα

από την Α21 διαμερίσματα μακροπρόθεσμης διαμονής, στα πλαίσια της

στήριξής τους προς την ανεξαρτητοποίηση και επανένταξη τους στην

κοινωνία. Η διάρκεια αυτόνομης διαμονής εκάστου ωφελουμένου στα

διαμερίσματα κρίνεται κατά περίπτωση και βάσει των ειδικών συνθηκών

του κάθε ωφελουμένου.

iii. Λειτουργία Κέντρου Ημέρας

Παρότι το Κέντρο Ημέρας παρέμεινε κλειστό για σημαντικά χρονικά

διαστήματα εντός του 2020 λόγω της πανδημίας και συνεπώς της τήρησης

των προβλεπόμενων περιορισμών κυκλοφορίας, για τους μήνες, κατά τους

οποίους ήταν ανοιχτό, υπήρξε η δυνατότητα συμμετοχής συνολικά 16

ωφελουμένων σε ποικίλα προσφερόμενα προγράμματα, όπως σε συνεδρίες
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ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, συμμετοχής σε τμήματα εκμάθησης

της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, σε

συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και αρωγής στην εξεύρεση

εργασίας, πάντοτε με βάση το στάδιο αποκατάστασης του εκάστοτε

ωφελουμένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσής του.

iv. Έκτακτα Πακέτα Πρώτης Ανάγκης και Φροντίδας

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Α21 διένειμε συνολικά 332 έκτακτα πακέτα

πρώτης ανάγκης με τα απαραίτητα υλικά αγαθά για την κάλυψη

καθημερινών και επιτακτικών αναγκών διαβίωσης, όπως τρόφιμα και αγαθά

υγιεινής, σε διασωθέντες, οι οποίοι λόγω της ιδιότητας τους ως

αιτούντες διεθνή προστασία εξακολούθησαν να διαμένουν στα Κέντρα

Υποδοχής και Ταυτοποίησης νησιών [Κ.Υ.Τ.] ή σε άλλες κρατικές δομές

της ενδοχώρας, μέχρις ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας

ταυτοποίησης και καταγραφής τους. Περαιτέρω, η Α21 διένειμε πακέτα

φροντίδας, τακτικά ανά 10 ημέρες, σε σε συνολικά 15 περιπτώσεις

διασωθέντων ωφελούμενων της.

v. Επαναπατρισμός και Μετεγκατάσταση

Η Α21 στήριξε και συνέδραμε στον επαναπατρισμό και μετεγκατάσταση

συνολικά 3 διασωθέντων και ωφελουμένων κατά το έτος 2020, οι οποίοι

επιθυμούσαν την επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους ή την επανένωση με

τις οικογένειές τους.

vi. Νομική Βοήθεια και Εκπροσώπηση

Κατά το 2020, η Α21 παρείχε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε

συνολικά 33 υποθέσεις ωφελουμένων, κατά τις εκκρεμείς ποινικές

διαδικασίες αφορώσες το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων αλλά και σε

διοικητικές και αστικές διαδικασίες, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

-----------------------------
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IV. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:

Υπό το φως της αρχής της λογοδοσίας, η Α21 καθιστά διαθέσιμα και

επικαιροποιημένα όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που αφορούν στον

οργανισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω ιδίως της λειτουργίας της

ηλεκτρονικής της ιστοσελίδας. Τηρούνται δε αυστηρές διαδικασίες

ενημέρωσης όλων όσων υποστηρίζουν το έργο και τις δράσεις της,

εμπλέκονται στην υλοποίησή τους ή επηρεάζονται από αυτές. Τέλος, προς

τον σκοπό της διαφάνειας διαχείρισης των οικονομικών της πόρων η Α21

ελέγχεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών.

---------------------------

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α21
Διεύθυνση: Τσιμισκή 43, 54623,
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310-537690

Εmail: info.gr@A21.org

Website: a21.org/Greece

@A21Greece

ΓΡΑΜΜΗ 1109

Website: https://1109.gr/index.php

Facebook Page: https://www.facebook.com/1109greece/

E-mail: info@1109.gr
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