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Έ Κ Θ Ε Σ Η

Η Fenix ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2018 από πέντε εθελοντές οι
οποίοι πίστευαν σε μια διαφορετική προσέγγιση της νομικής βοήθειας
σε ανθρωπιστικό πλαίσιο: Μια προσέγγιση που θεωρεί τις ιδιαίτερες
ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε αιτούντος άσυλο, ενδυναμώνοντάς τους
αναγνωρίζοντας την ατομικότητά τους και προσφέροντας τα μέσα για να
μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και να δημιουργήσουν μια νέα ζωή σε μια
ασφαλή χώρα.
Το όραμα της Fenix είναι να δει μια δίκαιη και δίκαιη ευρωπαϊκή διαδικασία
ασύλου που να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με αξιοπρέπεια, να
υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους και να τους προσφέρει τη γνώση και
την υπηρεσία για να κατευθύνουν οι ίδιοι τη ζωή τους.
Στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε το όραμά μας, η αποστολή μας είναι
διπλή: 1) παρέχοντας στους αιτούντες άσυλο τις νομικές γνώσεις που
είναι απαραίτητες για την πλοήγηση στη δική τους διαδικασία ασύλου
και στο μέλλον, σεβόμενοι παράλληλα την προσωπική αξιοπρέπεια, την
ατομικότητα και την ευημερία τους και, 2) υποστηρίζοντας για ένα πιο
δίκαιο σύστημα ασύλου παρακολουθώντας και αναφέροντας παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακολουθώντας στρατηγικές διαφορές.
Η ακόλουθη έκθεση συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο η Fenix εργάστηκε
για την επίτευξη των στόχων της το 2020. Η Fenix παραμένει σταθερή
στη δέσμευσή της για επίτευξη ενός πιο δίκαιου ευρωπαϊκού συστήματος
ασύλου το 2021.
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Αγαπητή Κοινότητα Fenix,
Αυτός ο χρόνος ήταν εξαιρετικά απαιτητικός για όλον τον κόσμο,
μα ιδιαίτερα δύσκολος για εκείνους που δραπέτευσαν από
πολέμους και διώξεις και έχουν καταφύγει στα ελληνικά νησιά.
Οι αιτούντες άσυλο στη Λέσβο έχουν αντιμετωπίσει αμέτρητες
προκλήσεις αυτό το έτος: κρούσματα μηνιγγίτιδας και ψώρα στον
καταυλισμό, βία από φασιστικές ομάδες, εντάσεις μεταξύ ντόπιων
και αστυνομικών, μήνες εγκλεισμού Covid, έλλειψη πρόσβασης σε
βασικές υπηρεσίες, πυρκαγιά που έκαψε τον καταυλισμό Μόρια
και κατασκευή νέου στρατοπέδου με συνθήκες συγκρίσιμες ή
χειρότερες από πριν.
Το γραφείο μας και η ομάδα μας ήταν πηγή πληροφοριών,
υποστήριξης και ασφαλούς στέγασης κατά τη διάρκεια του
χάους του 2020. Με γεμίζει με απόλυτη υπερηφάνεια να ηγηθώ
μιας ομάδας με το επίπεδο της αριστείας, της δέσμευσης και
της προσαρμοστικότητας που επέδειξαν οι ομάδες μας φέτος.
Σε όλες τις προκλήσεις, οι ομάδες μας δεν έχουν σταματήσει
- ακόμη και για μια μέρα - την παροχή υπηρεσιών. Αντ ‘αυτού,
προσαρμόσαμε, επεκτείναμε τις υπηρεσίες μας, αυξήσαμε το
μέγεθος της ομάδας μας και διευρύναμε την εμπειρία μας. Είμαστε
περήφανοι που μοιραζόμαστε μαζί σας την έκθεσή μας σχετικά με
τις δραστηριότητες της ομάδας μας φέτος.
Είμαι επίσης γεμάτη ευγνωμοσύνη για τα εκατοντάδες άτομα σε όλο
τον κόσμο που συνέχισαν να μας υποστηρίζουν με οικονομικούς και
υλικούς πόρους, συμβουλές και λόγια ενθάρρυνσης. Το ενδιαφέρον
και η υποστήριξη που έχουμε λάβει από ενδιαφερόμενους
ανθρώπους σαν εσάς είναι μια πηγή έμπνευσης και δύναμης που
μας συνεχίζει.
Το 2020 ήταν μια συντριπτική χρονιά. Επιβεβαίωσε την
πεποίθησή μας ότι η ολιστική νομική συνδρομή είναι ο μόνος
τρόπος να προχωρήσουμε. Η ολιστική υποστήριξη του ατόμου

- συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, ψυχολογικών,
συναισθηματικών, κοινωνικών και νομικών τους αναγκών - αποτελεί
ουσιαστικό μέρος της επίτευξης ενός δίκαιου αποτελέσματος στη
διαδικασία ασύλου, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους
πελάτες μας να κατευθύνουν οι ίδιοι το μέλλον τους.
Αυτός ο μήνας σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης χρονιάς,
αλλά όχι το τέλος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι
αιτούντες άσυλο της Λέσβου. Η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει
απελπιστική. 7.300 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό υποανθρώπινες συνθήκες, σε ένα απελπιστικό νέο σημείο μετά τη
φωτιά. Οι άρρωστοι άνθρωποι κοιμούνται σε σκηνές που γεμίζουν
νερό κατα τη διάρκεια των χειμερινών καταιγίδων. Άνθρωποι
σπρώχνουν αναπηρικά αμαξίδια μέσα στη λάσπη για να έχουν
πρόσβαση στις μικρές, ακατάλληλες, βρώμικες χημικές τουαλέτες
χωρίς τρεχούμενο νερό. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και
παίζουν σε μέρος που χρησιμοποιείται για στρατιωτική περιοχή. Οι
γυναίκες διατρέχουν κίνδυνο βίας και κάνουν ντους με κουβάδες
κρύο νερό. Οι άντρες περιμένουν για ώρες κάτω από τη βροχή σε
ουρές για σχεδόν βρώσιμο φαγητό, για να θρέψουν τις οικογένειές
τους.
Είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μας να έρθει η μέρα που δεν
χρειαζόμαστε πλέον εδώ. Μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, ελπίζω να
συνεχίσετε την υποστήριξή σας· είτε με μία δωρεά, είτε διαδίδοντας
το έργο μας, είτε παρέχοντας εθελοντικά την εμπειρία και τον
χρόνο σας. Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, των εθελοντών
μας και της κοινότητας που εξυπηρετούμε, σας ευχαριστώ.
Με την ευχή ο αντίκτυπος του έργου μας να είναι ακόμη
μεγαλύτερος κατά το 2021.
Amanda Munoz de Toro
Διευθύντρια
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Αποτελέσματα σε αριθμητικά στοιχεία
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Αποτελέσματα μέσα από ιστορίες

Προετοιμασία συνέντευξης

Ομαδικές συνεδρίες πληροφοριών

Η συνέντευξη για το άσυλο είναι η πιο σημαντική στιγμή για
τους αιτούντες άσυλο στο ταξίδι τους για να καταφύγουν. Είναι η
συνέντευξη που καθορίζει εάν θα έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές
μέλλον ή θα επιστρέψουν στη χώρα από την οποία διέφυγαν. Στη
Fenix, ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας παρέχοντας πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιώματά τους. Μέσω της
ολιστικής προσέγγισής μας, τους προετοιμάζουμε για να είναι σε
θέση να εκφράσουν την ιστορία της ζωής τους σε ένα ασφαλές
περιβάλλον, όπου μπορούν να εργαστούν μέσω του τραύματός
τους. Τα περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λέσβο φέτος οδήγησαν
σε παρατεταμένο κλείσιμο των υπηρεσιών ασύλου. Παρ ‘όλα αυτά,
έχουμε ετοιμάσει περισσότερα από 350 άτομα για τη συνέντευξη
για το άσυλο φέτος. Το 76% των αποφάσεων που ελήφθησαν από
τους πελάτες μας, ήταν επιτυχημένες, πράγμα που σημαίνει ότι
είναι πλέον σε θέση να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους σε
μια ασφαλή χώρα.

Εκτός από ατομικές συνεδρίες προετοιμασίας συνέντευξης για
τους πελάτες μας, δεσμευόμαστε να διοργανώνουμε ομαδικές
συνεδρίες στα στρατόπεδα για να ενημερώνουμε όσο το
δυνατόν περισσότερα άτομα σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου
και τα σχετικά δικαιώματά τους. Στοχεύουμε τις συνεδρίες μας
σύμφωνα με το προβλεπόμενο κοινό: ορισμένες συνεδρίες είναι
για εκείνους που μόλις έφτασαν και, άλλες για εκείνες που έχουν
λάβει απόρριψη, ενώ ορισμένες συνεδρίες αφορούσαν ειδικά τις
γυναίκες και περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
των γυναικών και των πόρων κατά του GBV . Αυτές οι συνεδρίες
παρέχουν έναν τρόπο να δοθεί η δυνατότητα στους αιτούντες
άσυλο να έχουν τις πληροφορίες για να ακολουθήσουν τις
διαδικασίες τους, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την εξάπλωση
παραπληροφόρησης και φήμων που μπορούν να δημιουργήσουν
εντάσεις και αβεβαιότητα. This year we have provided information
sessions in community centers, safe shelters for women, Moria
Camp, Kara Tepe Municipality Center and the new emergency site
(Mavrovouni).
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Οικογενειακή επανένωση
Η ομάδα οικογενειακής επανένωσης εργάζεται σκληρά για
την επανένωση των πελατών με τα μέλη της οικογένειάς τους
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τους κανονισμούς
του Δουβλίνου. Φέτος, το έργο της ομάδας οικογενειακής
επανένωσης έχει επισημανθεί ως «εξαιρετικό» από την
ελληνική υπηρεσία ασύλου και τη μονάδα του Δουβλίνου.
Υποστηρίξαμε 48 οικογένειες και πέτυχαμε ποσοστό
αποδοχής 73%. Πολλές οικογένειες έχουν ή θα επανενωθούν
σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Αυστρία, μεταξύ
άλλων. Συνεργαζόμαστε δίπλα-δίπλα με δικηγόρους,
αστυνομικούς και οργανισμούς υπεράσπισης σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες για να διασφαλίσουμε την επανένωση των
πελατών μας με τις οικογένειές τους. Η λήψη ενημερώσεων
από τις επανενωμένες οικογένειες σε όλη την Ευρώπη είναι
ένα από τα σημαντικότερα σημεία της δουλειάς μας.

Ο κ. Χαλίμι και τα παιδια του ταξιδεύουν για την Ελβετία
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Advocacy
Ένας από τους στόχους μας είναι να βελτιώσουμε την
πρόσβαση στα βασικά δικαιώματα μέσω των στρατηγικών
μας προσπαθειών νομικής και υπεράσπισης. Αυτές οι
προσπάθειες μας βοηθούν να ευαισθητοποιήσουμε, να
αυξήσουμε τη λογοδοσία και να εργαστούμε προς το όραμά
μας για ένα δίκαιο και δίκαιο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.
Φέτος, παρακολουθήσαμε εβδομαδιαίες συνομιλίες και
νομικές συναντήσεις με άλλους ηθοποιούς στην Ελλάδα και
μαζί συντάξαμε και δημοσιεύσαμε περισσότερες από 25
ανοιχτές επιστολές και δελτία τύπου προς τις ευρωπαϊκές
και ελληνικές αρχές. Προσκαλέσαμε επίσης βουλευτές σε
συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης για να τους εμπλέξουν στην
κατάσταση στη Λέσβο. Έχουμε εμφανιστεί σε συνεντεύξεις
τύπου με πάνω από 25 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης
και έχουμε παράσχει πληροφορίες για αναφορές
από μεγάλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της Human Rights Watch. Έχουμε
επίσης στρατολογήσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας και
υπεράσπισης και ενισχύσαμε την παρουσία μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ιστολόγια και
σύντομες σημειώσεις για να ευαισθητοποιήσουμε την
κατάσταση στο νησί και τις αλλαγές στους νόμους και τους
κανονισμούς. Η νομική μας ομάδα έχει υποβάλει πολλές
παρουσιάσεις σε τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς,
προκειμένου να αυξήσει την πρόσβαση στα δικαιώματα.
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Ευημερία

Ιατρικές υποθέσεις

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μονοδιάστατη προσέγγιση της
νομικής συνδρομής δεν επαρκεί για να επιτευχθεί δίκαιο
και δίκαιο αποτέλεσμα στη διαδικασία ασύλου. Συνεπώς,
ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση που
υποστηρίζει ολόκληρο το άτομο και την ευημερία τους.
Φέτος, παραπέμψαμε τους πελάτες σε καλύτερη στέγαση
έξω από το στρατόπεδο, διασφαλίζαμε την πρόσβαση σε
υπηρεσίες ιατρικής και ψυχικής υγείας και καλύψαμε το
οικονομικό κόστος όταν ήταν απαραίτητο. Ενημερώσαμε
επίσης και υποστηρίξαμε τους πελάτες με την εγγραφή
για άτυπη εκπαίδευση, αθλητικά και άλλες κοινωνικές
δραστηριότητες, και αντιμετωπίσαμε βασικές ανάγκες
όπως ρούχα, κουβέρτες και ιατρικά είδη. Ένα κρίσιμο μέρος
της εστίασης στην ευημερία των πελατών μας συνίσταται
στη δημιουργία ενός χώρου όπου οι πελάτες αισθάνονται
ασφαλείς, ακούγονται και υποστηρίζονται.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ιατρικές παθήσεις που
δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία, ιατρική
και υποστήριξη στο νησί, πολλοί από τους οποίους είναι
πελάτες μας. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε
την πρόσβασή τους σε ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη
και παρακολούθηση της θεραπείας και της φαρμακευτικής
αγωγής τους. Μερικοί από τους πελάτες μας έχουν
συγκεκριμένα ή ακριβά φάρμακα που άλλοι οργανισμοί
δεν μπορούν να καλύψουν ή χρειάζονται θεραπεία που δεν
παρέχεται σε δημόσια νοσοκομεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
αξιολογούμε και υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών
μας. Μερικοί από τους πελάτες μας έχουν μεταφερθεί σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου θα λάβουν επαρκή ιατρική
περίθαλψη. Για όλους τους πελάτες μας με ιατρικές παθήσεις,
οι επιλογές θεραπείας και οι δομές υποστήριξης είναι
καλύτερες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Επομένως, προτείνουμε
ενώπιον των αρχών του στρατοπέδου να υποστηρίξουν τους
πελάτες μας στη λήψη των κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων
για έξοδο από το νησί. Με την πανδημία COVID-19 φέτος,
αυτό το έργο ήταν κρίσιμο, καθώς πολλοί από τους πελάτες
μας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για το COVID-19. Από την
έναρξη της πανδημίας, συνεργαστήκαμε με τις αρχές του
στρατοπέδου για να διασφαλίσουμε τον εντοπισμό και τη
στέγαση όλων των πελατών μας υψηλού κινδύνου COVID-19
σε ιδιωτικά ξενοδοχεία και διαμερίσματα έξω από το
στρατόπεδο.

10

11
Ph. David Pichler, September 2020
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Βία με βάση το φύλο

Ασυνόδευτοι και κατηγορούμενοι ανήλικοι

Στη Fenix, πολλοί από τους πελάτες μας έχουν βιώσει βία
βάσει φύλου, είτε στη χώρα καταγωγής τους, στη χώρα
διαμετακόμισης είτε στην Ελλάδα. Για αυτά τα άτομα, είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπου
μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να ακούγονται.
Φέτος, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε απότομη αύξηση
των περιστατικών βίας με βάση το φύλο στα στρατόπεδα,
που επιδεινώθηκε από τον περιορισμό των ανθρώπων
σε απάνθρωπες συνθήκες. Η συνεχιζόμενη παρουσία της
ομάδας μας στο στρατόπεδο σήμαινε ότι μπορούμε να
υποστηρίξουμε εκείνους που είχαν βιώσει βία λόγω φύλου
και να παρακολουθήσουμε και να αναφέρουμε την αύξηση
των βίαιων περιστατικών.

Οι ασυνόδευτοι και κατηγορούμενοι ανήλικοι (UAM / AM)
είναι μία από τις ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο και χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Καθ ‘όλη
τη διάρκεια του έτους, βοηθήσαμε τους πελάτες μας UAM
και AM να αξιολογήσουν την ηλικία τους, προκειμένου να
λάβουν την προστασία και την υποστήριξη στην οποία έχουν
το δικαίωμα. Μετά την πυρκαγιά, και μέχρι να μετακινηθούν
από τις αρχές σε ασφαλές καταφύγιο, οι UAM ήταν ιδιαίτερα
ευάλωτοι ενώ ζούσαν στους δρόμους. Παρόλο που πολλοί
εκκενώθηκαν μετά την πρώτη μέρα, η Fenix ανέφερε 11
π.μ. ακόμα στους δρόμους στις αρχές. Ζητήσαμε επίσης
την αξιολόγηση ηλικίας 30 υποτιθέμενων ανηλίκων, 9
παιδιών που είχαν χωριστεί από την οικογένειά τους κατά
τη διάρκεια της πυρκαγιάς, και 6 ανηλίκων που ζούσαν σε
ειδικά καταλύματα για να επιστρέψουν στους γονείς τους ή
στο συγκεκριμένο κατάλυμα τους. Τέλος, έχουμε συντάξει
συγκεκριμένες αναφορές και παράπονα σχετικά με τις
συνθήκες διαβίωσης και την εγγραφή των UAM.

Υποστηρίζουμε αυτούς τους επιζώντες παρέχοντάς τους έναν
ασφαλή χώρο όπου μπορούν να ξαναγράψουν την ιστορία
τους με αυτοπεποίθηση. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά
άβολο και τραυματικό, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για
τη θεραπεία τους και για τη διαδικασία ασύλου τους. Τους
βοηθάμε επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε ασφαλέστερα
καταλύματα και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην
ιατρική και ψυχική υγεία που χρειάζονται.
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Αποτελέσματα μέσα από ιστορίες

Τακτική μετά την πυρκαγιά
Μετά την πυρκαγιά που έκαψε το στρατόπεδο της Μοριάς,
οι ομάδες μας μπήκαν αμέσως για να βοηθήσουν εκεί
που χρειαζόταν περισσότερο. Τις πρώτες ώρες μετά την
πυρκαγιά, επικοινωνήσαμε με όλους τους πελάτες μας για
να κάνουμε check in μαζί τους και να αξιολογήσουμε τις
σημαντικότερες ανάγκες τους. Διασφαλίσαμε ότι οι πελάτες
με χρόνιες ασθένειες έλαβαν τα φάρμακά τους και ότι όσοι
δεν μπορούσαν να φτάσουν ή να σταθούν στις μεγάλες
γραμμές για διανομή θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση
σε τρόφιμα και νερό. Υποστηρίξαμε με τον εντοπισμό και
την τοποθεσία των ατόμων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο, όπως ανύπαντρες γυναίκες, άτομα με αναπηρίες
και, ιατρικές παθήσεις και ασυνόδευτα παιδιά ή παιδιά που
έχασαν τους γονείς τους στο χάος που περιβάλλει τη φωτιά.
Οι ομάδες μας βοήθησαν στη διανομή τροφίμων και νερού,
πρώτα έξω από το στρατόπεδο και αργότερα στο πρόσφατα
ανακατασκευασμένο στρατόπεδο, έως ότου οι καθορισμένοι
οργανισμοί διανομής τροφίμων ανέκτησαν την ικανότητα
να αναλάβουν.
Η νομική μας ομάδα έχει επίσης επιδιώξει επείγουσα
νομική δράση για να εγγυηθεί την πρόσβαση των πελατών
σε κατάλληλη και ασφαλή διαμονή και ιατρική φροντίδα:
γράψαμε τρεις αξιώσεις εντός 72 ωρών για λογαριασμό
τριών πελατών με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Έλληνας Διαμεσολαβητής εξ
ονόματος δεκαεπτά ασυνόδευτων ανηλίκων. Διενεργήσαμε
επίσης
δραστηριότητες
παρακολούθησης
για
να
αξιολογήσουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε τρόφιμα,
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, και συντάξαμε μια έκθεση
που αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα προκειμένου να
πιέσουμε για λύσεις.
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Αποτελέσματα μέσα από ιστορίες

Ψυχική υγεία

Ομαδικές συνεδρίες γυναικών και διερμηνέων

Καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2020, διασφαλίσαμε την πρόσβαση
των πελατών μας στην υποστήριξη ψυχικής υγείας
παραπέμποντάς τους σε οργανισμούς ψυχικής υγείας στο
νησί. Λόγω της πολύ αυξημένης ανάγκης για υποστήριξη
ψυχικής υγείας στο νησί, η Fenix αύξησε την εμπειρία της
ψυχικής υγείας προσλαμβάνοντας διεθνείς ψυχολόγους
για να οργανώνουν ομαδικές συνεδρίες, να παρέχουν
ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και σταθεροποίηση και να
πραγματοποιούν ενημερωμένες εκθέσεις, αξιολογήσεις
και παραπομπές. Εκπαιδεύουν επίσης την ομάδα μας
στη συνεργασία με ευάλωτους πληθυσμούς και μπορούν
να επισημάνουν πελάτες που χρειάζονται επείγουσα
υποστήριξη. Επιπλέον, έχουμε αυξήσει την υποστήριξη
ψυχικής υγείας για τους εθελοντές μας. Για το 2021, ανοίξαμε
μια πρόσκληση για Έλληνες ψυχολόγους, ώστε να μπορούμε
επίσης να παρέχουμε ατομικές ψυχολογικές συνεδρίες
στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα κάνει το έργο
μας πραγματικά ολιστικό.

Τον
Οκτώβριο,
ξεκινήσαμε
εβδομαδιαίες
ομάδες
υποστήριξης για γυναίκες και διερμηνείς, με επικεφαλής
τους διεθνείς ψυχολόγους μας και πραγματοποιήθηκαν
στα Φαρσί, Αραβικά και Γαλλικά. Κατά τη διάρκεια αυτών
των συνεδριών, οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν
συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με τη ζωή ως
αιτούντος άσυλο, ενώ μοιράζονται το τσάι και τον καφέ σε
έναν ασφαλή χώρο. Ο ψυχολόγος μας μοιράζεται τεχνικές
αντιμετώπισης για τη μείωση του στρες και την αντιμετώπιση
δύσκολων συναισθημάτων.
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“Νοιώθω σαν να είμαι με την οικογένεια μου στις
συναντήσεις. Αισθάνομαι ασφαλής και πρόθυμη να
μοιραστώ τις εμπειρίες μου”
- Γυναίκα που συμμετείχε στις ομαδικάς συνεδρίες γυναικών το 2020

“Όλα θα ήταν δύσκολα χωρίς την καθηδήγηση της Φένιξ.
Θα αισθάνομουν σαν να βρίσκομαι σε μια διασταύρωση
και να μην ξέρω προς τα που να πάω”
- 26 χρονη γυναίκα από το Αφγανιστάν
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Οργανωτική ανάπτυξη
Καθ ‘όλη τη διάρκεια του χάους του 2020, η Fenix κατάφερε
να βελτιώσει τον αντίκτυπο της δουλειάς μας διασφαλίζοντας
μια ευέλικτη, καλά εκπαιδευμένη και καλά προετοιμασμένη
ομάδα. Η ομάδα μας παρέδωσε και παρακολούθησε
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια και
την εκτίμηση κινδύνου, την πυρκαγιά, τις πρώτες βοήθειες,
την ευημερία και το δευτερογενές τραύμα, την πολιτιστική
ευαισθητοποίηση, την προστασία των παιδιών, τη βία
των φύλων, τις χώρες προέλευσης και τα βασανιστήρια.
Επιπλέον, η Fenix έχει σχεδιάσει μια διαδικτυακή κατάρτιση
πριν από την αποστολή, καθώς και μια εντατική θεωρητική
εκπαίδευση δύο εβδομάδων και μια πρακτική εκπαίδευση
πεδίου για ένα εισερχόμενο προσωπικό και εθελοντές.
Επιπλέον,
τον
Αύγουστο,
ένας
εμπειρογνώμονας
παρακολούθησης και αξιολόγησης πραγματοποίησε μια
βασική αξιολόγηση του έργου μας, πραγματοποιώντας
ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για να μετρήσει τον αντίκτυπο
των παρεμβάσεων της Fenix. Η έκθεση θα δημοσιευθεί τον
Ιανουάριο του 2021 και περιλαμβάνει σχόλια από τους
σημερινούς και πρώην εθελοντές μας, τρέχοντες και πρώην
πελάτες, συνεργάτες και άλλους οργανισμούς στο νησί,
καθώς και προτάσεις για το μέλλον. Τέλος, έχουμε σχεδιάσει
ένα Σχέδιο Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Μάθησης
που θα εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2021.
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Σχέδια για το μέλλον
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Σχέδια για το μέλλον

Η Fenix είναι ένας νέος αλλά ταχέως αναπτυσσόμενος
οργανισμός. Τον τελευταίο χρόνο, αυξήσαμε την ομάδα
μας από 15 σε 30 μέλη του πεδίου και η ελάχιστη διάρκεια
αποστολής μας από 3 σε 6 μήνες, αν και μ. Οι περισσότεροι
από τους εθελοντές μας μένουν πολύ περισσότερο από αυτό.
Έχουμε προσλάβει επίσης τα πρώτα μέλη του προσωπικού
μας και στοχεύουμε να εξασφαλίσουμε τέσσερις θέσεις
για τους Έλληνες τοπικούς υπαλλήλους το 2021 (3 Έλληνες
δικηγόροι και 1 Ψυχολόγος).
Ο στόχος μας για το 2021-2022 είναι να είμαστε σε θέση να
διατηρήσουμε πολλούς από τους μακροχρόνιους εθελοντές
μας, και μαζί τους την εμπειρία τους και τις γνώσεις που
σχετίζονται με το πλαίσιο που έχουν αποκτήσει κατά τη
διάρκεια του χρόνου τους εδώ. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την
εκπαίδευση των εθελοντών μας και οι επιτόπιες αποστολές
μας περιλαμβάνουν πολλές ευκαιρίες για να διευρύνουμε
τις δυνατότητες της ομάδας μας. Για το 2021, εκτός από την
εντατική επιτόπια εκπαίδευση, έχουμε ήδη προετοιμάσει
εξωτερικές εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και εργαστήρια
σχετικά με τη φροντίδα μετά από τραύματα, δευτερογενές
τραύμα, ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση. Επίσης, έχουμε
αναπτύξει ένα σχέδιο για να υποστηρίξουμε την ψυχική
υγεία και ευεξία της ομάδας μας κατά τη διάρκεια του χρόνου
τους μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης επαγγελματικής
καθοδήγησης από συμβούλους, υποχρεωτικά διαλείμματα
και τακτικά check-in. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε
αυτές τις γνώσεις και να συνεχίσουμε τη μακροπρόθεσμη
επένδυση στην εμπειρία και την ευημερία της ομάδας μας.
Η διασφάλιση μακροχρόνιων διεθνών εμπειρογνωμόνων,
καθώς και Ελλήνων δικηγόρων, ψυχολόγων και κοινωνικών
λειτουργών αυξάνει τον αντίκτυπό μας, τη συνέχεια της
εκπροσώπησης για τους πελάτες και την υψηλή ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, η πανδημία και οι απάνθρωπες συνθήκες των
καταυλισμών κατέδειξαν την επιδείνωση της ψυχικής υγείας
των πελατών μας και την ανεπαρκή υποστήριξη ψυχικής
υγείας στη Λέσβο.
Το 2021, δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη χρηματοδότησή
μας για να υποστηρίξουμε μια ομάδα ψυχικής υγείας και
ψυχοκοινωνικής ομάδας Fenix με Έλληνες και διεθνείς
ψυχολόγους, καθώς και έναν επιπλέον χώρο για τη διεξαγωγή
ομαδικών συνεδριών. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής
σημασίας ο ασφαλής χώρος που παρέχουμε στους πελάτες
μας να περιλαμβάνει εσωτερική ψυχική υγεία υποστήριξη
από επαγγελματίες που έχουν ήδη γνώση των ολιστικών
αναγκών του πελάτη.

Στη Fenix, δεν πιστεύουμε σε προσωρινές λύσεις και
δεν φοβόμαστε να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας
απέναντι σε νέες προκλήσεις και καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης που προκύπτουν για την καλύτερη υποστήριξη
των πελατών μας. Είμαστε υπερήφανοι για την ευελιξία
και την προσαρμοστικότητα στις συνεχείς αλλαγές στον
τομέα, χαρακτηριστικά που πιστεύουμε ότι μας κάνουν
έναν μοναδικό ηθοποιό στη Λέσβο. Θα συνεχίσουμε να
προσαρμόζουμε για όσο διάστημα οι περιστάσεις και οι
πελάτες μας χρειάζονται υποστήριξη.
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Ευχαριστώ!
Με ευχαριστίες προς τους εταίρους, συνεργάτες και χορηγούς μας που μας στήριξαν με τις δωρεές, τις συμβουλές,
τις δεξιότητες και την ενθάρρυνση τους και χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή η δουλειά μας:
Ahmad Ali; Ali Millad; Amy Einhorn & Mattew
Futterman; Anastasia Thano; Anastasia Balta; Anthy
Doxiadis; Ben & Karen Kahrl; Bob from Sussex,
England; Brisa Merino Navarrete; Celine Leong Ying
Xian; Charlie Cooper; Charlie Hardstone; Chloe Powers;
Christos Dagiellis; Costas Petropoulos; David Pichler;
Domitille Gautier de Charnacé; Eirini Zanni; Emma
Hogendorp; Fabiola Velazquez; German Bencci; George
& Joy Kroussaniotakis; Dr. Helene Feinberg Walker;
Jacqueline Bengtson; Janice Firestein; Jonathan Cook;
Judy & Sid Shroyer; Karol Kras; Kent Walker, Esquire;
Maria Chiban; Maria Cane; Martin Binder; Milosz Palej;
Monica Arias; Nicolò Carrara; Osvaldo Galeano; Patrick
Münz; Rose Firestein; Sabriyah Saeed; Saskia Wishart;
Tadhg Hartnett; Tina Rogers; Woden Teachout; Virginia
Alimonda; Yiannis Peytopoulos

01 SOLUTIONS HELLAS; Asylkoordination Österreich;
Austrian Red Cross; Be an Angel; Border Criminologies,
Oxford University; Borderline Europe; Choose Love,
and their incredibly supportive, well-informed and
insightful field team Fabian Bracher & Freya Mergler;
Cooley LLP; Donate4Refugees; Dutch Refugee Council
(Diete Touwen); Earth Medicine Physical Rehabilitation;
Equal Rights Beyond Borders; Firwood Church;
Frontline Defenders; Goldsmith Chambers; GoodWill
Caravan; Haella Stichting; Humans Not Numbers;
Indigo Volunteers; Leave No One Behind; Mission
Lifeline; NGO Committee on Migration; R4R; Shearman
and Sterling; SolidariTee, and Lexi and Tiara for their
constant care and support; Solidarity Now; STELP;
Stiftung Seenotrettung; Trotula Fund; Wake Waka;
Weil, Gotshal & Manges LLP; World Psychologists,
with special thanks to Gea and her team for their
uninterrupted mental health support to our clients and
team during this difficult year.

Σε όλους τους οργανισμούς, το προσωπικό και τους εθελοντές με τους οποίους είμαστε περήφανοι που
συνεργαζόμαστε στην Αθήνα και στη Λέσβο,
Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που μας βοήθησαν να μοιραστούμε με τον κόσμο τι συνέβαινε
στο νησί.
Σε όλους τους υποστηρικτές μας που δώρισαν, μοιράστηκαν και ευαισθητοποίησαν.
Προς την απίστευτα αφοσιωμένη και εμπνευσμένη ομάδα πεδίων που εκπληρώνει ανιδιοτελώς και με πάθος την
αποστολή και το όραμά μας για παροχή ολιστικής νομικής βοήθειας.
Και πάνω απ ‘όλα, στους πελάτες μας και στην προσφυγική κοινότητα της Λέσβου, των οποίων το θάρρος και η
ανθεκτικότητα συνεχίζουν να μας εμπνέουν καθημερινά
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