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Θέματα που συζητήθηκαν:
1.









Προβλήματα πεδίου (παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και επικοινωνίας).
Τονίσθηκε ότι το προσωπικό του προγράμματος PHILOS, μετά την πρώτη περίοδο
προσαρμογής/εκπαίδευσης άρχισε σταδιακά να παρέχει τις υπηρεσίες του και να συμμετέχει στις
λειτουργίες των ΜΚΟ στα Κέντρα Φιλοξενίας ενώ ανά Κέντρο γίνεται η καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του.
Αναφέρθηκε ότι δόθηκε το καθηκοντολόγιο για τη κάθε ειδικότητα.
Το προσωπικό από την καινούργια προκήρυξη θα αναλάβει καθήκοντα περί τα τέλη Απριλίου.
Ζητήθηκε λίστα με το ήδη υπάρχον προσωπικό του AMIF
Η απουσία διαπολιτισμικών μεσολαβητών δυσχεραίνει το έργο τους, για το λόγο αυτό προτάθηκε
η συνεργασία με τους ήδη υπάρχοντες των ΜΚΟ-επίσης ζητήθηκε λίστα με τους διαπολιτισμικούς
μεσολαβητές που έχουν τοποθετηθεί στα Νοσοκομεία μέσω AMIF
Τέθηκε εκ νέου το πρόβλημα των ραντεβού μέσω 1535 και η απουσία ΑΜΚΑ –θα διερευνηθεί εκ
νέου από το ΕΚΕΠΥ
Αναλύθηκαν θέματα συνεργασίας ανά Κέντρο Φιλοξενίας

Ενημέρωση σχετικά με το MHPSS sub WG
Ζητήθηκε η παρουσία εκπροσώπου του Group της Ψυχικής Υγείας ώστε να υπάρχει αμφίδρομη
ενημέρωση.

2.

3.





Ενημέρωση σχετικά με το πρωτόκολλο έμφυλης βίας- δυνατότητες συνεργασιών
Ενημέρωση σχετικά με το πρωτόκολλο της ΓΓΙΦ για την έμφυλη βία,και την δυνατότητα παροχής
καταλύματος για τα θύματα και τα παιδιά τους στους Ξενώνες της ΓΓΙΦ
Ανακοίνωση ότι θα γίνει Ημερίδα για το ανωτέρω και ότι θα μπορούν να συμμετέχουν οι NGO με
τις προτάσεις τους
Αναφέρθηκε επίσης ότι το ΕΚΕΠΥ ως επίσημος συντονιστής πρόκειται να κάνει επισκέψεις στα
κέντρα και να ενημερώσει/ εκπαιδεύσει το προσωπικό του Philos και των άλλων οργανισμών
UNFPA ανακοίνωσε τις εκπαιδευτικές του δράσεις που έχει κάνει σε κέντρα όπως στο Ελληνικό,
σε αστυνομικούς, στον ΔΟΜ καθώς και την εκπαίδευση εκπαιδευτών που αναμένεται να διεξαχθεί
την επόμενη βδομάδα και είναι σχετικά με έμφυλη βία και τη κλινική διαχείριση περιστατικών
βιασμού σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

4. Διατροφή
Το Save the Children θα αναπτύξει προγράμματα στη Β. Ελλάδα μετά από συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ
της Β. Ελλάδας.
5. Άλλα Θέματα
Η προμήθεια φαρμάκων από πρόσφυγες, κυρίως αυτών που χρειάζονται δίγραμμη συνταγογράφηση.
Αναφορά έγινε και για τα TB φάρμακα ότι μπορούν να χορηγηθούν μόνο από TB ειδικούς και ότι
νοσοκομεία που αναλαμβάνουν είναι η Σωτηρία και ο Ευαγγελισμός.
Ζητήθηκε να περιγραφεί η διαδικασία εξυπηρέτησης διακομιδών μέσω των Κινητών Μονάδων –θα
σταλεί εγγράφως.

