ΤΟ WELCOMMON ΕΙΝΑΙ…

…..ένα πρότυπο κέντρο προσωρινής στέγασης και κοινωνικής ένταξης προσφύγων, που
συνδυάζει τη φιλοξενία με πολύπλευρες δράσεις κοινωνικής ένταξης και συνδέεται με τις
τοπικές κοινωνίες. Βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 4 στα Εξάρχεια, και
λειτουργεί μέσω της συνεργασίας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Άνεμος
Ανανέωσης» με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) ΑΕ, στο
πλαίσιο του προγράμματος για την μετεγκατάσταση των προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Το WELCOMMON ετοιμάστηκε για να υποδεχθεί
τους πρώτους φιλοξενούμενούς του τον Σεπτέμβριο του 2016.

Το WELCOMMON είναι ένα μοντέλο που προέκυψε από πρωτοβουλία του Ανέμου
Ανανέωσης και τη συστηματική συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, το πολιτιστικό κέντρο ΑNASA και τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές κοινότητες. Στόχος του WELCOMMON είναι να αναδείξει μια
ολοκληρωμένη πρόταση για το προσφυγικό που συνδυάζει:

● την διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων,
● την παροχή οργανωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας,
● την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, με τρόπο που συμβάλλει στη
βελτίωση της ζωής των ίδιων αλλά και των τοπικών κοινοτήτων.
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ WELCOMMON

WELCOMMON σημαίνει για μας Welcome in common αλλά και Welcome in our community!
Η κοινότητά μας απαρτίζεται από τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες, το προσωπικό και εσάς
τους εθελοντές. Για την αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία μας εφαρμόζουμε
ορισμένους κανόνες:
Συμπεριφορά

Είμαστε φιλικοί, ευγενικοί και ανεκτικοί. Σεβόμαστε τις πολιτισμικές διαφορές και την
αξιοπρέπεια των άλλων. Αντιμετωπίζουμε όλους ισότιμα, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας
και άλλων χαρακτηριστικών. Η βίαιη συμπεριφορά, η χειροδικία και η κακομεταχείριση
άλλων ατόμων δεν είναι ανεκτές στο WELCOMMON. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός και οι επιλογές ζωής των άλλων είναι σεβαστές από όλους
μας.
Εργαζόμενοι,

εθελοντές

και

φιλοξενούμενοι

αντιμετωπίζουμε

με

σεβασμό

και

διακριτικότητα τους περίοικους και τους εργαζόμενους στα γειτονικά κτίρια. Αν έχουμε
ερωτήματα, ή προκύψει κάποιο θέμα ζητάμε τη βοήθεια του προσωπικού Υποδοχής.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των φιλοξενούμενων είναι απόρρητα και οφείλουμε να μην τα
αποκαλύπτουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τρίτα πρόσωπα. Λεπτομερείς πληροφορίες
για το πρόγραμμα και τη λειτουργία του WELCOMMON δίνονται μόνο σε συμφωνία με το
προσωπικό. Δεν ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τρίτους. Δεν φωτογραφίζουμε τους
φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και τους άλλους εθελοντές για προσωπική μας ή
δημόσια χρήση π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή για δημοσίευση γενικότερα αν δεν
έχουμε την συναίνεσή τους.Δεν δεχόμαστε επισκέψεις στο WELCOMMON χωρίς
προηγούμενη άδεια από το προσωπικό.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Οι εθελοντές διεκπεραιώνουν με υπευθυνότητα, ακρίβεια και συνέπεια τα έργα και τις
δράσεις που έχουν αναλάβει σε συνεννόηση και με την στήριξη των επαγγελματιών όπου
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χρειάζεται. Τηρούν τους καθορισμένους χρόνους και τις συμφωνημένες προθεσμίες και αν
αδυνατούν να το κάνουν ειδοποιούν εγκαίρως τον υπεύθυνο εθελοντών.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η καλή επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση και η συνεργασία κάθε εθελοντή με τους
εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και τους άλλους εθελοντές συμβάλλουν στην
συντονισμένη λειτουργία του WELCOMMON και στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς που
γίνεται μέσα στο κέντρο. Μπορείτε να προτείνετε δραστηριότητες ή προγράμματα που σας
ενδιαφέρουν ή άλλες ομαδικές δράσεις τις οποίες θέλετε να οργανώσετε και να υλοποιήσετε
. Παράλληλα, μπορείτε να συμμετέχετε σε δράσεις και προγράμματα που οργανώνονται από
το WELCOMMON.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και με την συμμετοχή των

εθελοντών, ενώ κάθε άποψη είναι σεβαστή.Zuständigkeiten
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι εθελοντές συνεννοούνται με τον υπεύθυνο εθελοντών πριν κάνουν οποιαδήποτε δημόσια
δήλωση ή συμφωνία που συνεπάγεται οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του WELCOMMON.
Όταν μιλάνε εκ μέρους του WELCOMMON οφείλουν να εκπροσωπούν το πλαίσιο και τις
αρχές που το διέπουν, αλλιώς πρέπει να διευκρινίζουν ότι είναι η προσωπική τους άποψη.
Δεν αξιοποιούν την συμμετοχή τους ως εθελοντές/τριες στο WELCOMMON για να
αποκομίσουν οικονομικά ή εμπορικά οφέλη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι οικογένειες των φιλοξενούμενων έχουν την ευθύνη των παιδιών τους. Δεν παίρνουμε τα
παιδιά έξω από το κτίριο με πρωτοβουλία μας κι αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο αυτό πρέπει να
γίνεται μόνο ύστερα από την άδεια του αρμόδιου προσωπικού. Οι εθελοντές δεν
αναλαμβάνουν από μόνοι τους, χωρίς συνεννόηση με το προσωπικό του WELCOMMON, την
ευθύνη να έχουν τα παιδιά όσο απουσιάζουν οι γονείς, πολύ περισσότερο αν δεν έχουν
σχετική εμπειρία και γνώση.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Εργαζόμαστε συλλογικά για να διατηρήσουμε το κτίριο καθαρό και σε καλή κατάσταση. Οι
εθελοντές συμμετέχουν και αυτοί στον καθαρισμό του χώρου τους, της κουζίνας όπου
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μπορούν να ετοιμάζουν το φαγητό τους μαζί με το προσωπικό, και των υπόλοιπων
κοινόχρηστων χώρων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την ασφάλεια όλων μας, δεν επιτρέπεται η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ
μέσα ή γύρω από το κτίριο. Για λόγους υγιεινής και πυρασφάλειας, το κάπνισμα και οι εστίες
φωτιάς δεν επιτρέπονται μέσα στο κτίριο.
ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ

Υπάρχουν μερικά δωμάτια με βασική υποδομή που παρέχονται δωρεάν σε εθελοντές μόνον
για ατομική τους χρήση. Ζητήστε να μάθετε αν υπάρχει διαθεσιμότητα στις ημερομηνίες που
σας ενδιαφέρουν. Οι εθελοντές έχουν την ευθύνη να διατηρούν αυτούς τους χώρους σε καλή
κατάσταση σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους.
ΈΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εθελοντές πρέπει να ενημερώνονται από τους επαγγελματίες ή άλλους εθελοντές για τις
αρχές, το πλαίσιο λειτουργίας του WELCOMMON καθώς και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν
με την συμμετοχή τους στην κοινότητά μας, και κατά συνέπεια να τα αποδέχονται πριν
αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο WELCOMMON.
Αφού συναντηθεί με τον /την υπεύθυνο εθελοντών, ενημερωθεί πιο αναλυτικά για τον τρόπο
λειτουργίας και τις αρχές του WELCOMMON, κάθε νέος/α εθελοντής/ντρια υπογράφει τη
Συμφωνία εθελοντικής εργασίας. Στη συνέχεια εντάσσεται σε ομάδες και δράσεις που
επιθυμεί, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού.
Από κοινού με τους υπευθύνους του WELCOMMON συμφωνείται από την αρχή η
ημερομηνία έναρξης και λήξης της εθελοντικής εργασίας, ενώ η όποια αλλαγή συμφωνείται
εγκαίρως.
Εάν δεν μπορεί ή δεν θέλει να συνεργαστεί πλέον με τον οργανισμό, ο/η εθελοντής/τρια
ενημερώνει εγκαίρως τον /την υπεύθυνο εθελοντών ώστε να αντικατασταθεί. Εάν ο/η
εθελοντής/τρια παραβιάσει τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του, το αρμόδιο
προσωπικό του WELCOMMON μπορεί να τον/την αποδεσμεύσουν και να αποφασιστεί η
διακοπή της συνεργασίας.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ WELCOMMON
Σήμερα, _____________________, εγώ ο/η __________________________________

δηλώνω πως θέλω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου εθελοντικά στο χώρο WELCOMMON.

Ως εθελοντής/ντρια δηλώνω ότι δεν έχω οικονομική απαίτηση από το WELCOMMON για τις
υπηρεσίες που προσφέρω ούτε για ασφαλιστικές εισφορές και ιατρική περίθαλψη ούτε για
εργατική ή άλλη αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού ή απώλειας
προσωπικών αντικειμένων που έχει συμβεί στο χώρο του WELCOMMON. Δεν έχω απαίτηση
για αποζημίωση αστικής ή άλλης ευθύνης σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε ατύχημα
είτε μέσα στον χώρο είτε εκτός χώρου, είτε κατά την διάρκεια της εθελοντικής μου
συμμετοχής είτε κατά την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου μου ή άλλων κοινωνικών
δραστηριοτήτων.
Έχω την απόλυτη ευθύνη να τηρώ όλους τους κανόνες υγιεινής κι ασφάλειας από μόνος μου
ώστε να μην προκληθεί κάποιο προβλημα σε εμένα ή σε κάποιο άλλο άτομο.
* Παραχωρώ στο WELCOMMON την άδεια να χρησιμοποιεί φωτογραφίες ή video που με
συμπεριλαμβάνουν για την προώθηση των εθελοντικών υπηρεσιών στο WELCOMMON.
Με την υπογραφή μου επιβεβαιώνω ότι συναινώ στην αποποίηση ευθυνών του
WELCOMMON.

_______________________
Ημερομηνία/υπογραφή
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