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ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – FREEDOM GATE GREECE
Έκθεση πεπραγμένων

2019 & 2020

Η «Πύλη Ελευθερίας», μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την
καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Παρέχουμε ψυχοκοινωνική στήριξη
σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες σε κάποιον
τομέα της ζωή τους. Από το 2015 έως και σήμερα υλοποιεί ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα 
και σεμινάρια καθώς επίσης και δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων ( Νέοι, 
γυναίκες, μετανάστες/πρόσφυγες). 

Δράσεις 2019

1. Ψυχοκεπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ομάδα Συζήτησης Ηθικών Διλημμάτων    
   Αναλυτικότερα στο συγκεκριμένο έργο πραγματοποιούνται:

• ομαδικές ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παραβατικούς ανήλικους/νέους μια 

ιδιαίτερη κοινωνική ευπαθή ομάδα όπου η πλειοψηφία ανήκει στο
μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυμό. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την
ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, την ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών 
δεξιοτήτων, την διαπολιτισμική αγωγή,  την εκπαίδευσή τους στην διαχείριση των 
συγκρούσεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και την 
καλλιέργεια της συναισθηματικής τους έκφρασης με απώτερο σκοπό την
ομαλή κοινωνική ένταξη τους.

• εκπαιδευτικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής/επαγγελματικού 
προσανατολισμού σε ανήλικους / νέους ( 15 έως 25 ετών ) με στόχο την 
ενημέρωση και προετοιμασία τους για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην
αγορά εργασίας

Επιπλέον, ψυχοκοινωνική υποστήριξη του οικείου περιβάλλοντος  παραβατικών νέων και 
ειδικότερα των γυναικών και των ανήλικων τέκνων τους, όπου μεγάλος 
αριθμός ανήκουν σε μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό που βιώνουν έντονα 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και το κοινωνικό στίγμα. Συγκεκκριμένα  οι επιστημονικοί 
συνεργάτες μας οργανώνουν

• ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής 
• οικογενειακές συνεδρίες 
• ομάδες ομότιμης υποστήριξης του ευρύτερου φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

των κρατουμένων, με βασικό στόχο την καταπολέμηση του στίγματος και τη
διαχείριση των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει ο κοινωνικός αποκλεισμός.

2. Θερινά σχολεία 2019
Στο πλαίσιο  του προγράμματος πρόληψης και κοινωνικής υποστήριξης Νέων σε
κίνδυνο της Γενικής Γραμματείας Νέας  Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ χρηματοδοτήθηκε η Πύλη
Ελευθερίας  και υλοποίησε δράσεις στην ελληνική επικράτεια. Απώτερος στόχος είναι 
η ενίσχυση της διά βίου μάθησης και του σκοπού του σωφρονισμού καθώς και η 
στήριξη αυτής της κοινωνικά ευάλωτης ομάδας.
Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως επιτυχημένο.
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Ενδεικτικά υλοποίθηκαν δράσεις :

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση

• Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, κοινωνική οικονομία, κοινωνική  επιχειρηματικότητα,
επιχειρηματικότητα, επιχειρηματική ευκαιρία, επιχειρηματικό σχέδιο

• Βιωματικό εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης – Life Coaching

• Εργαστήριο βελτίωσης της καθημερινότητας σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 
• Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

• Εργαστήριο Δημιουργίας Παιχνιδιού γνώσεων

• Εργαστήριο Χειροτεχνίας (παρασκευής σαπουνιών – κατασκευής κοσμημάτων και
διακοσμητικών)

• Εικαστικό εργαστήρι θέατρο και Κατασκευές

• Γλυπτική (με την ονομασία Πλάθω τη Ζωή)

• Ζωγραφική (με την ονομασία χρωματίζω τη Ζωή)

• Μοντέρνος χορός (με την ονομασία Χορεύω-Ζω)

• Μουσικό εργαστήρι

• Εργαστήρι Κεραμικής

• Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής και Προσωπικής Ανάπτυξης

3. RE[ENTER]

Πρώτος χρόνος  υλοποίησης του έργου  με τίτλο RE[ENTER], με κωδικό  «2018-1-EL01-KA204-
047884» ( Erasmus +), το οποίο αφορά ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την
εκπαίδευση εργαζόμενων και εθελοντών  καθώς και εργαζόμενων σε φορείς που ασχολούνται 
με την επαγγελματική ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ανηλίκων / νέων (15-25)  και 
ενηλίκων. Συνολικά είμαστε 9 εταίροι από την Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία Κύπρο 
και Ρουμανία. Από την Ελλάδα εταίρος μας  είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

Υλοποιήθηκαν 3 τρίημερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με καλές πρακτικές και ιδαίτερα
δόθηκε εμφαση στην κοινωνική εντάξη των σε κίνδυνο αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων.
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4. CHANCE - Changing Lives by Community Engagement

Τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκρίθηκε το έργο με τίτλο CHANCE - Changing Lives by Community
Engagement με κωδικό 2019-2-EL02-KA205-005144 Είμαστε φορέας υλοποίησης στο έργο το
οποίο αφορά ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τα εναλλακτικά μέτρα έκτισης ποινής
ανηλίκων/νέων και την κοινωφελή εργασία. Συνολικά είμαστε 9 εταίροι από την Φινλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία  και Ρουμανία. Από την Ελλάδα εταίρος μας  είναι oι Επιμελητές
της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά (Υπουργείο
Δικαιοσύνης).

5. SPIRITS

Επίσης συμμετέχουμε ως εταίρος και σε δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο SPIRITS (Erasmus+) με
αντικείμενο τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής ενταξης- επανένταξης. Φορέας υλοποίησης 
είναι το UISP και εδρεύει στην Ιταλία.

Δράσεις 2020
1.Ψυχοκεπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ομάδα Συζήτησης Ηθικών Διλημμάτων

Αναλυτικότερα στο συγκεκριμένο έργο πραγματοποιούνται:

        • ομαδικές ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παραβατικούς ανήλικους/νέους μια                      
ιδιαίτερη κοινωνική ευπαθή ομάδα όπου η πλειοψηφία ανήκει στο μεταναστευτικό και 
προσφυγικό πληθυμό. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, την 
ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, την διαπολιτισμική αγωγή,  την 
εκπαίδευσή τους στην διαχείριση των συγκρούσεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
καθώς και την καλλιέργεια της συναισθηματικής τους έκφρασης με απώτερο σκοπό την 
ομαλή κοινωνική ένταξη τους.

• εκπαιδευτικά online  σεμινάρια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ» Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση με την 
ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση των “Ηθικών Διλημμάτων”, ένα πρόγραμμα που 
συστάθηκε από την ΑΜΚΕ Πύλη Ελευθερίας, και εφαρμόζεται επί πέντε συναπτά έτη  
και η εκμάθηση ενός χρήσιμου εργαλείου για την καθημερινή εργασιακή πρακτική 
των επαγγελματιών. Μέσα στην εκπαίδευση θίγονται θέματικές σχετικά με 
διαπολιτισμική κουλτούρα και την διαχείριση των συγκρούσεων.

2. RE[ENTER]

Δεύτερος  χρόνος  υλοποίησης του έργου  με τίτλο RE[ENTER],  με κωδικό  
«2018-1-EL01-KA204- 047884» ( Erasmus +), το οποίο αφορά ανταλλαγή καλών πρακτικών 
σχετικά με την εκπαίδευση εργαζόμενων και εθελοντών  καθώς και εργαζόμενων σε φορείς 
που ασχολούνται με την επαγγελματική ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ανηλίκων / 
νέων 15-25  και ενηλίκων. Συνολικά είμαστε 9 εταίροι από την Φινλανδία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία Κύπρο και Ρουμανία. Από την Ελλάδα εταίρος μας  είναι το Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλίας.
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3. CHANCE - Changing Lives by Community Engagement

Συνεχίζεται  το έργο με τίτλο CHANCE - Changing Lives by Community Engagement με κωδικό
2019-2-EL02-KA205-005144 . Το  έργο το οποίο αφορά ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά
με τα εναλλακτικά μέτρα έκτισης ποινής ανηλίκων/νέων και την κοινωφελή εργασία.
Συνολικά είμαστε 9 εταίροι από την Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία  και Ρουμανία.
Από την Ελλάδα εταίρος μας  είναι oι Επιμελητές της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων &
Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης).
Υλοποιήθηκε τον Μάρτιο δια ζώσης 3ημερη εκπαίδευση  πάνω σε καλές πρακτικές. 

4. SPIRITS
Επίσης συμμετέχουμε ως εταίρος και σε δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο SPIRITS (Erasmus+) με 
αντικείμενο τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής ένταξης- επανένταξης. Φορέας υλοποίησης 
είναι το UISP και εδρεύει στην Ιταλία.

5. ΑΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Το αντικείμενο του Άτυπου Πανελλαδικού Δικτύου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων
των Ευάλωτων Νέων, θα επικεντρώνεται στους εξής άξονες:
Θεματικός Άξονας #1: Πρόληψη Νεανικής Παραβατικότητας μέσα από δράσεις
ενημέρωσης, κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας.
Θεματικός Άξονας #2: Πρόληψη Νεανικής Παραβατικότητας σε νέους με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης παραβατικής συμπεροφοράς. (12-25)
Θεματικός Άξονας #3:Παρέμβαση, μέσα από σειρά δράσεων ψυχο- κοινωνικού και
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα στοχεύουν στην υποστήριξη, ενδυνάμωση και
συνεχή αλληλεπίδραση με την ομάδα στόχου.
Θεματικός Άξονας #4: Ενσωματωση, μέσα από σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, που
στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση ή (επαν)ένταξη της ομάδας στόχου.

Μαρία Παπαστεργίου
Νόμιμη εκπρόσωπος

Τίνα Άννεττ Τόρρονεν
Πρόεδρος - Νόμιμη εκπρόσωπος
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