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PROGRAMA SOCIOEDUCATIU I DE RECUPERACIÓ 

EMOCIONAL PER ALS REFUGIATS A GRÈCIA – 

PROJECTE XEFLIS 
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 Continent: EUROPA 
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Data aprovació: 5 Maig 2017 

Període finançament: 2017 

 

 

 

Estat del Projecte: Obert 

 

Import total projecte:   euros 

Aportació contrapart: euros 

Aportació entitat: euros 

Aportació sol·licitada:  32.000,00 euros 

Aportació del FONS:  euros 

10% de gestió: euros 

Import total a finançar: euros 

 

  SINOPSI 

 

El  programa té com a principal objectiu la millora de les condicions de vida, 

l’apoderament personal i la formació dels refugiats de guerra atrapats a Grècia. A causa 

de l’incompliment dels compromisos de relocalització adquirits pels governs europeus, 

la major part (més de 60.000) es veuran obligats a romandre un llarg període de temps a 

Grècia, i això planteja el repte de fer de la seva estada un període que els permeti 

recuperar-se emocionalment, aprendre i formar-se i conviure en cohesió amb la població 

local. La població refugiada malviu sota condicions vitals mínimes, garantides de 

manera precària i està mancada d’accés a programes que els permetin estructurar la 

nova situació, encarar el futur i recuperar la dignitat i els drets de ciutadania. 

 

Aquest programa l’impulsa la Fundació ACSAR (Associació Catalana d’Ajuda i 

Solidaritat als Refugiats) conjuntament i en partenariat amb Wind Of Renewal, entitat 

grega consorciada amb ACNUR i que, amb el suport de l’Ajuntament d’Atenes i 

d’acord amb la normativa legal, ha creat i gestiona l’Alberg Welcommon, un camp de 

refugiats urbà de nova creació que acull refugiats de guerra que estan en el procés de 

relocalització. 

 

El programa està dissenyat i desenvolupat amb una metodologia innovadora. Compta 

amb entitats i contraparts locals i el suport d’ACNUR (UNHCR Greece). Està basat en 

les estratègies d’èxit provat desenvolupades des de Catalunya durant els anys 90 per la 

UAB i Voluntaris per Bòsnia en el suport sobre el terreny a víctimes de les guerres 

balcàniques. Aquest programa es desenvolupa en successius projectes i activitats, amb 

els següents objectius generals: 

 

 Facilitar el procés de recuperació emocional dels refugiats per tal que puguin 

estructurar internament la nova situació i apoderar-los en relació a les seves 

habilitats i capacitats. 
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 Organitzar activitats formatives i de desenvolupament de competències per 

ajudar-los a estructurar la vida diària i usar constructivament el temps d’espera. 

 Promoure la seva relació, integració i inclusió amb la població local, organitzant 

activitats de relació mútua, per evitar l’aparició de brots xenòfobs, racistes o 

altres formes de discriminació 

 Fomentar la cooperació tècnica per capacitar els professionals dels centres 

d’acollida i de les entitats locals de suport als refugiats. 

 

El programa té com a objectiu principal consolidar una dinàmica regular, estable i 

completa d’activitats formatives, de capacitació, apoderament i emprenedoria al Centre 

Welcommon per tal de facilitar la recuperació emocional dels refugiats, l’estructuració 

de la seva vida diària i la inclusió social en el nou medi d’acollida, tot prevenint alhora 

l’aparició de brots xenòfobs o racistes i promovent la mútua integració de refugiats i 

ciutadans grecs. Es tracta d’una dinàmica d’activitats en forma de programa transferible 

i escalable a altres espais de refugiats en centres urbans d’Atenes i la resta de Grècia. 

 

El programa es durà a terme amb professionals i voluntaris, sobre el terreny i amb 

suport des de Catalunya per mitjà d’estades temporals al Centre i per mitjà de la 

cooperació tècnica. 

 

Les activitats adreçades els refugiats són, entre altres: 

 

- Cursos d’idiomes, informàtica i tecnologia digital 

- Tallers de capacitació professional i orientació laboral 

- Tallers de producció 

- Activitats educatives per a infants i joves i gent gran, creació d’espais de trobada 

i relació 

- Visites culturals i sortides exteriors i activitats de relació amb la comunitat local 

- Activitat física i esportiva 

- Activitats culturals 

 

El projecte complementa les accions per proporcionar allotjament, alimentació, higiene, 

i accés a la salut de qualitat posades en marxa per organismes internacionals, ONG, el 

govern grec i el propi ACNUR. 
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