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Αξιότιμε κ. Μωραϊτη,

Με την  παρούσα  επιστολή θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  το  ΚΘΒΕ,  για  την  ευγενική
προσφορά του στο πρόγραμμα  REACT του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους Πρόσφυγες. Η
παραχώρηση  έξι  (6)  Stand-Αφισοθηκών  για  τις  ανάγκες  Έκθεσης  Φωτογραφίας  στα
πλαίσια  του  προγράμματος  REACT με  αφορμή  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Προσφύγων
συνέβαλλε  στην  ευαισθητοποίηση  της  τοπικής  κοινωνίας  και  την  ενημέρωση  για  το
προσφυγικό.

Ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  σε  συνεργασία  με  την  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους
Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει ως επικεφαλής του
εταιρικού  σχήματος  στο  πρόγραμμα  ‘REACT’  (Refugee,  Assistance,  Collaboration,
Thessaloniki),  με  εταίρους  τον  Δήμο  Νεάπολης-Συκεών,  τον  Δήμο  Καλαμαριάς,  την
Ανατολική  Α.Ε  (Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης),  την
Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  τη  ΧΑΝΘ-  Χριστιανική  Αδελφότητα  Νέων
Θεσσαλονίκης,  τη  ΜΚΟ  PRAKSIS  (Προγράμματα  Ανάπτυξης  Κοινωνικής  Στήριξης  και
Ιατρικής  Συνεργασίας),  την  ΑΡΣΙΣ  (Κοινωνική  Οργάνωση  Υποστήριξης  Νέων)  και  το
Καταφύγιο Αιτούντων Άσυλο “Φιλοξενείο”.

Το πρόγραμμα REACT αποτελεί μέρος του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την
Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA και σκοπός του είναι να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια
αντιμετώπισης  της  προσφυγικής  κρίσης  στην  Ελλάδα,  εντοπίζοντας,  εγκαθιστώντας  και
διατηρώντας  830  θέσεις  στέγασης  σε  ιδιωτικά  διαμερίσματα  και  28  θέσεις  στο  Κέντρο
Αιτούντων Άσυλο – «Φιλοξενείο», για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο, τους υποψήφιους
για  μετεγκατάσταση/οικογενειακή  επανένωση  και  τους  αναγνωρισμένους  πρόσφυγες  /
δικαιούχους  επικουρικής  προστασίας,  καθώς  και  παρέχοντας  ένα  σύνολο  υπηρεσιών
υποστήριξης  και  προστασίας  (συμπεριλαμβανομένων  της  χρηματικής  ενίσχυσης,
διερμηνείας,  μεταφοράς και συνοδείας,  καθώς επίσης και υπηρεσίες  διαχείρισης υγείας,
ειδική  ψυχοκοινωνική  στήριξη  παιδιών  κ.λ.π.),  διαμέσου  ενός  τοπικού  δικτύου  των
οργανισμών της πόλης της Θεσσαλονίκης, ήτοι των τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων.



Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιέπαινης πράξης
σας και προσβλέπουμε στην εθελοντική σας αρωγή στο μέλλον. Τέλος, σας ενημερώνουμε
ότι  θα αναδείξουμε  αυτή την χειρονομία σας με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
προγράμματος  (www  .  react  -  thess  .  gr)  και  στην  σελίδα  Facebook
(https  ://  www  .  facebook  .  com  /  REACT  -1073065169414959/).

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

και Αλληλεγγύης
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