
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
Το Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων ΝΑΟΜΙ 
είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Στόχος της είναι η παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς πρόσφυγες και 
δραστηριότητες για την ένταξή τους στην κοινωνία. 
Στο επαγγελματικά διαμορφωμένο εργαστήριο που 
διαθέτει διδάσκονται και εκπαιδεύονται πρόσφυγες 
από επαγγελματίες  στην κοπτική, ραπτική και 
μετατροπή ρούχων. 
Αυτή την στιγμή εκπαιδεύονται περισσότερα από 40 άτομα. Στόχος είναι να μπορούν 
αργότερα να ράβουν για την οικογένεια και τους φίλους τους, αλλά και να βρουν 
εργασία στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας για να μπορούν ανεξάρτητοι πλέον να 
φροντίζουν την οικογένειά τους. 
 
Στο εργαστήριο ραπτικής ΝΑΟΜΙ παράγονται: 
 Με αγάπη σχεδίασαν κι έφτιαξαν οι μαθήτριες ποδιές μαγειρικής. Κάθε κομμάτι 
είναι μοναδικό, χειροποίητο και ιδιαίτερης ποιόητας. Είναι ποδιές για προσωπική χρήση 
στο σπίτι αλλά και για επαγγελματική χρήση σε μαγαζιά και εστιατόρια. 
 
 Ζακέτες και παλτό παράγονται από καθαρισμένες και απολυμασμένες κουβέρτες 
του Camp Ειδομένη. Είναι ζεστές και με μοντέρνο design.  Επαγγελματίες με 
μακρόχρονη πείρα στον τομέα της μόδας, σχεδιαστές και ράφτες,  πρόσφυγες από την 
Συρία, δουλεύουν αυτά τα μοντέλα και επιμελούνται του σχεδιασμού τους. Η ετικέτα 
τους αναγράφει: “remember Idomeni by NAOMI” (θυμηθείτε την Ειδομένη) 
 Η επαναχρησιμοποίηση των άχρηστων κουβερτών σκοπό έχει να δώσει και ένα 
οικολογικό μήνυμα κατά της κοινωνίας “μίας χρήσης”. 
 
Όλα τα έσοδα διατίθενται σε πρόσφυγες, ιδιαίτερα σε οικογένειες με παιδιά 
για : είδη διατροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σχολικά είδη, εισιτήρια 
μετακίνησης ΟΑΣΘ και διαμονή σε σπίτια και ξενοδοχεία. 
 
Οι εθελοντές μας θα χαρούν να σας δουν  καθημερινά στο εργαστήριό μας 
στις 16.00 - 18.00 , για να σας ενημερώσουν για το έργο της ΝΑΟΜΙ και για τα 
προϊόντα μας. 
 
Κάθε προσφορά σας, είτε σε μορφή χρηματικής δωρεάς είτε σε είδος, είναι 
ευπρόσδεκτη. 
 
Σας περιμένουμε!  
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