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Σκοπιμότητα του εγχειριδίου 
 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους επαγγελματίες στην Ελλάδα με τις απαραίτητες 
γνώσεις και εργαλεία σχετικά με το προφίλ των ασυνόδευτων παιδιών και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Το εγχειρίδιο έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει πληροφορίες στους επαγγελματίες 
αναφορικά με τις τρέχουσες διαδικασίες, προκλήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την εργασία 
με ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά. Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση 
SAFE που αναφέρονται στις βασικές ενότητες και στις ειδικές για κάθε χώρα ενότητες του έργου SAFE, 
καθώς και επιπλέον συμβουλές και εργαλεία για τη διευκόλυνση της διεξαγωγή εκπαιδεύσεων. 

 
Περιγραφή έργου 

Το έργο SAFE (Supporting un-Accompanied children with Family-based care and Enhanced protection 
– Στηρίζοντας τα ασυνόδευτα παιδιά μέσα από οικογενειακή μέριμνα και ενισχυμένη προστασία) 
άρχισε με πρωτοβουλία του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού (ΗΒ) και υλοποιείται σε συνεργασία με το 
KMOΠ (Ελλάδα), τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας (Δανία) και το CARDET (Κύπρος), για μια περίοδο δύο 
χρόνων, αρχίζοντας από τον Νοέμβριο 2017.  

Το έργο SAFE παρέχει εκπαίδευση και στήριξη σε επαγγελματίες και ειδικούς ‘πρώτης γραμμής’, 
ανάδοχους φροντιστές, κηδεμόνες και οικογενειακούς φροντιστές, προκειμένου να αποκτήσουν 
γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, ώστε να παρέχουν ποιοτική οικογενειακή φροντίδα σε 
ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. Οραματιζόμενο όλα τα ασυνόδευτα παιδιά ως τους τελικούς 
αποδέκτες του, το έργο SAFE θα παρέχει τις δραστηριότητές του στους ειδικούς και τους 
επαγγελματίες που δουλεύουν με τα εν λόγω παιδιά, καθώς και στους ανάδοχους φροντιστές και 
κηδεμόνες τους. Άλλοι αποδέκτες είναι το γενικό κοινό και οι φορείς χάραξης πολιτικής τόσο σε 
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το έργο SAFE αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας, με απώτερο στόχο την 
προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών στο ΗΒ, την 
Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο. 

Στόχοι 

Ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας, των ανάδοχων 
φροντιστών και κηδεμόνων. 

Ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας και προώθηση της ευημερίας των ασυνόδευτων παιδιών. 

Διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Δανία 
και την Ελλάδα. 

 

Δραστηριότητες 



 
 

5 
 

 

www.safeproject.eu 

The content of this document represents the views of the partners of SAFE project only. The European 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Εκπαιδευτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για επαγγελματίες. 

Εκπαιδευτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για ανάδοχους φροντιστές, κηδεμόνες και 
οικογενειακούς φροντιστές. 

Πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαίδευση επαγγελματιών και ανάδοχων φροντιστών, κηδεμόνων και 
οικογενειακών φροντιστών. 

Ευαισθητοποίηση και προώθηση της οικογενειακής φροντίδας για ασυνόδευτα παιδιά στους φορείς 
χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ SAFE 
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Σχετικά με τους δημιουργούς των ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης: 
 
Το έργο SAFE υλοποιείται από μια σύμπραξη τεσσάρων εταίρων, η οποία αποτελείται από τον 
Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό (ΗΒ) –επικεφαλής του έργου, το CARDET -Κέντρο Προώθησης της Έρευνας 
και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Κύπρος), το KMOΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού (Ελλάδα) και τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας (Δανία). Το περιεχόμενο αυτών των 
μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των εταίρων του έργου SAFE. Η 
Ευρωπαική Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτά. 
 

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση; 
 

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου SAFE έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις ανάγκες 
των: 
 
Αναδόχων που έχουν οριστεί να φροντίζουν τα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά ή ενδιαφέρονται 
να γίνουν ανάδοχοι. 
 
Επαγγελματίες φροντίδας: τα άτομα που εργάζονται με ασυνόδευτα και χωρισμένα από την 
οικογένεια τους παιδιά, όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι λειτουργοί νεολαίας, οι ψυχολόγοι, 
οι εργαζόμενοι σε νομικά επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι/εθελοντές σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς κ.λπ. 
 
Επιπλέον, τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου SAFE ενδέχεται να είναι χρήσιμα για ένα 
ευρύ φάσμα επαγγελματιών και ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
τα θέματα που αφορούν τα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά στην Ευρώπη. 
 
Οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα SAFE να παρακολουθήσουν 
εκπαιδευτικές ενότητες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε σχέση με την αναδοχή ασυνόδευτων και 
χωρισμένων απο την οικογένεια τους παιδιών. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια του οδηγού 
εκπαίδευσης, αναλόγως και της εμπειρίας τους στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων 
θα μπορούν οι ίδιοι να γίνουν εκπαιδευτές σε άλλους επαγγελματίες και αναδόχους. 
 

Δομή των μαθημάτων 
 

Το καθένα από τα δύο ηλεκτρονικά μαθήματα αποτελείται από δύο ενότητες: 
 
Βασική Εκπαίδευση: η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει μια εισαγωγή, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια γενικότερη κατανόηση σχετικά με το ζήτημα των ασυνόδευτων και χωρισμένων από 
την οικογένεια τους παιδιών και των πολυδιάστατων αναγκών τους, καθώς και στο να παρέχει μια 
γενική προσέγγιση όσον αφορά την εργασία με τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. 
 
Ενότητα ανά χώρα: (ξεχωριστές ενότητες για το ΗΒ, την Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο): η εν λόγω 
ενότητα είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της κάθε χώρας και να 
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παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά νομικά πλαίσια για το άσυλο, καθώς και για τις παροχές 
φροντίδας. Οι ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης υπολογίζεται ότι χρειάζονται μεταξύ 60 και 90 λεπτών 
για να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. 
 

Μαθησιακοί Στόχοι 
 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να κατανοήσουν επαρκώς την 
κατάσταση των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών, να κάνουν μια 
επισκόπηση των ειδικών αναγκών των εν λόγω παιδιών και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης αυτών των αναγκών. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσης συγκεκριμένες 
πληροφορίες για κάθε χώρα και θα αποκτήσουν πηγές που σχετίζονται με το πλαίσιο παροχής 
φροντίδας στις χώρες τους. 
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ SAFE 
 
Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν καθοδήγηση 
σχετικά με παιδιά που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο ή μακροπρόθεσμες προκλήσεις, τρόπους για 
να ακούσουν ενεργά τα ασυνόδευτα παιδιά και συμβουλές για την παροχή βοήθειας. Οι 
επαγγελματίες ενδείκνυται να παρακολουθήσουν και τις ενότητες που αφορούν τους αναδόχους, 
έτσι ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τους αναδόχους που θα αναλάβουν τη 
φροντίδα ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών. Η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο και όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες 
είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά: https://safeproject.eu/elearning 
 
Πληκτρολογώντας τον παραπάνω σύνδεσμο θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η παρακάτω οθόνη: 
 
 

 

https://safeproject.eu/elearning
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Δημιουργία λογαριασμού 
 
Για να ξεκινήσετε την δωρεάν εκπαίδευση πατήστε πάνω στο εικονίδιο Πρόσβαση στην πλατφόρμα 
και θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: 
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Για να συνεχίσετε στην εκπαίδευση, και εφόσον εισέρχεστε στην πλατφόρμα πρώτη φορά, πατήστε 
στο πορτοκαλί πλαίσιο Create new account (δημιουργία νέου λογαριασμού) 
 

 
 

Θα πρέπει να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη (username) και να ορίσετε ένα κωδικό (password) ο οποίος 
πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες , τουλάχιστον 1 αριθμητικό ψηφίο, 
τουλάχιστον 1 μικρό γράμμα, τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα, τουλάχιστον 1 ειδικό χαρακτήρα, 
νούμερο και σύμβολα όπως *, -, ή # 
 
Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να το 
επαναλάβετε στο δεύτερο πειδίο (email again). Στη συνέχεια δηλώνετε το όνομα σας (first name) το 
επίθετο σας (Surname), τον τόπο διαμονής (Citytown) και την χώρα (country).  
Η επόμενη επιλογή interested in e-learning course for – για ποιά ενότητα ενδιαφέρεστε? 
 
Θα πρέπει να επιλέξετε είτε την πρώτη επιλογή για επαγγελματίες – care professionals ή την δεύτερη 
επιλογή στην αναδυόμενη λίστα που αφορά στους αναδόχους – family based carers 
 
Το επόμενο πεδίο αφορά τον εργασιακό σας τίτλο – Job title και μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 
παρακάτω επιλογές: 
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- Social worker- κοινωνικός λειτουργός 
- Legal professional- νομικός/δικηγόρος 
- Youth worker- εργαζόμενος με νέους 
- Psychologist/psychotherapist- ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής 
- Guardian/Επίτροπος 
- Other/Άλλο 

 
Στο επόμενο πεδίο (Other job title) μπορείτε να συμπληρώσετε κάποιο άλλο εργασιακό τίτλο. 
 
Στο επόμενο πεδίο (reason of interest) συμπληρώνεται το λόγο που σας ενδιαφέρει αυτή η 
εκπαίδευση 
Στα πλαίσια συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης- continuing professional education  
Προσωπικό ενδιαφέρον- Personal interest  
Στο επόμενο πεδίο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ και άλλων επιλογών 
Ανάδοχος- foster carer 
Συγγενικό πρόσωπο του ασυνόδευτου παιδιού-kinship carer/relative of unaccompanied or separated 
child 
Άλλο- Other  
  
Στο επόμενο πεδίο (reason of interest) επιλέγετε το λόγο που σας ενδιαφέρει αυτή η εκπαίδευση  
Είμαι ανάδοχος σε ασυνόδευτο παιδί-I am fostering unaccompanied children 
Ενδιαφέρομαι να γίνω ανάδοχος σε ασυνόδευτο παιδί -I am interested in fostering unaccompanied 
children 
Είμαι ανάδοχος και έχω κάποιου είδους συγγένεια με το παιδί (για παράδειγμα, θεία, θείος, ενήλικος 
αδερφός/η, άλλου είδους συγγένεια)- I am a kinship carer (for example aunt, uncle, adult 
brother/sister, other relatives of a child 
It is a personal interest- από προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα 
Other- Άλλο 
 
Μόλις έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας 
πατώντας στη δημιουργία λογαριασμού – create new account. 
 
Αν για κάποιο λόγο δεν επιθυμείτε την δημιουργία λογαριασμού παρακαλώ πιέστε ακύρωση -
cancel. 
 
Στη συνέχεια θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει 
στη φόρμα εγγραφής που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας, οπότε και θα μπορείτε να ξεκινήσετε 
με τις εκπαιδευτικές ενότητες. 
 
Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. 
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Επιλογή εκπαιδευτικών ενοτήτων 
 
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας μπορείτε να επιλέξετε την εκπαίδευση για τους επαγγελματίες 
(care professionals) ή των αναδόχων (family based carers). 
 
Η εικόνα που αφορά στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι η παρακάτω: 
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Στην περίπτωση που επιλέξετε αυτή των επαγγελματιών θα οδηγηθείτε στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 

Πλοήγηση 
 

Πώς να περιηγηθείτε στις ηλεκτρονικές ενότητες 
 
Συνιστάται να ξεκινήσετε την εκπαίδευση επιλέγοντας τη βασική ενότητα. Αφού ολοκληρωθεί, 
μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα που αφορά την Ελλάδα για να συνεχίσετε. Στο τέλος κάθε 
ενότητας θα σας δοθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Η κύρια σελίδα κάθε ενότητας θα σας 
παρουσιάσει μια λίστα περιεχομένων (κεφάλαια και ενότητες). Ένα μπλε 'tick' θα εμφανιστεί δίπλα 
σε κάθε μονάδα μόλις ολοκληρωθεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόοδό σας σε οποιοδήποτε 
σημείο και να επιστρέψετε για να συνεχίσετε αργότερα. 
 
Επιλέγοντας τις βασικές ενότητες (core module) θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα:  
 
Σχετικά με αυτήν την ενότητα (core module) 
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Αυτή η ενότητα θα εισαγάγει τους επαγγελματίες φροντίδας στη γενική κατάσταση των 
ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών, τις πολυδιάστατες ανάγκες και τα εργαλεία για την 
υποστήριξη αυτής της ομάδας παιδιών. 
 
Στόχοι μάθησης 
Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είστε σε θέση να: 
 

- να έχετε μια γενική κατανόηση της κατάστασης των ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών 
και της εμπειρίας τους στο πλαίσιο της αναγκαστικής μετανάστευσης 

- να είστε σε θέση να γνωρίζετε τη διεθνή νομοθεσία και να την εφαρμόζετε στην εργασία σας 
με τα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά. 

- να έχετε κατανοήσει τις πολλαπλές ανάγκες των παιδιών και πώς η ολιστική προσέγγιση 
επιδρά θετικά. 

- έχετε μια σαφέστερη ιδέα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή αυτών των παιδιών 
και το ρόλο των εμπλεκόμενων μερών 
 

 
 
 
 
 
 
 

Επιλέγετε GREEK για να 
συνεχίσετε στα Ελληνικά    
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Για κάθε ενότητα που θα ολοκληρώνετε θα σημειώνεται ένα “tick” δίπλα, μόλις ολοκληρώσετε τις 
ενότητες και απαντήσετε σωστά σε κάθε κουίζ και ερώτηση στο τέλος κάθε ενότητας, έχετε την 
δυνατότητα να εκτυπώσετε και σχετικό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης. 
 

 
 
 

 
Αφού ολοκληρώσετε την βασική εκπαίδευση μπορείτε να επιλέξετε από την αρχική σελίδα την 
εκπαίδευση που αφορά μόνο στην Ελλάδα Greece (This is a country specific Module for Greece. 
Available in English and Greek.) Το κομμάτι της εκπαίδευσης σχετικά με το Ελληνικό πλαίσιο αναδοχής 
είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
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Εκπαίδευση για την Ελλάδα 
 
Η εικόνα που θα εμφανιστεί επιλέγοντας αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι η παρακάτω: 

 
 

 
Επιλέγοντας Greek θα έχετε πρόσβαση στις ενότητες στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Περίγραμμα του προγράμματος 

 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν καλή κατανόηση της 
κατάστασης των ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών από την οικογένεια τους, των ειδικών 
αναγκών τους, καθώς θα ενισχύσουν και τις δεξιότητες τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 
ανάλογων περιπτώσεων.  
 
Η δομή του προγράμματος για τους επαγγελματίες φροντίδας και τους αναδόχους έχει ως εξής: 
 
Βασική ενότητα για επαγγελματίες φροντίδας: Εισαγωγή στην εργασία με ασυνόδευτα και 
χωρισμένα από την οικογένεια τους παιδιά (κοινή για όλες τις χώρες, διαθέσιμη στα Ελληνικά, 
Αγγλικά και Δανέζικα) 
 
Βασική ενότητα αναδόχων: Εισαγωγή στην εργασία με ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά (κοινή 
για όλες τις χώρες, διαθέσιμη στα Ελληνικά, Αγγλικά και Δανέζικα) 
 
Ειδική ενότητα για τους επαγγελματίες της περίθαλψης, που εργάζονται με ασυνόδευτα και 
χωρισμένα παιδιά: Κύπρος 
 
Ειδική ενότητα για τους επαγγελματίες της περίθαλψης, που εργάζονται με ασυνόδευτα και 
χωρισμένα παιδιά: Δανία 
 
Ειδική ενότητα αναδόχων που φροντίζουν ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά: Δανία 
 
Ειδική ενότητα για τους επαγγελματίες της περίθαλψης, που εργάζονται με ασυνόδευτα και 
χωρισμένα παιδιά: Ελλάδα 
 
Ειδική ενότητα αναδόχων που φροντίζουν ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά: Ελλάδα 
 
Ειδική ενότητα για τους επαγγελματίες της περίθαλψης, που εργάζονται με ασυνόδευτα και 
χωρισμένα παιδιά: Βρετανία 
 
Ειδική ενότητα αναδόχων που φροντίζουν ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά: Βρετανία 
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ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

Κεφάλαιο 1: Κατανοώντας το σύνολο της κατάστασης των ασυνόδευτων 
και χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών 
 
  1.1 Ποια είναι τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένεια τους παιδιά 

 
Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τους επαγγελματίες σε βασικούς ορισμούς και δημογραφικά δεδομένα 
που αφορούν τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά στην Ευρώπη. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να αναγνωρίζετε τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά, 

 να κατανοείτε τα συνήθη μεταναστευτικά καθεστώτα των παιδιών αυτών, και  

 να γνωρίζετε στατιστικά στοιχεία για την αναγκαστική μετανάστευση παγκοσμίως και τον 
συνολικό αριθμό των παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους με προορισμό χώρες της Ευρώπης. 

 

 1.2 Γενικές πληροφορίες 
 

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μία επισκόπηση των λόγων για τους οποίους τα παιδιά αποφασίζουν να 
μεταναστεύσουν μόνα τους, ενώ παράλληλα περιγράφει συνοπτικά τα ταξίδια που ξεκινούν και 
τους κινδύνους που διατρέχουν. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου: 

 θα είστε σε θέση να κατανοείτε τους λόγους που αναγκάζουν αυτά τα παιδιά να 
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, 

 θα γνωρίζετε το επικίνδυνο ταξίδι που πραγματοποιούν στην προσπάθειά τους να βρουν 
έναν ασφαλή τόπο, και 

 θα έχετε αποκτήσει περισσότερες γνώσεις για την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την 
εμπορία ανθρώπων (trafficking) και τις ποικίλες μορφές εκμετάλλευσης. 

 

 1.3 Νομικό Πλαίσιο 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται μία γενική επισκόπηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές νομικό κείμενο που ρυθμίζει τα δικαιώματα 
των παιδιών όλου του κόσμου. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε συνοπτικά τα δικαιώματα των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την 
οικογένειά τους παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
και 

 να κατανοείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά που φροντίζετε, ώστε να μπορούν να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους. 
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Κεφάλαιο 2: Οι πολυδιάστατες ανάγκες των ασυνόδευτων και 
χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών 
 
 2.1 Οι συνολικές ανάγκες των παιδιών  
 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να εφοδιάσει τις/τους εκπαιδευόμενες/ους με γνώσεις που 
αφορούν τα ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους παράγοντες 
προστασίας των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών.   
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 Να κατανοείτε τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας της ψυχικής υγείας των 
ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, καθώς και πώς 
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτά, και  

 να εντοπίζετε και να προσδιορίζετε τις συνολικές ανάγκες των ασυνόδευτων και των 
χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών. 

 

2.2 Ανάγκες που σχετίζονται με την υγεία 
 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά τις ανάγκες που αφορούν την υγεία – 
σωματική και ψυχική - των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να κατανοείτε: 

 τις ιδιαίτερες ανάγκες σωματικής υγείας των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την 
οικογένειά τους παιδιών,  

 τις βασικές ανάγκες που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών αυτών, και  

 τις αντιδράσεις των παιδιών που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα και να γνωρίζετε πώς 
μπορείτε να τα βοηθήσετε. 

 

 
Κεφάλαιο 3: Ανταπόκριση στις ανάγκες των ασυνόδευτων και 
χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών 
 

3.1 Ενσωμάτωση της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύουμε την «αρχή του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού», ένα ζήτημα 
πρωταρχικής σημασίας που αναφέρεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Κάθε ενήλικας που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα ενός παιδιού, οφείλει να ενεργεί με γνώμονα 
τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος και της συνολικής ευημερίας του παιδιού. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου: 

 θα είστε σε θέση να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος «το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού», και 
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 θα γνωρίζετε τι μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι «το υπέρτερο συμφέρον του 
παιδιού» λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το 
παιδί. 
 

3.2 Αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των παιδιών 
  
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα σας παρουσιάσουμε μεθόδους και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν 
αφενός να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά 
τους παιδιών και αφετέρου να βελτιώσετε την ψυχική τους ανθεκτικότητα. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 Να γνωρίζετε πώς να ανταποκρίνεστε καλύτερα στις ανάγκες των ασυνόδευτων και των 
χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών 

 Να κατανοείτε καλύτερα πώς μπορείτε να ενισχύσετε την ψυχική ανθεκτικότητα, την 
ανάπτυξη και την ευημερία αυτών των παιδιών 

 Να έχετε πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε καθημερινή 
βάση, όταν φιλοξενείτε, ως ανάδοχοι γονείς, ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά 
τους παιδιά 

 

3.3 Ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούμε συνοπτικά στους ρόλους των ατόμων και των φορέων που 
είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους 
παιδιών.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα γνωρίζετε: 

 πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους 
παιδιά σε συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες, και 

 ποιοι είναι παράγοντες που εμπλέκονται στον χειρισμό των παιδιών αυτών και ποιος είναι ο 
ρόλος του καθενός. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Κεφάλαιο 1: Δικαιώματα και παροχές 
 

1.1 Βασικές πληροφορίες για τις διαδικασίες ασύλου και μετανάστευσης 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφέρουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
στα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, θα μάθετε για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους 
παιδιά για να αποκτήσουν πρόσβαση στο άσυλο και άλλα βασικά δικαιώματα, όπως η υγεία και η 
εκπαίδευση. Επειδή όμως η νομοθεσία για τη μετανάστευση αλλάζει συχνά, το εν λόγω κεφάλαιο 
έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να σχηματίσετε μία γενική εικόνα των παραπάνω διαδικασιών.  

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 
 

 να περιγράφετε τις διάφορες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να ακολουθούν οι 
νεοαφιχθέντες, 

 να κατανοείτε πώς το καθεστώς ευαλωτότητας επηρεάζει τις αποφάσεις για το άσυλο,   

 να γνωρίζετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα από πλευράς δημογραφικών 
στοιχείων, 

 να γνωρίζετε μερικούς από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα 
παιδιά, και 

 να γνωρίζετε ποια είναι τα βασικά δικαιώματα και παροχές σε ασυνόδευτα παιδιά.  

 
Κεφάλαιο 2: Σύστημα Ασύλου 
 

2.1 Το ελληνικό Σύστημα Ασύλου για τα ασυνόδευτα παιδιά 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με τα δικαιώματα και τις παροχές σε ασυνόδευτα και 
χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου στην Ελλάδα. 
Επίσης, θα εστιάσουμε στο μοντέλο επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων που εφαρμόζεται πιλοτικά 
στη χώρα μας.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε το βασικό σύστημα ταυτοποίησης ασυνόδευτων παιδιών, 

 να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις παροχές σε ασυνόδευτα παιδιά κατά τη διαδικασία 
ασύλου, και 

 να γνωρίζετε τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι επίτροποι των 
ασυνόδευτων παιδιών. 

 

 
2.2 Η αξιολόγηση της ηλικίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου 
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Σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψουμε τη διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας των ασυνόδευτων 
παιδιών στην Ελλάδα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την τρέχουσα κατάσταση που 
επικρατεί. Επίσης, θα αναφέρουμε τις δυσκολίες υλοποίησης της διαδικασίας αυτής και τις ελλείψεις 
που παρατηρούνται από πλευράς προσωπικού και παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση της ηλικίας των 
ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα, 

 να γνωρίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης 
της ηλικίας, και 

 να γνωρίζετε τα στάδια που περιλαμβάνει η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας ενός 
ασυνόδευτου ανηλίκου.  

 
2.3 Ο θεσμός της αναδοχής ως εναλλακτικό μέτρο προστασίας 
 

Σε αυτή την ενότητα, θα ασχοληθούμε με την αναδοχή ως έναν εναλλακτικό θεσμό φροντίδας 
παιδιών. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε μία καλή πρακτική που υλοποιήθηκε με θέμα την αναδοχή. 
Τέλος, θα επικεντρωθούμε στη νέα διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής υποψήφιων ανάδοχων 
γονέων στην Ελλάδα και τον ρόλο των φορέων εποπτείας.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία για την αναδοχή, 

 να γνωρίζετε τις προκλήσεις που παρουσιάζει το νέο σύστημα αναδοχής, και 

 να γνωρίζετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένα άτομο που επιθυμεί να γίνει 
ανάδοχος γονέας. 
 

Κεφάλαιο 3: Δουλεύοντας με ασυνόδευτα παιδιά  
 

3.1 Δουλεύοντας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον 
 
Σε αυτή την ενότητα, θα αναφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που 
εργάζονται με ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά. Στη συνέχεια, θα 
επικεντρωθούμε σε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η παροχή 
πολιτισμικά κατάλληλης φροντίδας στα εν λόγω παιδιά. Τέλος, θα ασχοληθούμε με το θέμα της 
συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω επαγγελματιών και τρίτων, όπως διερμηνείς και διαπολιτισμικοί 
μεσολαβητές.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να κατανοείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που εργάζονται με 
ασυνόδευτα παιδιά, 

 να αναγνωρίζετε τις πολιτισμικές διαφορές και να τις αξιοποιείτε υπέρ του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού, και 
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 να γνωρίζετε τους διαφορετικούς ρόλους που διαδραματίζουν ο διαπολιτισμικός 
μεσολαβητής και ο διερμηνέας.  
 

3.2 Αυτο-φροντίδα 
 
Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουμε ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά. 
Ακόμη, θα εστιάσουμε στην έννοια της αυτοφροντίδας μέσω επαγγελματικής εποπτείας.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι η έννοια της αυτοφροντίδας και τον αντίκτυπο που έχει 
στη ζωή των επαγγελματιών, και 

 να αναγνωρίζετε ανησυχητικά συμπτώματα και να αναζητήσετε βοήθεια. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Κεφάλαιο 1: Διαδικασίες ασύλου  
 

1.1 Βασικά δημογραφικά στοιχεία 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφέρουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
στα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, θα μάθετε για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους 
παιδιά για να αποκτήσουν πρόσβαση στο άσυλο. Επειδή όμως η νομοθεσία για το άσυλο αλλάζει 
συχνά, το εν λόγω κεφάλαιο έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να σχηματίσετε μία γενική εικόνα των 
παραπάνω διαδικασιών. (31/7/2019). 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε τις υπάρχουσες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να ακολουθούν οι 
νεοαφιχθέντες, 

 να γνωρίζετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα από πλευράς δημογραφικών 
στοιχείων, 

 να γνωρίζετε τα στάδια της διαδικασίας που οφείλουν να ακολουθήσουν τα ασυνόδευτα 
παιδιά που εισέρχονται στην Ελλάδα, και 

 να γνωρίζετε τον ρόλο και τα καθήκοντα των κηδεμόνων των ασυνόδευτων και των 
χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών. 

 

1.2 Δικαιώματα και παροχές 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με τα δικαιώματα και τις παροχές των ασυνόδευτων και των 
χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου στην 
Ελλάδα. Επίσης, θα αναφερθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβασή τους σε 
βασικά δικαιώματα, όπως η υγεία και η εκπαίδευση.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε το βασικό σύστημα ταυτοποίησης ασυνόδευτων παιδιών, 

 να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις παροχές των ασυνόδευτων παιδιών κατά τη διαδικασία 
ασύλου, και 

 να γνωρίζετε τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι επίτροποι των 
ασυνόδευτων παιδιών. 
 

1.3 Δομές φροντίδας παιδιών 
 

Σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι δομές φροντίδας για τα 
ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά. Ποιο περιβάλλον φροντίδας 
θεωρείται περισσότερο κατάλληλο για τα εν λόγω παιδιά; Πόσο σημαντική είναι η τοποθέτηση των 
ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φροντίδας με βάση τις ανάγκες τους. 
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Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 
  

 να αναγνωρίζετε ποιες δομές φροντίδας είναι ακατάλληλες για αυτά τα παιδιά, 

 να αναγνωρίζετε ποιες δομές φροντίδας είναι κατάλληλες για αυτά τα παιδιά, και 

 να γνωρίζετε τις δυσκολίες της τοποθέτησης ενός ασυνόδευτου ανηλίκου σε κατάλληλο 
περιβάλλον φροντίδας.  

 

Κεφάλαιο 2: Ο θεσμός της αναδοχής 
 

2.1 Γενικό Πλαίσιο 
 
Σε αυτή την ενότητα, θα ασχοληθούμε με την αναδοχή ως έναν εναλλακτικό θεσμό φροντίδας 
παιδιών. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε μία καλή πρακτική που υλοποιήθηκε με θέμα την αναδοχή. 
Τέλος, θα επικεντρωθούμε στη νέα διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής υποψήφιων ανάδοχων 
γονέων στην Ελλάδα και τον ρόλο των  εποπτικών φορέων.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση:  

 να γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία για την αναδοχή, 

 να γνωρίζετε τις προκλήσεις που παρουσιάζει το νέο σύστημα αναδοχής, και 

 να γνωρίζετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένα άτομο που επιθυμεί να γίνει 
ανάδοχος γονέας. 

 

2.2 Διαδικασία της αναδοχής 
 
Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουμε τα βήματα που χρειάζεται να κάνει όποιος ενδιαφέρεται να 
γίνει ανάδοχος γονέας και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί. Επίσης, θα εστιάσουμε στη νέα 
διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής υποψήφιων ανάδοχων γονέων στην Ελλάδα και τον ρόλο 
των φορέων εποπτείας.  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση:  

 να γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία για την αναδοχή, 

 να γνωρίζετε τις προκλήσεις που παρουσιάζει το νέο σύστημα αναδοχής, και 

 να γνωρίζετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένα άτομο που επιθυμεί να γίνει 
ανάδοχος γονέας.  

 
2.3 Προετοιμασία αποχώρησης από το πλαίσιο αναδοχής 
 
Σε αυτή την ενότητα, θα ασχοληθούμε με τη διαδικασία της αποχώρησης του ανάδοχου παιδιού 
από την ανάδοχη οικογένεια. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα 
προετοιμασμένοι για αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, στη διάρκεια του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε 
τους λόγους για τους οποίους τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά 
επιλέγουν να εγκαταλείψουν την ανάδοχη οικογένεια αλλά και τις καταστάσεις με τις οποίες 
μπορούν στη συνέχεια να βρεθούν αντιμέτωπα.  
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Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε τις δυσκολίες και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά 
αυτά αφότου φύγουν από την ανάδοχη οικογένεια. 

 να γνωρίζετε πώς μπορείτε να στηρίξετε τα παιδιά που επιλέγουν να αποχωρήσουν από την 
ανάδοχη φροντίδα. 

 

Κεφάλαιο 3: Διαπολιτισμικά ζητήματα  
 

3.1 Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση 
 
Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι ανάδοχοι γονείς 
για να προσεγγίσουν κατάλληλα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά με 
διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Σε αυτή την προσέγγιση, κεντρική θέση θα πρέπει να 
καταλαμβάνει η διαπολιτισμικά ευαίσθητη επικοινωνία μεταξύ του ανάδοχου γονέα και του 
παιδιού. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να αναγνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η παροχή πολιτισμικά 
κατάλληλης φροντίδας προς τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά, 

 να γνωρίζετε τις βασικές ηθικές αρχές των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των 
παιδιών αυτών, και 

 να γνωρίζετε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την επικοινωνία σας με 
παιδιά που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 

3.2 Τομείς μάθησης για ανάδοχους γονείς 
 
Σε αυτή την ενότητα, θα αναφερθούμε σε όλα τα θεματικά πεδία που πρέπει να γνωρίζουν οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς πριν και μετά την έγκριση της αίτησής τους, αλλά και όταν αναλάβουν 
στην πράξη τη φροντίδα ενός ανηλίκου. 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση: 

 να γνωρίζετε τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης των υποψηφίων ανάδοχων γονέων και τα προγράμματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης των ανάδοχων γονέων 

 να γνωρίζετε, ειδικότερα, ποιες γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητο να διαθέτει ένας 
ανάδοχος γονέας για να: α.) διαχειριστεί αποτελεσματικά συγκρούσεις, προκλητική 
συμπεριφορά, ζητήματα υγείας και ευημερίας του παιδιού, και β.) να ενθαρρύνει και να 
επιβλέπει την ορθή χρήση της τεχνολογίας και των social media από το παιδί 

 να γνωρίζετε πού μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση ανάγκης ή περαιτέρω στήριξης. 
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

Μελέτη περίπτωσης 1 
 

Είστε κοινωνικός λειτουργός σε φορέα που υλοποιεί πρόγραμμα αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων. 
Στο μητρώο του φορέα έχετε 3 οικογένειες  που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αναδοχή 
ασυνόδευτων παιδιών.  

- Η 1η έχει δηλώσει ότι μπορεί να αναλάβει μόνο κορίτσι ηλικίας μέχρι 16 ετών 
- Η 2η αγόρι μέχρι 5 ετών και  
- Η 3η μπορεί να φιλοξενήσει αδέλφια ανεξάρτητα από το φύλο μέχρι 12 ετών 

 
Σας παραπέμπουν δύο ασυνόδευτα παιδιά, αγόρι 12 ετών και κορίτσι 16 για τα οποία δεν υπάρχει 
καμία άλλη διαθέσιμη δομή φιλοξενίας και σας ζητούν να τα τοποθετήσετε σε ανάδοχη οικογένεια. 
Τι ενέργειες θα κάνατε και πώς θα επιλέγατε την κατάλληλη οικογένεια? 
 

Τι θα πρέπει να σκεφτείτε για την επιλογή οικογένειας 
 

- Να συζητήσετε με τις οικογένειες που ήδη υπάρχουν στο μητρώο και να αξιολογήσετε εκ νέου 
τα κριτήρια που έχουν θέσει  

- Να συζητήσετε για την περίπτωση που έχει προκύψει και να αξιολογήσετε τη διαθεσιμότητα 
των οικογενειών  

- Να συζητήσετε με τις οικογένειες τη δυνατότητα της προσωρινής φιλοξενίας μέχρι να βρεθεί 
άλλη κατάλληλη οικογένεια 

- Ιδανικά τα αδέλφια δεν θα πρέπει να χωρίζονται, αν όμως δεν υπάρχει άλλη λύση καλό είναι 
να αξιολογήσετε και αυτό το ενδεχόμενο λαμβάνοντας υπόψη σας κάποιες ασφαλιστικές 
δικλείδες (να βρίσκονται τακτικά τα αδέλφια και να μην παραμείνουν χωρισμένα επ’ αόριστο. 

 
Μελέτη περίπτωσης 2 
 

Ο Mohamed ηλικίας 16 ετών από το Ιρακ, μετά από αίτημα της επιτρόπου του, έχει τοποθετηθεί σε 
ανάδοχη οικογένεια εδώ και 8 μήνες. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο ταξίδεψε μόνο του με τη 
βοήθεια διακινητών. Έχει χάσει όλη του την οικογένεια και ο θείος του στη Γερμανία αποτελεί το 
μονάδικό συγγενή του. Έχει ήδη αιτηθεί οικογενειακή επανένωση με το θείο αλλά οι διαδικασίες 
αργούν. Όταν έφτασε στην Ελλάδα και ταυτοποιήθηκε ως ασυνόδευτος ανήλικος, παρέμεινε για 3 
μήνες σε καταυλισμό προσφύγων στη Σάμο και έπειτα μεταφέρθηκε σε ξενώνα ασυνόδευτων 
παιδιών στην Αθήνα. Το διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει προσπαθήσει να βλάψει τον εαυτό 
του αρκετές φορές και έχει νοσηλευτεί 2 φορές.  
Η ανάδοχη οικογένεια αποτελείται από μητέρα 53 ετών χήρα, ενήλικη κόρη 19 ετών σπουδάστρια 
καλών τεχνών, ενήλικος γιος 25 ο οποίος ζει στην ίδια πολυκατοικία. Στη διάρκεια της διερεύνησης 
είχε δηλώσει ότι προτιμά να φιλοξενήσει μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά για να τους προσφέρει μια 
ήρεμη και ασφαλή καθημερινότητα.  
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Η οικογένεια γνωρίζει για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ανήλικος και έχει δωθεί μία πρώτη 
εκτίμηση για πιθανή αποχώρηση του σε διάστημα ενός έτους. 
 

Το αίτημα της ανάδοχης οικογένειας 
 
Η οικογένεια ζητά επείγουσα συνάντηση με τον κοινωνικό λειτουργό και ζητά να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για αποχώρηση του παιδιού διότι δε μπορεί να διαχειριστεί άλλο την έκρυθμη 
κατάσταση και το γεγονός ότι ο ανήλικος δεν εκτιμά τη βοήθεια που του προσφέρεται. 
 
Ποιοί παράγοντες μπορεί να οδήγησαν την οικογένεια σε αυτή την απόφαση? 
 

- Ανεπαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση της ανάδοχης οικογένειας 
- Ανεπαρκής υποστήριξη της οικογένειας στη διάρκεια της φιλοξενίας 
- Δυσκολία στην επικοινωνία με το παιδί (λόγω μη κοινής γλώσσας) 
- Αστοχία των εμπλεκόμενων φορέων στο ταίριασμα αναδόχου και παιδιού 
- Αίσθημα ματαιοδοξίας των αναδόχων 
- Στίγμα και αρνητικά σχόλια από τον κοινωνικό περίγυρο 

 
Σε ποιές κινήσεις  οφείλει να προβεί ο κοινωνικός λειτουργός? 
 

- Επικοινωνία με τον επίτροπο του παιδιού 
- Διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν τους αναδόχους σε αυτή την απόφαση 
- Διαθέσιμοι τρόποι παρέμβασης 
- Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού  
- Υποστήριξη της οικογένειας με κάθε διαθέσιμο μέσο 
- Συνάντηση με αναδόχους , παιδί και επίτροπο  
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων 
- Αξιολόγηση της περίπτωσης 

 

Μελέτη Περίπτωσης 3 
 
Έχετε οριστεί επίτροπος σε ασυνόδευτη ανήλικη 16 ετών η οποία έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη 
μονογονεική οικογένεια. Σε μία καθιερωμένη εβδομαδιαία σας συνάντηση, με την παρουσία 
διερμηνέα, σας εκμυστηρεύεται ότι επικοινωνεί μέσω facebook με έναν ενήλικα που είχαν γνωριστεί 
στον καταυλισμό και θέλει πολύ να τον συναντήσει τώρα που είναι και αυτός στην Αθήνα, γιατί την 
είχε στηρίξει πολύ στον καταυλισμό. Ταυτόχρονα σας εκλιπαρεί να μην αναφέρετε κάτι στην ανάδοχη 
μητέρα και κάνει παράπονα γιατί δεν έχετε αποδεχθεί το αίτημα φιλίας της στο facebook σας? 
 
Πώς θα χειριζόσταν την περίπτωση αυτή 
 
Θα μιλούσατε στην ανάδοχη μητέρα παρότι το παιδί σας ζήτησε να μη το κάνετε? 
 
Θα αποδεχόσασταν το αίτημα φιλίας? 
 

- Αφιερώστε Χρόνο για να επεξεργαστείτε όσα μάθατε 
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- Επικοινωνήστε με τον επόπτη σας 
- Ακολουθείστε την Εθνική Νομοθεσία 
- Συμβουλευτείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της παροχής πολιτισμικά κατάλληλης φροντίδας 
σε παιδιά 
 

- Αποδοχή και σεβασμός της πολιτισμικής διαφορετικότητας των παιδιών 
- Παροχή φροντίδας εντός του εθνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας 
- Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων της κουλτούρας που μπορούν να επηρεάσουν την 

αντίληψη του παιδιού και της οικογένειάς του σε θέματα υγείας και ασθένειας 
- Συνεχής κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας στη διαπολιτισμική φροντίδα 
- Υπηρεσίες που ευνοούν ένα κλίμα κατανόησης, αποδοχής και ενσωμάτωσης της 

διαφορετικής κουλτούρας του παιδιού 

 
Βασικές Αρχές 
 

- Να διευκολύνετε τη βέλτιστη ανάπτυξη κάθε παιδιού  
- Να σέβεστε τη σχέση του παιδιού με τους γονείς του και άλλα σημαντικά άτομα 
- Να εκτιμάτε και να σέβεστε κάθε παιδί ως ξεχωριστό άτομο  
- Να προλαμβάνετε πιθανά προβλήματα 
- Να χρησιμοποιείτε με κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες  
- Να τηρείτε την προσωπική και επαγγελματική σας ακεραιότητα  
- Να αντιτίθεστε αδιαλείπτως απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση 
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
 

Ο κύκλος της επανόρθωσης 
 

 

  

Ανάδοχε γονέα, όταν είμαι αναστατωμένη/ος,… 
(π.χ. εκνευρισμένη/ος, κλεισμένη/ος στον εαυτό μου, γκρινιάρα/ης, 

απαιτητική/ός, εκτός ελέγχου) 

Η συμπεριφορά μου σημαίνει στην 
πραγματικότητα ότι σε χρειάζομαι.  

…θέλω:  

 Να είσαι ήρεμη/ος, 

 Να παίρνεις τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια 
σου,  

 Να είσαι ευγενική/ός, 

 Να μένεις κοντά μου, ώσπου να κατανοήσουμε και 
οι δύο πώς νιώθω, γιατί μόνη/ος μου εγκλωβίζομαι, 
και 

 Να με βοηθήσεις να επανέλθω στις δραστηριότητές 
μου προτείνοντάς μου μία νέα επιλογή. 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 
Αναπτύξτε σχέσεις που θα βοηθήσουν το ανάδοχο 

παιδί να νιώσει ασφαλές. 

«Δεν ξέρω πώς 
να διαχειριστώ 
τα 
συναισθήματά 
μου». 

Προσαρμόστηκε από: circleofsecurity.org © 2000 - Cooper, Hoffman, Marvin & Powell. circleofsecurity.org 
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Εργαλείο: Συμβουλές για αντιμετώπιση της μοναξιάς 
 

Τα επόμενα παραδείγματα θα σας δώσουν ιδέες για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε ένα παιδί που 
νιώθει μοναξιά. 
 
1. Εξηγήστε στο παιδί ότι το συναίσθημα που νιώθει είναι φυσιολογικό. Η μοναξιά 
εκδηλώνεται συχνά σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 
πατρίδα τους.  
2. Βοηθήστε το παιδί να κατανοήσει το συναίσθημα της μοναξιάς που νιώθει. Τα ασυνόδευτα 
παιδιά είναι πολύ πιθανό να έχουν χάσει την οικογένειά τους (είτε λόγω θανάτου ενός ή και των 
δύο γονέων είτε λόγω αποχωρισμού από τους γονείς τους), την πατρίδα, την κουλτούρα, τη 
γλώσσα, την παιδική τους ηλικία και πολλά άλλα.  Αναζητήστε μία/έναν επαγγελματία (π.χ. 
σύμβουλο ψυχικής υγείας) στην/στον οποία/ο το παιδί θα μπορεί να εκμυστηρευτεί τη θλίψη του ή 
δώστε την ευκαιρία στο παιδί να μιλήσει για τα πρόσωπα και τα πράγματα που του λείπουν.  
3. Προτείνετε στο παιδί ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί και παρακινήστε το να 
αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, όπως: 
α. Να γνωρίσει παιδιά της ηλικίας του, 
β. Να βρει ένα χόμπι ή μία δραστηριότητα που του αρέσει,  
γ. Να συμμετάσχει σε μία δραστηριότητα ή εκδήλωση με άλλα παιδιά, όπως π.χ. βόλτα με 
ποδήλατα, παρακολούθηση ταινίας στον κινηματογράφο, βόλτα στη φύση κτλ., 
δ. Να ασχοληθεί με εθελοντικές δράσεις, ούτως ώστε να αποκτήσει ουσιαστικές εμπειρίες και 
να βοηθά ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 
4. Ενθαρρύνετε το παιδί σε τακτική βάση. Υπάρχει η πιθανότητα το παιδί να φοβάται να 
συμμετάσχει σε δραστηριότητες στη νέα του πατρίδα, ειδικά αν πιστεύει ότι θα είναι μόνο του. 
5. Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί εξακολουθεί να νιώθει μοναξιά, αναζητήστε οπωσδήποτε 
βοήθεια σε μία/έναν ειδικό. 
 
Πηγή: The Danish Refugee Council, Mindspring for unge, 2017 
 

 
Εργαλείο: Συμβουλές για την αντιμετώπιση φυσιολογικών αντιδράσεων 
άγχους στα παιδιά 
 

Αντίδραση Τρόποι Αντιμετώπισης 

Προβλήματα 
ύπνου 

 

Τα παιδιά μερικές φορές είναι πιο ευαίσθητα στο θέμα του βραδινού ύπνου 
και κάνουν κακές σκέψεις πριν αποκοιμηθούν. Για τον λόγο αυτό, 
δημιουργήστε ένα σταθερό πρόγραμμα και μία ευχάριστη ρουτίνα για τον 
βραδινό ύπνο του παιδιού, όπως να του διαβάζετε ένα παραμύθι ή να λέτε 
μαζί μία προσευχή. Θα πρέπει, επίσης, να κατανοήσετε ότι το παιδί δεν 
εκδηλώνει εσκεμμένα δυσκολία να κοιμηθεί. Βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα του 
θορύβου στο σπίτι είναι χαμηλά πριν έρθει η ώρα του ύπνου. Φροντίστε το 
παιδί να αποφύγει κάθε είδους σωματική άσκηση πριν τον ύπνο και, αν είναι 
δυνατόν, να μην είναι εκτεθειμένο σε ενοχλητικούς θορύβους. Σιγουρευτείτε 
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ότι το παιδί περιβάλλεται στο σπίτι από οικεία πρόσωπα. Αν το παιδί δει έναν 
εφιάλτη, ξυπνήστε το και πείτε του: «Είχες ένα άσχημο όνειρο, αλλά τώρα 
ξύπνησες και όλα είναι εντάξει». Στη συνέχεια, διαβεβαιώστε το πώς ό,τι 
τρομακτικό είδε στο κακό αυτό όνειρο, δεν συνέβη ποτέ στον πραγματικό 
κόσμο. Εξηγήστε του ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν άσχημα όνειρα που 
μοιάζουν να είναι αληθινά αλλά δεν είναι.  Έπειτα, βοηθήστε το παιδί να 
ξανακοιμηθεί. Συνήθως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας έχουν ένα αγαπημένο 
λούτρινο ζωάκι ή κάποιο άλλο παιχνίδι που μπορείτε να αξιοποιήσετε σε μία 
«άσκηση ύπνου» με το παιδί. Ζητήστε από το παιδί να ξαπλώσει στο κρεβάτι 
του τοποθετώντας το παιχνίδι πάνω στην κοιλιά του. Ύστερα, πείτε στο παιδί 
ότι το παιχνίδι του νυστάζει και πρέπει να το νανουρίσει με τις κινήσεις της 
κοιλιάς του. Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει το παιδί να αναπνέει αργά και 
σταθερά. Ίσως θα σας βοηθούσε να λέτε τη φράση: «εισπνοή, 2-3-4, εκπνοή 
2-3-4». 

Έλλειψη όρεξης 
 

Το άγχος μπορεί να επηρεάσει το παιδί με πολλούς και διαφορετικούς 
τρόπους, όπως για παράδειγμα, να του κόψει την όρεξη. Η υγιεινή διατροφή 
του παιδιού είναι πολύ σημαντική, αλλά αν επιμείνετε υπερβολικά στο θέμα 
του φαγητού, μπορείτε να προκαλέσετε ακόμη  μεγαλύτερο άγχος και 
αναστάτωση στο παιδί. Γι’ αυτό, καθίστε μαζί στο τραπέζι και προσπαθήστε 
να κάνετε τις ώρες των γευμάτων χαλαρές και διασκεδαστικές, χωρίς να 
πιέζετε το παιδί να φάει. Υιοθετήστε υγιεινές διατροφικές συνήθειες και 
λειτουργήστε ως πρότυπα καλής διατροφικής συμπεριφοράς για το παιδί. Σε 
κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι δεν συντρέχει κάποιος ιατρικός λόγος που 
το παιδί έχει χάσει την όρεξή του. Αυτό που προέχει είναι η ψυχική ισορροπία 
του παιδιού, αλλά σιγουρευτείτε ότι το παιδί θα επανέλθει στις συνήθεις 
διατροφικές του συνήθειες το συντομότερο δυνατόν.  

Υπερβολικό κλάμα Η ζωή του ανάδοχου παιδιού έχει υποστεί δραματικές αλλαγές και επομένως, 
είναι φυσιολογικό να αισθάνεται θλίψη. Αν αφήσετε το παιδί να εκδηλώσει τη 
θλίψη που κρύβει μέσα του και το καθησυχάσετε, το βοηθάτε σημαντικά, 
ακόμη και αν το παιδί παραμείνει θλιμμένο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 
Αν και εσείς αισθάνεστε έντονη θλίψη, ίσως θα ήταν καλύτερο να ζητήσετε 
βοήθεια από μία/έναν ειδικό. Αν, όμως προτιμάτε να κλάψετε μαζί με το 
παιδί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφήστε το παιδί να εκφράσει ελεύθερα 
τα συναισθήματά του. Βοηθήστε το να γνωρίσει τα συναισθήματά του και να 
κατανοήσει γιατί νιώθει έτσι. Συζητήστε με το παιδί και δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή στα λόγια και τις αντιδράσεις του. Φροντίστε να ενθαρρύνετε το 
παιδί να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό 
να σκεφτείτε και να συζητήσετε μαζί του πώς θα εξελιχθεί η ζωή του από εδώ 
και στο εξής, καθώς και τις όμορφες στιγμές που θα περάσετε μαζί, π.χ. θα 
πηγαίνετε βόλτες, θα παίζετε διάφορα παιχνίδια, θα διηγείστε παραμύθια 
κτλ.  

Ριψοκίνδυνη 
συμπεριφορά 

 

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά, μερικές φορές, όταν ένα παιδί νιώθει 
ανασφάλεια, υιοθετεί ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Μπορεί να είναι ένας 
τρόπος για να σας δείξει το παιδί ότι χρειάζεται την καθοδήγηση και την 
υποστήριξή σας. Επίσης, με αυτό τον τρόπο θέλει να του δείξετε πόσο 
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σημαντικό πρόσωπο θεωρείτε ότι είναι, ώστε να ενδιαφερθείτε για την 
ασφάλειά του. Αν μπορείτε, αποθαρρύνετε το παιδί από τέτοιου είδους 
συμπεριφορές εξηγώντας του ότι θέτουν τον εαυτό του σε μεγάλους 
κινδύνους. Μην παραλείψετε να του τονίσετε πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι 
όχι μόνο στη ζωή σας, αλλά και στη ζωή των άλλων και ότι δεν θέλετε να του 
συμβεί κάτι κακό. Αν το ανάδοχο παιδί διανύει την περίοδο της εφηβείας, 
ενδεχομένως θα βοηθούσε να το ωθήσετε να συμμετέχει σε εθελοντικές 
δράσεις, ώστε να νιώθει ότι βοηθά ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ότι 
προσφέρει ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο. 

Απομόνωση και 
έλλειψη 

ενδιαφέροντος για 
παιχνίδι 

 

Πολλά και διάφορα μπορούν να έχουν συμβεί, με αποτέλεσμα το παιδί να 
αισθάνεται θλιμμένο και συναισθηματικά φορτισμένο. Τα παιδιά, όταν 
αγχώνονται, άλλοτε φωνάζουν και παρεκτρέπονται και άλλοτε κλείνονται 
στον εαυτό τους. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και 
φροντίδα. Μείνετε κοντά στο παιδί και παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του. 
Δείξτε στο παιδί ότι νοιάζεστε. Προσπαθήστε να εκφράσετε με λόγια τα 
συναισθήματα του παιδιού. Εξηγήστε του ότι έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει 
θλίψη, θυμό ή ανησυχία. Πάρτε τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια σας και 
δείξτε στο παιδί ότι εσείς, ως ενήλικας, είστε η/ο αρχηγός και παράλληλα, 
είστε υπεύθυνη/ος για την προσωπική του φροντίδα. Δοκιμάστε να κάνετε με 
το παιδί διάφορες δραστηριότητες που του αρέσουν, όπως για παράδειγμα, 
να διαβάσετε ένα βιβλίο μαζί, να τραγουδήσετε ή να παίξετε παρέα. Ένα παιδί 
που έχει χάσει το ενδιαφέρον του για παιχνίδι, μπορεί να επωφεληθεί από 
άλλες δραστηριότητες, όπως να συμμετέχει σε εύκολες, ελαφριές δουλειές 
του σπιτιού που θα του αναθέτετε εσείς ως ανάδοχος γονέας. Μην πιέσετε το 
παιδί να σας μιλήσει, αλλά πείτε του ότι είστε πάντα στη διάθεσή του. 

Φοβίες ή φοβικό 
άγχος 

 

Το παιδί μπορεί να τρομοκρατηθεί αν βιώσει καταστάσεις έντονου άγχους. 
Προσπαθήστε να παραμείνετε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμη/ος απέναντί του. 
Μην του ασκήσετε πίεση, ώστε να ξεπεράσει τους φόβους του. Για 
παράδειγμα, αν το παιδί φοβάται το σκοτάδι, μην το εξαναγκάσετε να μείνει 
μόνο του σε ένα σκοτεινό μέρος. Επιπλέον, αποφύγετε να μιλήσετε μπροστά 
στο παιδί για τις προσωπικές σας φοβίες. Αν θέλετε, μπορείτε να προτείνετε 
στο παιδί έναν τρόπο για να σας ενημερώνει κάθε φορά που κάτι το φοβίζει. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να του πείτε: «Αν αρχίσεις να φοβάσαι πολύ, 
κράτησε με σφιχτά από το χέρι ή το μπράτσο. Θα καταλάβω αμέσως ότι θέλεις 
να μου πεις κάτι». 

 

Συμβουλές για να βοηθήσετε παιδιά που κινδυνεύουν 
 

Παιδιά μικρότερων ηλικιών 
 

 Αφιερώστε επιπλέον χρόνο και προσοχή στο παιδί. 

 Καθιερώστε ένα όσο το δυνατόν πιο σταθερό πρόγραμμα για το παιδί. 

 Εξηγήστε στο παιδί ότι δεν ευθύνεται εκείνο για ό,τι κακό συνέβη στη ζωή του. 

 Δώστε την ευκαιρία στο παιδί να παίξει και να χαλαρώσει. 

 Αφήστε το παιδί να έρθει κοντά σας αν είναι φοβισμένο και αγχωμένο. 
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 Επαναλάβετε αρκετές φορές στο παιδί ότι η ζωή του είναι πλέον ασφαλής. 

 Να είστε υπομονετική/ός με το παιδί αν αυτό συμπεριφέρεται σαν παιδί μικρότερης ηλικίας, 
π.χ. πιπιλάει το δάχτυλό του ή βρέχει το κρεβάτι του. 

 

Παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών 
 

 Αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στο παιδί. 

 Βοηθήστε το παιδί να υιοθετήσει ένα σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα. 

 Δώστε στο παιδί κατάλληλες για την ηλικία του πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη και 
εξηγήστε του τι γίνεται από εδώ και στο εξής. 

 Αφήστε το παιδί να εκφράσει τη λύπη του.  

 Μην περιμένετε από το παιδί να είναι σκληρό. 

 Ακούστε, χωρίς να επικρίνετε, τις σκέψεις και τους φόβους του παιδιού. 

 Ορίστε σαφείς κανόνες και προσδοκίες. 

 Ρωτήστε το παιδί ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει και προσπαθήστε να το βοηθήσετε 
συζητώντας μαζί του με ποιους τρόπους μπορεί να αποφύγει τα χειρότερα. 

 Αναζητήστε ευκαιρίες για να προσφέρετε βοήθεια στο παιδί. 
 

Εργαλείο: Πότε υπάρχει ανάγκη για παραπομπή του ανάδοχου παιδιού 
σε αρμόδιες υπηρεσίες; 

 
Η παρακάτω λίστα περιγράφει ορισμένες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ένα παιδί ενδεχομένως 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο και πιθανότατα είναι αναγκαίο να παραπεμφθεί σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ή/και σε υπηρεσίες παιδικής προστασίας: 
 

• Το παιδί κινδυνεύει να προκαλέσει βλάβη στον εαυτό του ή/και σε άλλα άτομα. 

• Το παιδί εκφράζει σκέψεις αυτοκτονίας.  

• Το παιδί επιδεικνύει ακραία και επίμονη απόσυρση στον εαυτό του, π.χ. καμία 

συναισθηματική αντίδραση και ουδέτερος τόνος ομιλίας ή έκφραση προσώπου. 

• Το παιδί διαρκώς γκρινιάζει/κλαίει με το παραμικρό/κλαίει ανεξέλεγκτα. 

• Το παιδί αποστασιοποιείται, π.χ. απομακρύνεται από τον κοινωνικό του περίγυρο και 

αδυνατεί να εμπλακεί συναισθηματικά σε οτιδήποτε. 

• Το παιδί βιώνει ψευδαισθήσεις, π.χ. ακούει φωνές που δεν είναι πραγματικές ή βλέπει 

πρόσωπα/πράγματα που δεν υπάρχουν με τρόπο που δείχνει ότι δεν αστειεύεται ή παίζει, 

αλλά ότι τα πιστεύει.  

• Το παιδί βιώνει συνεχείς κρίσεις πανικού. 

• Το παιδί εκδηλώνει σημάδια διανοητικής αναπηρίας, όπως π.χ. μόνιμες δυσκολίες 

κατανόησης της γλώσσας και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

• Το παιδί αλλάζει σημαντικά, αλλά η κατάστασή του δεν βελτιώνεται. 

Προσπαθήστε να περιγράψετε τη συμπεριφορά και τις σκέψεις του παιδιού με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Μη βιαστείτε να χαρακτηρίσετε ορισμένες αντιδράσεις του παιδιού ως 
«συμπτώματα» ή να μιλήσετε για «διάγνωση», «παθολογία» ή «διαταραχή». 
Πηγή: The Danish Refugee Council, Mindspring for unge, 2017 
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Εργαλείο: Ενεργητική ακρόαση των παιδιών 
 
Όταν ένας ενήλικας ακούει με προσοχή και χωρίς να επικρίνει ένα παιδί, τότε συμβάλλει στην 
ανάκαμψη και την ευημερία του. Για τον λόγο αυτό, προσπαθήστε: 
 
• Να δημιουργείτε ευκαιρίες που θα δίνουν κίνητρο στα παιδιά να εκφραστούν. 
• Να ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τις απορίες τους και αφήστε τες να 
καθοδηγήσουν τη συζήτηση.  
• Να μιλάτε στο παιδί ανάλογα με το επίπεδο της ομιλίας του. Παρακινήστε το με ευγενικό 
τρόπο να σας μιλήσει για τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του με τον δικό του ρυθμό.  
• Να ακούτε και συγχρόνως να κοιτάζετε στα μάτια το παιδί, όταν αυτό μιλά.  
• Να βοηθήσετε το παιδί να κατανοήσει ότι οι αντιδράσεις του είναι φυσιολογικές.  
• Να βοηθήσετε το παιδί να κατανοήσει το συναίσθημα που νιώθει και να το παροτρύνετε να 
μοιραστεί μαζί σας ό,τι νιώθει.  
• Να βοηθήσετε το παιδί να εκφράζει απορίες χωρίς να φοβάται μήπως σας προκαλέσει 
αναστάτωση ή την απάντηση που θα του δώσετε.  
• Να φανταστείτε μερικές απορίες που μπορεί να έχει το παιδί και δώστε του τις σχετικές 
απαντήσεις ακόμη και αν δεν σας ρωτήσει.  
• Να επικοινωνείτε με το παιδί σας με απλά λόγια ανάλογα με την ηλικία του. 
 

Εργαλείο: Υποστηρικτική επικοινωνία με παιδιά – Τα «ΠΡΕΠΕΙ» και τα 
«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ» 

 
Να είστε θετική/ός απέναντι στο παιδί. 

Χρησιμοποιήστε θετικές, ενθαρρυντικές εκφράσεις, όπως: 

«Είσαι καλή/ός σε πολλά και διαφορετικά πράγματα…»  

«Χαίρομαι που έδωσες τον καλύτερο σου εαυτό…» 

Μη χρησιμοποιήσετε εκφράσεις, όπως: 

«Είσαι τελείως άσχετη/ος σε…» 

«Συνέχεια αποτυγχάνεις σε…» 

 

Να δίνετε στο παιδί σαφείς οδηγίες με θετική διατύπωση. 
ΝΑ επιλέγετε πιο συχνά λέξεις που λένε στο παιδί «ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ» και να του εξηγείτε με τρόπο 

απλό και κατανοητό. 

ΜΗ λέτε συνέχεια στο παιδί τι «ΔΕΝ» πρέπει να κάνει. 

ΜΗΝ περιμένετε από τα παιδιά να γνωρίζουν πώς να κάνουν διάφορα πράγματα μόνα τους.  

 

Να δείχνετε σεβασμό στο παιδί. 
ΝΑ ενθαρρύνετε και να στηρίζετε την προσπάθεια του παιδιού, αλλά και να μιλάτε με σεβασμό 

στο πρόσωπό του ενώπιον άλλων.  

ΝΑ του λέτε «Ευχαριστώ» και «Παρακαλώ». 
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ΝΑ ακούτε με προσοχή το παιδί, όταν μιλάει. Εστιάστε την προσοχή σας σε αυτό και κοιτάξτε 

το στα μάτια. 

ΜΗΝ ταπεινώνετε λεκτικά το παιδί. Αποφύγετε τις φωνές και τη λεκτική κακοποίηση του 

παιδιού. 

ΜΗΝ είστε απόλυτα σίγουρη/ος ότι γνωρίζετε ποια είναι η προσωπική άποψη του παιδιού. 

ΜΗΝ υποτιμάτε τη νοημοσύνη του παιδιού.  
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Για τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SAFE και την εφαρμογή του στην 
Ελλάδα μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.kmop.gr/el/  
 
Το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών και ιδρύθηκε το 1977, με μακρά εμπειρία στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών, στην υλοποίηση καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών, στην εκπαίδευση, στην έρευνα 
και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. 
 
Όραμα του ΚΜΟΠ αποτελεί να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς 
κόσμου, προωθώντας την ισότητα, την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

https://www.kmop.gr/el/
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