ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Tίτλος: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)-[Εργαλείο Αξιολόγησης Αναγκών (ΕΑΑ)]
Είδος πηγής: Εργαλείο
Χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Φιλανδία
Γλώσσες: Μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Αναγκών (ΕΑΑ) αναπτύχθηκε με μία προσέγγιση βασισμένη στα
ανθρώπινα δικαιώματα και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AMiD- Access to
services for Migrants with Disabilities, για να αξιολογήσει μετανάστες με αναπηρίες. To EAA
ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) σε μια προσπάθεια να θέσει τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις
ως προτεραιότητα στη διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας.
Για το λόγο αυτό, οι ερωτήσεις του ΕΑΑ είναι σχεδιασμένες και ανεπτυγμένες με τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι εύκολες στη χρήση και κατανοητές και να δίνουν στο άτομο την ευκαιρία να
εκφράσει τη γνώμη του. Το ΕΑΑ επιτρέπει τον αποτελεσματικό συντονισμό, την ανταλλαγή
πληροφοριών, την αξιολόγηση, τη σύγκριση και ανάλυση σε όλη την Ευρώπη. Το ΕΑΑ είναι μια
διαδραστική πλατφόρμα που συνεισφέρει τους μετανάστες με αναπηρίες με την άφιξη τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι του ΕΑΑ είναι οι ακόλουθοι:





Να ενισχύσει τις ΜΚΟ και τις Τοπικές Αρχές να αξιολογήσουν και να στηρίξουν επαρκώς τους
μετανάστες με αναπηρίες στην Ε.Ε.
Να βελτιώσει τη διαδικασία εντοπισμού τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου και/ή της διαδικασίας υποδοχής.
Να ενισχύσει τις γνώσεις και την ανταπόκριση των διεπιστημονικών επαγγελματιών που
εργάζονται με μετανάστες και/ή άτομα με αναπηρίες.
Να διασφαλίσει την πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης

Ιστοσελίδα : https://amidproject.eu/en
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Tίτλος:MENTORSHIPINTHEACCOMMODATIONCENTERSFORUNACCOMPANIEDMINORS
Είδος πηγής: Μεθοδολογία, πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Το Mentorship είναι μία μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία αφορά ένα πρόγραμμά μεντόρων που
εφαρμόστηκε στα Κέντρα Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους της PRAKSIS, και ολοκληρώθηκε στο
τέλος του 2018 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του προγράμματος/μεθοδολογίας ήταν να συμπληρώσει τη
φροντίδα που παρέχει η διεπιστημονική ομάδα (νομικοί/ ψυχολόγοι/ κοινωνικοί επιστήμονες/ φροντιστές/
διερμηνείς/εκπαιδευτές) των δομών ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών με συγκεκριμένη παρέμβαση και
καθοδήγηση για ανηλίκους ηλικίας από οκτώ (8) έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Το Mentorship, μια υπηρεσία η οποία δόθηκε σε στενή συνεργασία με όλους τους τύπους επαγγελματικής
υποστήριξης, προσφέρθηκε από εθελοντές από την κοινότητα υποδοχής, ή/και πρόσφυγες και μετανάστες που
ήταν ήδη εγκατεστημένοι στη χώρα, και ήταν σε θέση να παρέχουν στους ανηλίκους καθοδήγηση και
υποστήριξη, καθώς επίσης να συμβάλλουν στην πρόληψη διαφόρων κινδύνων προστασίας (αποκλεισμός,
προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών, πολλαπλές μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης κλπ.). Τα
καθήκοντα του μέντορα, για ένα (1) παιδί υπό την ευθύνη του, περιελάμβαναν: επίσκεψη στη δομή, συζήτηση
για τις ανησυχίες, τους φόβους και τις προσδοκίες του, παρέχοντας στοργή, προσοχή, και διαβεβαίωση, να
ενθαρρύνει τα επιτεύγματά του, να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τον μετριασμό των κινδύνων, την
υποστήριξη του ανηλίκου στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του / της, καθώς και peer-to-peer
δεσμεύσεις, να τον βοηθήσει να μάθει πώς να διαχειριστεί τα οικονομικά του, την υποστήριξη των ανηλίκων
στην εγγραφή σε σχολεία ή/και σε άλλες ευκαιρίες μάθησης κλπ.
Tίτλος: AMiD Training Course
Είδος πηγής: Training Tool/ Εκπαιδευτικό υλικό
Χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Φιλανδία
Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά

Το AMiD Training Course είναι ένα αναλυτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες που
εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρίες. Στόχος του εκπαιδευτικού κύκλου
μαθημάτων είναι η ενίσχυση της προστασίας και της ενσωμάτωσής τους και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ενότητες με πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση:
Ενότητα I - Αναπηρία & Μετανάστευση: πολιτική & νομικά πλαίσια σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο
Ενότητα II - Αναπηρία & Μετανάστευση: Ελπιδοφόρες πρακτικές από το πεδίο
Ενότητα III – Σχετικά με εξατομικευμένες & ολοκληρωμένες υπηρεσίες
Ενότητα IV – Εργαλείο Αξιολόγησης Αναγκών και αποτελεσματική επικοινωνία
Ιστοσελίδα: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Tίτλος: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο
Χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Ιταλία
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά

Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει να υποστηρίξει τους/τις επιτρόπους ασυνόδευτων παιδιών, τους
φορείς του συστήματος παιδικής προστασίας, καθώς και άλλους επαγγελματίες που παρέχουν
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην έννοια της επιτροπείας των παιδιών. Ειδικότερα,
περιλαμβάνει πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους και παρέχει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του/της επιτρόπου και συγκεκριμένες πρακτικές κατευθύνσεις
και γνώσεις. Το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των παιδιών και των
δικαιωμάτων τους μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των επιτρόπων. Επιδιώκει να αναδείξει
και να αποσαφηνίσει το ρόλο των επιτρόπων ως βασικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου
συστήματος παιδικής προστασίας, περιγράφοντας τις αρμοδιότητές τους και παρέχοντας ένα
θεωρητικό υπόβαθρο για να βοηθήσει τους/τις επιτρόπους στην καθημερινή πρακτική τους.
Το Έργο «Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για
επιτρόπους» [“Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians”
– ASOP4G έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί από κοινού από τη
διακρατική Ομάδα Έργου ASOP4G, η οποία αποτελείται από μέλη του Ινστιτούτου Υγείας του
Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (GR), της Defence for Children
International –Italy (IT), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας (CY)
και του Πανεπιστημίου Kazimieras Simonavicius – Τμήμα Νομικής (LT).
Ιστοσελίδα: https://asop4g.eu/handbook/
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Τίτλος: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Είδος πηγής: Toolkit
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Αγγλικά (Παράρτημα και
στα ελληνικά)

Στόχος της εν λόγω εργαλειοθήκης είναι η παροχή βασικών πληροφοριών και καθοδήγησης σε θέματα
προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών, προκειμένου να βοηθήσει τους επίτροπους και τους
επαγγελματίες προστασίας παιδιών σε διάφορα επιμέρους ζητήματα και ειδικά όταν ενεργούν ως
εκπρόσωποι των ανηλίκων στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, το περιεχόμενό του περιλαμβάνει: σύνοψη της
κατάστασης των UASC στην Ελλάδα, βασικά ζητήματα κλειδιά στην συνεργασία με τα παιδιά,
επισκόπηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την Επιτροπεία στην Ελλάδα, πληροφορίες σχετικά
με την πρόσληψη επαγγελματιών επιτρόπων, καθήκοντα και ευθύνες, διαδικασίες αναγνώρισης/
εντοπισμού, εφαρμοσμένες πρακτικές, διαπίστωση ανηλικότητας, στέγαση, θέματα που σχετίζονται με
τη διαδικασία ασύλου, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση,
ψυχοκοινωνικές πτυχές, συγκεκριμένα θέματα υγείας, θέματα ευαλωτότητας, θέματα ψυχικής υγείας,
ειδικά θέματα (χρήση και εθισμός σε ουσίες, κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική βία και έμφυλη βία,
εμπορία ανθρώπων, βασανιστήρια, LGBTQI+ ζητήματα), χρήσιμες διευθύνσεις.
Τo Έργο «G.A.IN. Guardianship Advanced Instruments for child protection in Europe» ολοκληρώθηκε το
Σεπτέμβριο του 2019 και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (20142020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εταίροι του προγράμματος:
 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Ιταλία (συντονιστής)
 PRAKSIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ελλάδα
 MAGYAR ΕΛΣΙΝΚΙ BIZOTTSAG (HHC), Ουγγαρία
 VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Βέλγιο
Συνεργάτης για την Ελλάδα είναι ο «Εθνικός Εισηγητής για την καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων»
Ιστοσελίδα: www.praksis.gr
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