Robusthed, selvtillid og
motivation

Titel: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)
Ressourcetype: Værktøj
Land: Cypern, Finland, Grækenland, Italien, Østrig
Sprog: Engelsk

Behovsvurderingsværktøjet blev udviklet og brugt under AMiD-projektet til at vurdere
behovet for hjælpe hos migranter med handicap. Behovsvurderingsværktøjet følger
principperne i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med
handicap (UNCRPD) og forsøger at sætte individets behov og præferencer i centrum i
vurderingen af den enkeltes handikaps. Spørgsmålene i værktøjet er derfor også
designet og udviklet på en brugervenlig og let tilgængelig måde for at sikre den
enkeltes mulighed for at få sin stemme hørt i processen. Værktøjet understøtter
effektiv koordinering, informationsdeling, evaluering, sammenligning og analyse på
tværs af EU.
Behovsvurderingsværktøjet er etableret som en interaktiv online platform til at
identificere migranter med handicap, når de ankommer til EU. Målene med værktøjet
er følgende:

• At styrke ikke-statslige organisationer (ngo'er) og lokale myndigheder i at vurdere
og sikre tilstrækkelig støtte til flygtninge og migranter med handicap i EU
• At forbedre organisationernes registreringsproces, så den kan bruges på ethvert
tidspunkt i asylproceduren og/eller i modtagelsesprocessen
• At øge viden og videndeling hos og mellem multidisciplinære fagfolk, der arbejder
med migranter og/eller personer med handikap
• At understøtte adgangen til relevante supporttjenester
Web link: https://amidproject.eu/en
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Titel: MENTORSHIP IN THE ACCOMMODATION CENTERS FOR UNACCOMPANIED MINORS
Ressourcetype: Program, metode
Land: Grækenland
Sprog: Græsk, engelsk

Indkvarteringsmentorerne var et program og en unik metode anvendt i PRAKSIS indkvarteringscentre
for uledsagede mindreårige i Grækenland. Programmet kørte frem til udgangen af 2018.
Hovedformålet med programmet, metoden var at supplere den hjælp og omsorg juridiske og
psykosociale fagfolk tilbød i regi Krisecentret for uledsagede og adskilte børn (UASC) med mentorer til
mindreårige i alderen 8 til 18 år. Mentorfunktionen, der blev tilbudt i tæt samspil med de andre former
for professionel støtte, blev varetaget frivillige fra værtssamfundet eller flygtninge og migranter, der
allerede var veletablerede i landet. Mentorerne tilbød vejledning og støtte samt hjælp til at forebygge
nogle af de mest kendte risikofaktorer for gruppen af uledsagede mindreårige, herunder ekskludering,
psykiske problemer, stof- og alkoholmisbrug, udnyttelse mm.
Mentorens opgaver kunne være alt fra at besøge den mindreårige, tale om bekymringer, frygt og
forventninger, give omsorg og opmærksomhed, berolige den mindreårige, opmuntre i forbindelse med
opnåede resultater, give råd og vejledning for at mindske risici, støtte den mindreårige i hans/hendes
sociale og følelsesmæssige udvikling såvel som peer-to-peer-engagement, hjælpe med at administrere
privatøkonomi, støtte den mindreårige deltagelse i skolen eller andre uddannelses- og
læringsaktiviteter mm.

Titel: AMiD Training Course
Ressourcetype: Træningsværktøj
Land: Belgien, Cypern, Frankrig, Østrig, Italien, Tyskland, Grækenland, Finland
Sprog: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Græsk

AMiD står for Access to services for Migrants with Disablities – på dansk Adgang til ydelser for
migranter med handikap.
AMiD-kurset er et omfattende kursus for fagfolk, der arbejder med migranter og flygtninge
med handicap. Formålet med kurset er at understøtte de professionelles evne til at yde
beskyttelse og sikre integrationen for målgruppen af migranter med handikap og inkluderer
følgende moduler med grundig information og vejledning:
Modul I - Handicap og migration: politik og juridiske rammer på europæisk og internationalt
niveau
Modul II - Handicap og migration: Lovende praksis fra feltet
Modul III - Mod personlige og integrerede tjenester
Modul IV – Behovsvurderingsværktøjet og effektiv kommunikation
PDF: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Titel: HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS
Ressourcetype: Håndbog
Land: Grækenland, Cypern, Litauen, Italien
Sprog: Græsk, engelsk, litauisk, italiensk

Denne håndbog sigter mod at støtte værger for uledsagede mindreårige,
Sociale myndigheder med fokus på børn og andre fagfolk, der er involveret i
etableringen af værgemål. Håndbogen beskriver standardprocedurer for
værger og giver væsentlig information med henvisning til værgens rolle og
specifikke praktiske retningslinjer og viden der kan bruges i den daglige rolle
som værger.
Håndbogen formål er at styrke beskyttelsen af uledsagede børn og deres
rettigheder ved at udvikle værgerne kompetencer og kapacitet. Den søger at
tydeliggøre betydningen af værgens centrale rolle i et integreret socialsystem
ved at beskrive værgens mandat og beskriver et teoretisk grundlag der kan
understøtte værgerne i deres daglige opgaver.
Projektet ”Alliance for børn på flugt: Standard procedurer for værger” (Dansk
oversættelse) blev medfinansieret af Den Europæiske Unions Rights, Equality
and Citizenship Programme (2014-2020). Håndbogen er udviklet af et
projektteam bestående af repræsentanter fra følgende institutioner: Institute
of Child Health – Department of Mental Health and Social Welfare I Grækenland,
Defense for Children International Italy I Italien, University of Nicosia – School of
Humanities and Social Sciences/Department of Social Sciences/Social Work
Program på Cypern og Det juridiske fakultet ved Kazimieras Simonavicius
University I Litauen.
PDF: https://asop4g.eu/handbook/
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Titel: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Ressourcetype: Værktøjskasse
Land: Grækenland
Sprog: Engelsk

Formålet med denne værktøjskasse er at give grundlæggende information og
vejledning om emner vedrørende modtagelse og beskyttelse af uledsagede
drenge og piger. Værktøjskassen er udarbejdet for at hjælpe værger og andre
fagfolk, der optræder repræsentanter for uledsagede mindreåriges
Grækenland.
Værktøjskassen omfatter blandt andet: Oversigt over situationen for
uledsagede og adskilte børn i Grækenland, centrale spørgsmål i arbejdet med
uledsagede og adskilte børn, oversigt over de nationale lovgivningsmæssige
rammer for værgemål, rekruttering af professionelle værger, pligter og ansvar,
identifikation, gældende procedurer, aldersvurdering, indkvartering, spørgsmål
vedrørende asylproceduren, adgang til sundhedspleje, adgang til uddannelse,
psykosociale aspekter, specifikke sundhedsspørgsmål, sårbarhedsspørgsmål,
psykiske sundhedsemner og andre særlige spørgsmål om og risikofaktorer for
målgruppen, herunder stofbrug og afhængighed, børnemishandling, seksuel og
kønsbaseret vold, handel med mennesker, tortur, LGBTQI+ problemstillinger.
Værktøjskassen, der blev afsluttet i september 2019, blev udviklet inden for
rammerne af det EU-finansierede projekt "Guardianship - Advanced Instruments
for Guardians" (G.A.IN.), finansieret af Den Europæiske Unions Rights, Equality
and Citizenship Programme (2014-2020). Partnere i projektet var:
•
•
•
•

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Italien
(projektkoordinator)
PRAKSIS - PROGRAMS OF DEVELOPMENT, SOCIAL SUPPORT &
MEDICAL COOPERATION, Grækenland
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC), Ungarn
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Belgien

Associeret partner var den græske nationale ordfører for menneskehandel.
Webpage:

www.praksis.gr
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