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Το έργο «The Day After» (Επόμενη Ημέρα ) επιδιώκει να αναπτύξει 
ένα μοντέλο εκπαίδευσης που στοχεύει σε νέους που διατρέχουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και βρίσκονται  σε δομές φροντίδας  
ανηλίκων στο πλαίσιο του Συστήματος Προστασίας Παιδιών 
και Εφήβων. Ο στόχος αυτού του μοντέλου κατάρτισης είναι να 
προωθήσει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων για να ευνοήσει τη 
μετάβαση από την εφηβεία/νεανική ηλικία στην ενηλικίωση και να 
διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό το κείμενο 
είναι το Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης και Δρομολόγιο 
Πρακτικής Άσκησης σε Κέντρα Εργασίας που θα επικυρωθεί μέσω 
μιας πιλοτικής δοκιμασίας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Ιταλία και 
την Ισπανία. 

Είναι ένα έργο στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (KA205). Το έργο DAF προέρχεται από την πρωτοβουλία 
του Ιδρύματος Υγείας και Κοινότητας (FSC, Βαρκελώνη) και του 
Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Βοήθειας Lagunduz (Όμιλος Lagunduz, 
Χώρα των Βάσκων): “ACOMPAÑANDO PARA EL DÍA DESPUÉS” 
(Υποστήριξη για την επόμενη μέρα) που έλαβε την υποστήριξη του 
INNOBASQUE, του βασκικού οργανισμού Καινοτομίας, ο οποίος μας 
έδωσε την υποστήριξή του για να αναπτύξουμε την πρωτοβουλία με 
ευρωπαϊκή προοπτική με έναν ιταλικό οργανισμό, την Mondo Nuovo 
APS και την Κοινωνική Ενδυνάμωση , Social Empowerment HUB στην 
Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το έργο ενσωματώνει 
ένα μοντέλο παρέμβασης που συνδυάζει μια εκπαιδευτική και 
θεραπευτική μεθοδολογία για να ευνοήσει τη μετάβαση στην ενήλικη 
ζωή και την κοινωνική και εργασιακή  ένταξη. 

Για να μάθετε περισσότερα: www.dayafterproject.eu 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει μια σύνοψη 
του τρέχοντος πλαισίου όσον αφορά την 
κοινωνική και εργασιακή κατάσταση των 
νέων που ζουν υπό καθεστώς προστασίας 
στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν 
στο έργο: Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία και σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Ο παρών Οδηγός περιλαμβάνει έναν ορισμό 
των εκπαιδευτικών ικανοτήτων (γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις) που χρειάζονται 
οι νέοι που βρίσκονται υπό καθεστώς 
προστασίας (μεταξύ 16 ετών και μία ημέρα 
πριν από τα 18) για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Lσημειώνεται ότι δεν υπάρχει παρόμοια και συστηματική 
διαδικασία συλλογής δεδομένων στις συμμετέχουσες χώρες. Ως εκ 
τούτου, τα κριτήρια για τη συλλογή αυτών των δεδομένων δεν τα 
καθιστούν άμεσα συγκρίσιμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη 
διεύθυνση : www.dayafterproject.eu 

Κοινωνική και εργασιακή ένταξη 
των νέων που ζουν υπό καθεστώς 
προστασίας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1.1.- ΙΣΠΑΝΙΑ
Σύμφωνα με το INE (1)(1), περισσότεροι από 47 εκατ. άνθρωποι ζουν στην 
Ισπανία - 49% άνδρες και 51% γυναίκες - εκ των οποίων 970 χιλ. είναι 16 ή 
17 ετών, αντιπροσωπεύοντας το 2% του συνολικού πληθυσμού. 

Από αυτόν τον πληθυσμό ανηλίκων περισσότεροι από 50.000 ανήλικοι 
βρίσκονται υπό το καθεστώς προστασίας με διάφορους τύπους νομοθετικών 
μέτρων (2)(2): και 11.261 υπό μελέτη/υποστήριξη/προληπτικά μέτρα, πριν από 
τη λήψη τελικού μέτρου προστασίας.

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για το σύστημα προστασίας στην Ισπανία 
είναι κυρίως (3)(3): i) Αναδοχή σε ιδρύματα (4)(4). Περίπου 1.100 -θεραπευτές, 
κοινωνικοποιήσεις, δικαστικά μέτρα, προετοιμασία για μια αυτόνομη ζωή, 
οικογενειακές μονάδες- με περισσότερους από 23Κ χρήστες και ii) Αναδοχή.  
Περισσότεροι από 19 χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε αυτή την κατάσταση, η 
οποία μπορεί να είναι προσωρινή, λόγω έκτακτης ανάγκης, ή μόνιμη. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια του 2019 νομιμοποιήθηκαν 626 υιοθεσίες (εσωτερικές), 
ενώ τα Ημερήσια Κέντρα δεν εμφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία όσον 
αφορά τα μέτρα προστασίας των βρεφών, και στις επίσημες στατιστικές 
μόνο 192 ανήλικοι μέσα σε ένα έτος έκαναν χρήση αυτών των κέντρων ως 
μέτρο που επιβάλλεται από το δικαστήριο για ανήλικους παραβάτες (5)(5).  

Όσον αφορά την ιδρυματική αναδοχή (θεραπεία), σύμφωνα με πρόσφατες 
μελέτες από 7 πανεπιστήμια και ομάδες έρευνας, σε δείγμα 430 ανηλίκων, 
αναφέρεται ότι οι διαταραχές και τα προβλήματα με τα οποία εισάγονται 
είναι (6)(6): άγχος-κατάθλιψη 15,6%, κοινωνικά προβλήματα 16,7% ή ιδέες 
12,6%, διάσπαση προσοχής 22,1%, διασπαστική συμπεριφορά 41,4% και 
επιθετικότητα 25,1%. Το 86,6% από αυτά έλαβαν θεραπεία ψυχικής υγείας 
-ψυχολογική 76,7%, ψυχιατρική 70,6% και φαρμακολογική 59,3%- κατά 
τη διάρκεια της παραμονής τους σε Μονάδα Φιλοξενίας (θεραπευτικές 
μονάδες).

ΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΑΝΑΦΌΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην Ισπανία, το άρθρο 6 του νόμου για το καθεστώς των εργαζομένων 
θεσπίζει τη δυνατότητα των ανήλικων εργαζομένων (άνω των 16 ετών και 
κάτω των 18 ετών) να έχουν σύμβαση εργασίας. Στην Ισπανία το κατώτατο 
όριο ηλικίας εργασίας είναι τα 16 έτη. Όσοι είναι άνω των 16 ετών και κάτω των 
18 ετών και έχουν χειραφετηθεί μπορούν να απασχολούν άλλους ή να είναι 
εργαζόμενοι, αλλά αν δεν έχουν χειραφετηθεί, χρειάζονται τη συγκατάθεση 
των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μπορούν 
να εργαστούν όσοι είναι κάτω των 16 ετών. 

Ο αριθμός των ανηλίκων που υπάγονται στο σύστημα προστασίας είναι πάνω 
από 50 χιλιάδες. Έως και το 5% των ανηλίκων ηλικίας 16 έως 17 ετών έχουν 
λάβει κάποιο μέτρο από το σύστημα προστασίας.

Στην Ισπανία υπάρχει πληθυσμός άνω των 47 εκατ. κατοίκων, εκ των οποίων 
περισσότεροι από 1,9 εκατ. είναι άνω των 16 ετών και κάτω των 20 ετών. 
Υπάρχουν περισσότεροι από 3,7 εκατ. άνεργοι εκ των οποίων περισσότεροι 
από 1,3 εκατ. είναι μεταξύ 16 και 19 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό 
ανεργίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα υπερβαίνει το 68%. 

ΣΣύμφωνα με μια έκθεση του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού το 2020 (7)(7), 42,6% 

(1)(1) National Statistical Institute από το 
ακρωνύμιο στα ισπανικά
(2) (2) Gobierno de España. (2021). 
Infancia en datos. May 2021, de 
Ministerio de derechos sociales y 
agenda 2030 ιστοσελίδα: http://www.
infanciaendatos.es/datos/graficos.htm
(3) (3) Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales Dirección General de 
Derechos de la Infancia y de la 
Adolescencia Observatorio de 
la Infancia Gobierno de España. 
(2019). Boletín de datos estadísticos 
de medidas de protección a la 
infancia. 20 de diciembre de 2020, 
de Ministerio de derechos sociales 
y agenda 2030 ιστοσελίδα: https://
observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.
es/productos/pdf/BOLETIN_22_final.
pdf
(4) (4) Bravo L. (Enero, 2019). Los centros 
de menores en España: un lucrativo 
negocio donde en ocasiones se 
utilizan técnicas extremas. Abril 2021, 
de El diario.es ιστοσελίδα: https://
www.eldiario.es/politica/vida-centro-
menores_1_1765977.html
(5) (5) Gobierno de España. (2019). 
Boletín de datos estadísticos de 
medidas impuestas a menores de 
edad en conflicto con la Ley. Marzo 
2021, de http://publicacionesoficiales.
boe.es/ Secretaría de Estado 
de Derechos Sociales Dirección 
General de Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia Observatorio 
de la Infancia ιστοσελίδα: https://
observatoriodelainfancia.vpsocial.
gob.es/productos/pdf/BOLETINF_19_
MEDIDAS_IMPUESTAS_A_MENORES_
EN_CONFLICTO_CON_LA_LEY.pdf
(6) (6) González-Bueno G, von Bredow 
M, Becedóniz C.. (2010). Propuesta 
de un sistema de indicadores sobre 
bienestar infantil en España. Mayo 
2021, de Unicef España. ιστοσελίδα: 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/
files/Indicadores_Bienestar_INF.pdf
(7) (7) GIL, P; GRANÉ, A; MALGESINI, 
G; MONTEROS, S; ROMERA, 
R. (2019). BOLETÍN sobre la 
vulnerabilidad social 2019. Abril 
2021, de Cruz Roja Española  
ιστοσελίδα: https://www2.cruzroja.
es/documents/5640665/13549052/
CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.
pdf/9ae2bda9-3ff7-3efb-2ba8-
90dcdf0e3073?t=1600173851313
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από τα άτομα μεταξύ 18 και 20 ετών που έχουν περάσει από το 
σύστημα προστασίας δεν έχουν εργαστεί ποτέ με ποσοστό ανεργίας 
πάνω από 80% και μόνο περίπου το 20,6% έχει δουλειά - η πλειοψηφία 
έχει προσωρινή εργασία και με χαμηλά προσόντα. 

Η ίδια έκθεση και τα στοιχεία που παράγονται, δείχνουν την 
απουσία πόρων και το μεγάλο περιθώριο βελτίωσης που απαιτείται 
για την προετοιμασία για να ζήσουν μόνοι τους των ανηλίκων που 
παρακολουθούνται από την υπηρεσία προστασίας βρεφών και 
εφήβων.

ΝΕΌΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΌ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ (8)(8)

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής -2019-, ο αριθμός των 
μεταναστών στην Ισπανία υπερβαίνει τα 5,4 εκατ. άτομα - 11,4% του 
συνολικού πληθυσμού- εκ των οποίων περισσότεροι από 91.000 είναι 
μεταξύ 16 και 17 ετών στη χώρα (μία ημέρα πριν από τα 18) - 0,19% του 
συνολικού Ο αριθμός των ανήλικων μεταναστών κάτω των 18 ετών 
που βρίσκονται υπό προστασία είναι πάνω από 11.400, το 22,85% του 
αριθμού των ανηλίκων υπό προστασία, αν και υπάρχουν στοιχεία ότι το 
2020 ήταν ήδη πάνω από 14.000.  

Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη έγκυρων νομιμοποιητικών εγγράφων 
ταυτοποίησης για αυτούς τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, 
καθιστά δύσκολο οι επίσημες στατιστικές να αντανακλούν αξιόπιστα 
την πραγματικότητα και, επίσης, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της 
Ισπανίας (9)(9), η κατάσταση αυτή αποτελεί επίσης διοικητικό εμπόδιο για 
την ένταξη και τη χειραφέτηση που απορρέει από την κατάσταση των 
εξωτερικών υποθέσεων και την ευάλωτη θέση, μόνο το 44,2% διαθέτει 
NIE (Αριθμός Ταυτότητας για Αλλοδαπούς) που είναι απαραίτητος για 
την απόκτηση άδειας εργασίας. 

Η Ισπανική νομοθεσία (άρθρο 92 παράγραφος 5 του βασιλικού 
διατάγματος (RD) 2393/04) αναφέρει ότι οι νεαροί ανήλικοι μετανάστες 
έχουν πλήρη δικαιώματα όταν έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε 
που βρίσκονται υπό την προστασία των υπηρεσιών προστασίας και 
ο επαναπατρισμός τους δεν είναι δυνατός. Μετά το πέρας αυτής 
της περιόδου, τους χορηγείται άδεια παραμονής και NIE (Αριθμός 
Ταυτότητας για Αλλοδαπούς) (αναφέρεται στο άρθρο 35.4 του νόμου 
(LO) 4/2000). Οι κανονισμοί αυτοί (10)(10) καθορίζουν τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν για τους ανηλίκους που βρίσκονται υπό κηδεμονία, για την 
ημέρα μετά την ενηλικίωσή τους.  Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι δημόσιοι 
φορείς που σχετίζονται με την προσπάθειά τους για ένταξη, τη συνέχιση 
των σπουδών τους, καθώς και τη δυνατότητά τους για πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας θα είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για τη διατήρηση της 
άδειας διαμονής και εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η κοινωνική ένταξη όσο και η ενσωμάτωση στην 
αγορά εργασίας απαιτούν μεγαλύτερες επενδύσεις σε ενδεδειγμένους 
πόρους για τους νέους που πλησιάζουν το 18ο έτος της ηλικίας τους 
και να παρέχουν: μεγαλύτερη κοινωνικοεκπαιδευτική υποστήριξη με 
επίκεντρο την εξεύρεση εργασίας και περισσότερο προσωπικό στις 
υπηρεσίες που γίνεται η ανανέωση των εγγράφων, που σήμερα έχουν 
υπερβεί τα όρια. Επιπλέον, απαιτείται περισσότερη διαπαιδαγώγηση 
από τους εμπλεκόμενους φορείς για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία 
σχετικά με την ανάγκη κοινωνικής ένταξης των νεαρών μεταναστών. 

(8) (8) Οι όροι “νέοι μετανάστες” 
“ανήλικοι μετανάστες” ή “ασυνόδευτοι 
ανήλικοι αλλοδαποί” νοούνται στο 
παρόν έγγραφο ως όλοι οι νέοι κάτω 
των 18 ετών που εκτοπίστηκαν 
βίαια ή που μεταναστεύουν στην 
ΕΕ μόνοι τους, σύμφωνα με τον 
ορισμό του “ασυνόδευτου ανηλίκου” 
του Γενικού Σχολίου αριθ. 6 της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 
Μεταχείριση των ασυνόδευτων 
και χωρισμένων παιδιών εκτός της 

χώρας καταγωγής τους.(9) (9) Cruz 
Roja Española. (2019). Personas 
jóvenes en extutela y/o riesgo de 
exclusión social. Marzo 2021, CRE. 
ιστοσελίδα: https://www2.cruzroja.
es/documents/5640665/13549052/
CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.
pdf/9ae2bda9-3ff7-3efb-2ba8-
90dcdf0e3073?t=1600173851313
(10) (10) (2021). Contratación de 
menores de edad. abril 2021, de 
Iberly ιστοσελίδα: https://www.
iberley.es/temas/contratacion-
menores-edad-14291#:~:text=La%20
legislaci%C3%B3n%20
laboral%20espa%C3%B1ola%20
proh%C3%ADbe,si%20el%20
contrato%20fuera%20v%C3%A1lido
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1.2.- ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία δεν υπάρχει συστηματική διαδικασία συλλογής δεδομένων για 
τα παιδιά που ζουν  εκτός οικογένειας. Το πιο ενημερωμένα στοιχεία, από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, αφορά την 31/12/2019 (11)(11). 

Στη δημοσίευση αυτή το Υπουργείο αναφέρει ότι είναι 18.899 ανήλικοι που 
απομακρύνθηκαν προσωρινά από το οικογενειακό τους περιβάλλον στην 
Ιταλία (2,8 ανήλικοι ανά 1000 κατοίκους της ίδιας ηλικίας). Οι μισοί από 
αυτούς τους ανηλίκους βρίσκονται υπό αναδοχή και οι υπόλοιποι βρίσκονται 
στην κοινότητα των κέντρων υποδοχής ή σε σπίτια οικογενειών υποδοχής. 

Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι η ηλικιακή κατάταξη των ανηλίκων που 
παραλαμβάνονται συχνότερα στην κοινότητα των κέντρων υποδοχής είναι 
μεταξύ 15-17 ετών (όψιμη εφηβεία) και αντιπροσωπεύει το 44% (1.190 
ανήλικοι) των ανηλίκων που βρίσκονταν στο σύστημα προστασίας στο 
τέλος του 2018.  

Επιπλέον, το δημοσίευμα διευκρινίζει, ότι η ανάδοχη οικογένεια είναι ο 
πιο αντιπροσωπευτικός τύπος θεσμικής φροντίδας με το 55,2% (14.434 
ανήλικοι) των ανηλίκων που υπάγονται σε αυτήν τη μορφή. Οι ανήλικοι 
κατανέμονται στις τάξεις των ηλικιών μεταξύ 11 και 14 ετών (30,4%) και 
15-17 ετών (24,8%).

Το 67,07% των παιδιών που φιλοξενούνται από ανάδοχες οικογένειες ζουν 
με συγγενή της οικογένειας καταγωγής τους, ενώ μόλις το 6,2% πηγαίνει 
σε άλλη. 

Επιπλέον, η έρευνα δεν έχει πλήρη απάντηση για τους αποχωρήσαντες από 
την αναδοχή: την απασχολησιμότητα ή την πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία. 
Και υπογραμμίζει την ακραία έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων για το φαινόμενο 
της αποχώρησης των νέων ενηλίκων από το σύστημα προστασίας.

Δεν είναι γνωστό τι συμβαίνει με τους ανηλίκους μετά την είσοδό τους στην 
κοινωνία: οι δυνατότητες που έχουν να εργαστούν, αν έχουν τις δεξιότητες 
για να ξεκινήσουν μια αυτόνομη ζωή ή αν είναι δυνατόν να βγουν από το 
κύκλωμα της κοινωνικής μειονεξίας. 

Αυτή η έλλειψη δεδομένων είναι ένα σταθερό φαινόμενο που αυξάνεται 
καθημερινά. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 3000 ανήλικοι που 
φεύγουν εκτός της οικογένειας προέλευσης, αλλά εξετάζονται μόνο ως 
προς την ιδιότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση, να καθοριστούν οι αναγκαίες πολιτικές, να 
προσδιοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη και να 
αξιολογηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που συνέταξαν ορισμένες εθνικές ομάδες ενώσεων 
που ασχολούνται με την παιδική και εφηβική ηλικία που φιλοξενούνται, 
κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου 3.000 άτομα που εγκαταλείπουν τη φροντίδα 
και τη φιλοξενία και περίπου τα 2/3 από αυτά δεν ανήκουν στην οικογένεια 
προέλευσης.  Στην Ιταλία, δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία συλλογή 
δεδομένων που σε εθνικό επίπεδο να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του 
αριθμού των νεαρών που εγκαταλείπουν το σύστημα υποδοχής, ούτε να 
καθορίζει πόσοι από αυτούς είναι ανεξάρτητοι και  πόσοι αποφασίζουν να 
επιστρέψουν στην οικογενειακή τους μονάδα.

(11) (11) Ιταλικό Κέντρο Καταγραφής Ιταλικό Κέντρο Καταγραφής 
και Έρευνας για τα Παιδιά και και Έρευνας για τα Παιδιά και 
τους Εφήβους τους Εφήβους   https://www.
minori.gov.it/it
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ΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΑΝΑΦΌΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Ιταλικό Σύνταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1948, 
αφιερώνει τέσσερα άρθρα στα παιδιά: 30, 33, 34 και 37.

- Άρθρο 30 Είναι καθήκον των γονέων να συντηρούν, να 
διαπαιδαγωγούν και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, ακόμη και αν 
γεννήθηκαν εκτός γάμου. Σε περίπτωση γονικής αδυναμίας, ο νόμος 
διασφαλίζει την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο νόμος εγγυάται 
κάθε νομική και κοινωνική προστασία στα παιδιά που γεννιούνται 
εκτός γάμου, συμβατή με τα δικαιώματα των μελών της νόμιμης 
οικογένειας. Ο νόμος υπαγορεύει το όνομα και τα όρια για την 
αναζήτηση της πατρότητας.

- Άρθρο 33 η πρόσβαση στην Τέχνη και τις επιστήμες είναι ελεύθερη και 
η διδασκαλία τους είναι δωρεάν. Η Δημοκρατία υπαγορεύει γενικούς 
κανόνες για την εκπαίδευση και ιδρύει κρατικά σχολεία για όλες τις 
τάξεις και τα πτυχία. Φορείς και ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν 
σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς κόστος για το κράτος. Ο 
νόμος, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μη 
κρατικών σχολείων που ζητούν ισοτιμία, πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη 
ελευθερία γι’ αυτά και για τους μαθητές τους σχολική μεταχείριση 
ισοδύναμη με εκείνη των μαθητών των κρατικών σχολείων. Για την 
εισαγωγή στις διάφορες τάξεις των σχολείων ή για την ολοκλήρωσή 
τους, καθώς και για την απόκτηση των προσόντων για την άσκηση του 
επαγγέλματος, απαιτούνται κρατικές εξετάσεις. Τα ιδρύματα υψηλού 
επιπέδου πολιτισμού, τα πανεπιστήμια και οι ακαδημίες, έχουν το 
δικαίωμα να θεσπίζουν αυτόνομους κανονισμούς εντός των ορίων 
που καθορίζονται από τους νόμους του κράτους.

- Άρθρο 34 Το σχολείο είναι ανοικτό σε όλους. Η κατώτερη εκπαίδευση, 
η οποία διαρκεί τουλάχιστον οκτώ έτη, είναι υποχρεωτική και δωρεάν. 
Οι ικανοί και άξιοι, ακόμη και αν στερούνται μέσων, έχουν το δικαίωμα 
να φτάσουν στις υψηλότερες βαθμίδες σπουδών. Η Δημοκρατία 
καθιστά το δικαίωμα αυτό πραγματικό με υποτροφίες, οικογενειακά 
επιδόματα και άλλες παροχές, οι οποίες πρέπει να απονέμονται με 
διαγωνισμό.

- Άρθρο 37 Ο νόμος ορίζει το κατώτατο όριο ηλικίας για την αμειβόμενη 
εργασία. Η Δημοκρατία προστατεύει την εργασία των ανηλίκων με 
ειδικούς κανόνες και τους εγγυάται, για ίση εργασία, το δικαίωμα ίσης 
αμοιβής.

Επιπλέον, το άρθρο 3 καθιερώνει την αρχή της τυπικής ισότητας: όλοι 
οι πολίτες έχουν την ίδια κοινωνική υπόσταση και είναι ίσοι ενώπιον 
του νόμου χωρίς καμία διάκριση (συμπεριλαμβανομένων, επομένως, 
και των ανηλίκων)- ενώ το άρθρο 31 αναθέτει στο κράτος το ειδικό 
καθήκον της προστασίας των παιδιών και των νέων, ενθαρρύνοντας 
τη δημιουργία των αναγκαίων προς τούτο θεσμών. Όσον αφορά τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ, υπάρχουν 42 άρθρα, όλα αφιερωμένα στα παιδιά 
και τους εφήβους. 

Ό νόμος 269/98 προστατεύει τους ανηλίκους από την εκμετάλλευση 
της πορνείας, της πορνογραφίας και του σεξοτουρισμού.
Ο νόμος 148/2000 εισάγει τη Σύμβαση για την απαγόρευση της 
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εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας στο ιταλικό νομικό σύστημα.

Νόμος 2/2001 Η ιταλική νομοθεσία κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός όσον 
αφορά την προστασία των ανηλίκων: στην πραγματικότητα καταργείται 
το άρθρο 3 του νόμου 31 Μαΐου 1975, αρ. 191 σχετικά με τη στρατολόγηση 
ανηλίκων. Τέλος, το Treviso Charter υποχρεώνει τους δημοσιογράφους να 
εγγυώνται την ανωνυμία και τη μη αναγνώριση του εμπλεκόμενου ανηλίκου.

ΝΕΌΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΠΡΌΣΤΑΣΊΑΣ 

Η νέα δομή SAI (ολοκληρωμένο σύστημα υποδοχής από το ακρωνύμιό του στα 
ιταλικά) έχει ως στόχο να εγγυηθεί τα βασικά δικαιώματα των μεταναστών, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για ασυνόδευτους ανήλικους 
αλλοδαπούς (MSNA από το ακρωνύμιό του στα ιταλικά). Οι υπηρεσίες 
προβλέπουν μια διαδικασία υποδοχής ανηλίκων που είναι ίδια σε όλη την 
Ιταλία, με κανόνες φιλοξενίας, με ενιαία πρότυπα, εργαλεία και μεθόδους 
παρέμβασης, οι οποίες υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες παρακολούθησης. Η 
διαδικασία παρέμβασης είναι η εξής: 

• Ο ανήλικος παρακολουθείται από την πρώτη στιγμή της υποδοχής μέχρι 
την προοδευτική απόκτηση πλήρους αυτονομίας μετά την ηλικία των 18 
ετών.

• Αυτός ο τύπος υποδοχής, ο οποίος αποτελεί την ίδια μεθοδολογία σε όλες 
τις δομές υποδοχής για κάθε άτομο, ενισχύει το σύστημα μέτρων για την 
ανάληψη ευθύνης και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης των δημόσιων πόρων και 
στη βελτίωση της συνολικής διακυβέρνησης ολόκληρης της αλυσίδας 
στήριξης. 

Το 2020, έγιναν δεκτοί συνολικά 7106 ανήλικοι, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 19% του συνόλου των μεταναστών όλων των ηλικιών. Η τιμή αυτή έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια (13)(13): φύγαμε από το 11% το 2016, 
για να αυξηθεί στη συνέχεια στο 13,3% το 2018, μέχρι να καταγράψουμε 
αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία δύο χρόνια. Στο πλαίσιο 
αυτό, αξίζει να τονιστεί ότι οι ανήλικοι που εμπίπτουν στην κατηγορία των 
ασυνόδευτων αποτελούν το 36,7% του συνολικού αριθμού των ανηλίκων που 
έγιναν δεκτοί, ενώ το υπόλοιπο 63,3% αποτελείται από “συνοδευόμενους” 
ανηλίκους. Μια τέτοια αύξηση, όπως έχει ήδη υποστηριχθεί, συνδέεται σε 
μεγάλο βαθμό με τις αλλαγές των κανονισμών που έλαβαν χώρα από τα 
τέλη του 2018:πράγματι, το SAI έχει  γίνει το προτιμώμενο σύστημα για την 
ανάληψη όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην εθνική 
επικράτεια.. 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αλλοδαποί που υποδέχτηκε το δίκτυο SAI κατά 
τη διάρκεια του 2020, ήταν συνολικά 5.680 (+ 19,5% σε σύγκριση με το 
2019). Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τη συνεχή αύξηση του αριθμού των 
φιλοξενούμενων που αυξάνεται παράλληλα με την επέκταση των έργων και 
των χώρων που είναι ειδικά σχεδιασμένοι για αυτή την κατηγορία δικαιούχων. 
Κατά τη διάρκεια του 2020, 4437 θέσεις που προορίζονταν αποκλειστικά 
για ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους κατανεμήθηκαν σε 148 έργα. Ο 
εν λόγω υπολογισμός περιλαμβάνει επίσης έργα δεύτερης υποδοχής που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο FAMI 2014-2020 και που περιλαμβάνουν 
206 θέσεις που προορίζονται ειδικά για φιλοξενία ανηλίκων με ιδιαίτερες 
ευαλωτότητες, όπως ψυχική δυσφορία, ευάλωτες ομάδες ή θέματα εμπορίας 
ανθρώπων.

((11) ((11) Ιταλικό Κέντρο Ιταλικό Κέντρο 
Καταγραφής και Έρευνας για Καταγραφής και Έρευνας για 
τα Παιδιά και τους Εφήβους τα Παιδιά και τους Εφήβους   
https://www.minori.gov.it/it
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Η συνέχιση της ανάληψης της ευθύνης των νέων 18 ετών (μέσω 
αυτού του διοικητικού εργαλείου μέχρι, ενδεχομένως, το 21ο 
έτος της ηλικίας του ανηλίκου) αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ένταξής τους και στην απόκτηση χρήσιμων εργαλείων 
για τη μελλοντική αυτονομία τους. Στην πραγματικότητα, εάν με 
τον νόμο περί σταθερότητας της 23ης Δεκεμβρίου 2014 n. 190, είχε 
προεξοφληθεί ότι όλα τα MSNA θα αναλαμβάνονται από το SPRAR, 
( σημερινό SAI), συμπεριλαμβανομένων των μη αιτούντων άσυλο, 
μετά τη διαδικασία σχεδιασμού που ξεκίνησε με το σχέδιο για την 
υποδοχή των μεταναστών που συμφωνήθηκε στην Ενιαία Διάσκεψη 
της 10ης Ιουλίου 2014, νομοθετικό διάταγμα 4 Οκτωβρίου 2018, n. 113 

Η νέα δομή της SAI αποσκοπεί στην ανασύνθεση των υπηρεσιών υπέρ 
των αλλοδαπών ανηλίκων σε μια ενιαία αλυσίδα υποδοχής, η οποία 
θα είναι ανιχνεύσιμη με τα ίδια πρότυπα, εργαλεία και μεθόδους 
παρέμβασης και θα υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες παρακολούθησης 
και επαλήθευσης. 

Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο των παρεμβάσεων που θα γίνουν, 
από την αρχική υποδοχή έως την σταδιακή απόκτηση της πλήρους 
αυτονομίας του νεαρού ανηλίκου, θα πρέπει να συνθέσει ένα 
μονοπάτι υποδοχής, επιτρέποντας την ενίσχυση όλων των μέτρων για 
την ανάληψη ευθύνης, την κοινωνική ένταξη, τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των δημόσιων πόρων και το σύνολο ολόκληρης της αλυσίδας. 

Αναλύοντας τις εθνικότητες των δικαιούχων ανηλίκων 
(συνοδευόμενων και ασυνόδευτων), προκύπτει ότι οι είκοσι πρώτες 
χώρες καταγωγής παραμένουν σχεδόν ίδιες, αλλά σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος η διαφορά είναι στη σειρά τους  (14)(14). Νιγηρία 
έρχεται πάντα πρώτη με 1.742 ανηλίκους, που αντιστοιχεί σε 24,5%, 
ενώ οι ανήλικοι από το Μπαγκλαντές κατατάσσονται στη δεύτερη 
θέση (568 δικαιούχοι, 8%), τρίτοι είναι οι ανήλικοι από τη Συρία (520 
δικαιούχοι, 7,3%) και τέταρτοι εκείνοι από την Τυνησία (501 ανήλικοι, 
7,1%). Σε γενικό επίπεδο, οι 7.106 ανήλικοι που έγιναν δεκτοί το 2020 
αποτελούν το 19% του συνόλου των δικαιούχων. Το 2019 περίπου 
οι μισοί από τους δικαιούχους από τη Συρία που έγιναν δεκτοί 
από το SAI ήταν κάτω των 18 ετών και ανήκουν σε πολυάριθμες 
οικογένειες που εντάχθηκαν στο σύστημα μέσω του προγράμματος 
επανεγκατάστασης, ενώ οι ανήλικοι από την Αλβανία, την Τυνησία 
και το Μπαγκλαντές ήταν ως επί το πλείστον, ανήλικοι ασυνόδευτοι.
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1.3.- ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, τα παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών αποτελούν περίπου το 
15,5% του συνολικού πληθυσμού (10.718.565), ποσοστό χαμηλότερο από το 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα φροντίδας και προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα βασίζεται 
στη χρήση μακροχρόνιας φιλοξενίας με περιορισμένη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών υπηρεσιών φροντίδας σε κοινοτικό και οικογενειακό επίπεδο. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρκεια παραμονής ενός παιδιού σε 
ιδρύματα φιλοξενίας είναι μακροχρόνια με πολλά παιδιά να μεγαλώνουν 
μέχρι και την πρώιμη ενήλικη ζωή τους μέσα σε κέντρα φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη (15)(15)   δεν υπάρχουν επίσημα 
στατιστικά στοιχεία ή προφίλ των παιδιών που ζουν σε κέντρα φροντίδας 
στην Ελλάδα, ιδίως σε αυτά του ιδιωτικού τομέα.  

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, υπήρχαν 3.000 παιδιά και νέοι εγγεγραμμένοι 
σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα/ιδρύματα φιλοξενίας στην Ελλάδα, σχεδόν 
800 είναι άνω των 18 ετών και 378 είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 24 ετών (152 
σε δημόσια ιδρύματα και 226 σε ιδιωτικά ιδρύματα) (16).(16).

Σήμερα υπάρχουν 85 φορείς για την προστασία των παιδιών στην Ελλάδα, 
οι οποίοι διοικούνται από διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι 
κυβερνητικές υπηρεσίες αποτελούν μειοψηφία. Συγκεκριμένα, μόνο το 30% 
των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας στην Ελλάδα διοικείται από το κράτος, 
ενώ από τα υπόλοιπα:

 • 30 λειτουργούν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
 • 13 λειτουργούν από ΜΚΟ,
 • 9 λειτουργούν από την  εκκλησία, και
 • 8 από άλλους τύπους οργανισμών.

Παρά τις σαφείς υποχρεώσεις του κράτους για την προστασία των παιδιών 
βάσει της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φροντίδας των παιδιών λειτουργούν χωρίς ειδική άδεια ή εποπτεία από το 
ελληνικό κράτος. Το ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο όσον αφορά στη διασφάλιση 
της ποιότητας όσο και στην παρακολούθηση του αριθμού των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, που ζουν σε ιδρύματα, είναι αδύναμο 
έως ανύπαρκτο.

Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από ένα ίδρυμα είναι η ενηλικίωση των 
παιδιών και η υιοθεσία. Ορισμένα ιδρύματα εφαρμόζουν προγράμματα 
χορηγιών, τα οποία όμως αντιστοιχούν σε λίγες θέσεις. 

Τα περισσότερα παιδιά που υπάγονται στο ελληνικό σύστημα παιδικής 
προστασίας απλώς θα το εγκαταλείψουν στην ηλικία των 18 ετών, χωρίς 
οικογένεια και χωρίς τα απαραίτητα εφόδια για να τα καταφέρουν από 
μόνα τους. Ορισμένα αντιμετωπίζουν με επιτυχία αυτή τη μετάβαση, αλλά 
τα περισσότερα βρίσκουν την πορεία προς την ανεξαρτησία επισφαλή. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πάνω από το ένα τέταρτο των νέων που 
βρίσκονται σε ιδρύματα για παιδιά στην Ελλάδα είναι άνω των 18 ετών.

Η διαδικασία προετοιμασίας των παιδιών για να φύγουν από τη δομή παιδικής 
προστασίας και η μετέπειτα μετάβαση στην ενήλικη ζωή είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα στην Ελλάδα. 

(15)(15) Πρόσωπο (θεσμικό όργανο) 
υπεύθυνο για την προστασία 
των δικαιωμάτων του λαού από 
την ενδεχόμενη παραβίαση των 
δικαιωμάτων από το κράτος
(16)(16) Περίληψη ειδικής 
έκθεσης, Ζώντας σε ιδρύματα, 
πορίσματα και προτάσεις 
του Διαμεσολαβητή για τη 
λειτουργία των ιδρυμάτων 
παιδικής προστασίας
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Μετά την ηλικία των 18 ετών, υπάρχουν ελάχιστες νομικές διατάξεις 
και δεν υπάρχουν πρόσθετες υπηρεσίες για την υποστήριξη των 
ατόμων που εγκαταλείπουν τις δομές κοινωνικής προστασίας, όπως 
οικονομική βοήθεια, εργασιακή απασχόληση και παροχή στέγης. Σε 
σύγκριση με τους συνομηλίκους τους, οι νέοι που εγκαταλείπουν το 
σύστημα παιδικής προστασίας έχουν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους 
προκλήσεις και ευθύνες, όπως: να ζήσουν στο δικό τους σπίτι, να 
ολοκληρώσουν  το σχολείο και να ενταχθούν στην κοινωνία .  Εν 
ολίγοις, η μετάβαση στην ενηλικίωση γίνεται νωρίς και βιαστικά. 
Έτσι, τα παιδιά αυτά στερούνται της ψυχολογικής υποστήριξης 
για  να αντιμετωπίσουν τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, με 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της μεταβατικής 
περιόδου σχεδόν απροετοίμαστοι.

Παρά την έλλειψη επίσημων στοιχείων, οι ειδικοί στον τομέα 
αναφέρουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη διαδικασία 
αυτή, όπως:

 • χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης
 • υψηλότερα επίπεδα ανεργίας
  • ζουν σε ασταθείς και κακής ποιότητας κατοικίες ή 
βιώνουν την έλλειψη στέγης
 • έχουν ψυχικά προβλήματα και προβλήματα υγείας
 • γίνονται νέοι γονείς 

Οι νέοι που εγκαταλείπουν τα ιδρύματα φιλοξενίας αντιμετωπίζουν 
ποικίλα προβλήματα. Η βίαιη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, η έλλειψη 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και η αντιμετώπιση του κοινωνικού 
στιγματισμού και της απομόνωσης οδηγούν συχνά σε αισθήματα 
άγχους και απόγνωσης. Τα συναισθήματα αυτά, δεδομένης της 
ευαίσθητης φύσης της συγκεκριμένης ομάδας, μπορεί να εκδηλωθούν 
με τη μορφή ψυχολογικών διαταραχών.

Το αρνητικό περιβάλλον και οι κοινωνικές επιπτώσεις του να 
μεγαλώνουν σε ιδρύματα φιλοξενίας αφήνουν πολλά παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς τις κατάλληλες δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τη μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση μόλις βγουν 
από τα ιδρύματα φιλοξενίας. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού κατά την ενήλικη ζωή τους. 
 
Το 2018, ένα νέο μοντέλο φροντίδας με τη μορφή υποστηριζόμενης 
ανεξάρτητης διαβίωσης  (SIL) (17)(17) προσαρμοσμένο για ασυνόδευτα 
παιδιά  (UAC) (18)(18) εφαρμόστηκε πιλοτικά στην Ελλάδα από τη UNICEF 
και άλλους φορείς σε στενή συνεργασία με τις αρχές.

Και από τον Ιανουάριο του 2020, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει 
σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος αναδοχής και 
υιοθεσίας. Ωστόσο, τα στοιχεία και η πρακτική δείχνουν ότι είναι πιο 
δύσκολο για τα μεγαλύτερα παιδιά να βρουν ανάδοχη οικογένεια ή να 
υιοθετηθούν. 

Το 2020 το σύστημα της υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης 
ενσωματώθηκε στο ελληνικό σύστημα υποδοχής και προστασίας 
για τα μεγαλύτερα ασυνόδευτα παιδιά φιλοξενώντας πάνω από 150 
παιδιά ηλικίας 16 ετών και άνω σε κοινά διαμερίσματα. Κάθε παιδί 

(17)(17) Η υποστηριζόμενη ανεξάρτητη 
διαβίωση (Supported independent 
living - SIL) είναι η βοήθεια ή/
και η επίβλεψη καθημερινών 
καθηκόντων που βοηθούν τους 
συμμετέχοντες να ζουν όσο το 
δυνατόν πιο ανεξάρτητα.
(18)(18) Ασυνόδευτα παιδιά αλλοδαπών 
(Unaccompanied Alien Children - 
UAC, που αναφέρονται επίσης ως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι αλλοδαποί 
(unaccompanied alien minors - 
UAM).
(19)(19) Νόμος 1837/1989.
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υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα και αντίστοιχες υπηρεσίες και 
αναπτύσσει ατομικό σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της μετάβασής του 
στην ανεξάρτητη διαβίωση. Η καθιέρωση του συστήματος υποστηριζόμενης 
ανεξάρτητης διαβίωσης θεωρείται ένα θετικό βήμα προς την αντιμετώπιση 
των αναγκών στέγασης και προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς 
και ένα σημαντικό βήμα προς την χρήση εναλλακτικής κοινοτικής φροντίδας 
και τη μείωσης της ιδρυματικής φροντίδας στην Ελλάδα.

ΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΑΝΑΦΌΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Από το 1989, το κατώτατο όριο ηλικίας για να εργαστεί κάποιος έχει 
καθοριστεί στα δεκαπέντε έτη (19)(19). Το προεδρικό διάταγμα αριθ. 62/1998 
απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω από το κατώτατο όριο ηλικίας σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και 
της κτηνοτροφίας. 

Το 2001, η Ελλάδα θέσπισε έναν άλλο νόμο με τον οποίο απαγορεύεται 
επίσης η νυχτερινή εργασία σε νέους που απασχολούνται σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας 
και στη ναυτιλία και την αλιεία (20)(20). 

Το 2003, η Ελλάδα έθεσε εκτός νόμου δραστηριότητες όπως η επαιτεία και 
άλλες μορφές εργασίας στους δρόμους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης 
λουλουδιών, του καθαρισμού παπουτσιών ή του καθαρισμού παρμπρίζ 
αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει καμία τιμωρία για τα παραπάνω εγκλήματα, εκτός 
από το έγκλημα της επαιτείας. Το άρθρο 409 του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί 
με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με πρόστιμο όποιον αναγκάζει τα άτομα που 
βρίσκονται υπό τη μέριμνά του να επαιτούν για οικονομικό όφελος. Αποτελεί 
επιβαρυντική περίσταση αν πρόκειται για παιδιά κάτω των δεκαοκτώ ετών 
ή για άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία που έχουν όμως πνευματική ή σωματική 
αναπηρία (21)(21). 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι επιτρέπεται να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους 
όρους που προβλέπονται στην οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των 
νέων κατά την εργασία (όπως έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία) και 
με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους (22)(22). Μελέτες σχετικά με την 
κατάσταση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) 
περιέγραψαν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση και 
την ανάγκη προετοιμασίας τους για μια ανεξάρτητη και αυτοσυντηρούμενη 
ζωή μέσω μιας αμειβόμενης εργασίας που θα τους παρέχει οικονομική 
αυτονομία. Επίσης διαπιστώθηκε η άρνηση όσων έχουν την προσωρινή 
κηδεμονία να συναινέσουν στη νόμιμη απασχόλησή τους, γεγονός που 
τείνει να ωθεί τους ανηλίκους προς την παράνομη εργασία (δηλαδή χωρίς τη 
σχετική άδεια των αρμόδιων αρχών).

ΝΕΌΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής για τις άδειες παραμονής (23)(23), στις 31 Ιανουαρίου 2021 ο αριθμός 
των μεταναστών που διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα ανερχόταν σε 504.836. 
Αν προσθέσουμε σε αυτό, τις 79.888 αιτήσεις για άδεια παραμονής που 
εκκρεμούσαν στις 31 Ιανουαρίου 2021, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών 
που διαμένουν νόμιμα στη χώρα θα μπορούσε να εκτιμηθεί σε 584.724, που 

(20)(20) Νόμος 29956/2001
(21)(21) Προεδρικό διάταγμα αρ. 
407/2001.
(22)(22) Consejo de Europa. (1994). 
DIRECTIVA 94/33/CE DEL CONSEJO 
de 22 de junio de 1994 relativa a la 
protección de los jóvenes en el trabajo. 
Abril 2021, de Eur-Lex Sitio web: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/ES/TXT/DASPDPDF/?uri=CE-
LEX:31994L0033&from=EN 
(23)(23) A DESA. (2020). υνολικός 
αριθμός διεθνών μεταναστών 
στα μέσα του 2020. Μάιος 2021, 
Ηνωμένα Έθνη https://migration-
dataportal.org/international-data?i=s-
tock_abs_&t=2020&cm49=724
(24)(24) GSMPRAS, General Secretariat 
for Migration Policy, Reception and 
Asylum Statistics Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχή και Άσυλο Στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με την έκδοση-
ανανέωση αδειών διαμονής, 
συνολικός αριθμός υπηκόων τρίτων 
χωρών, Ιανουάριος 2021.
(25)(25) Datos estadísticos en Grecia: 
http://www.immigration.gov.gr/
miniaia-statistika-stoixeia   
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με τη σειρά του αντιστοιχεί στο 5,5% του συνολικού πληθυσμού (των 
10.718.565 κατοίκων) που ζει στην Ελλάδα (GSMPRAS Ιανουάριος 
2021) (25)(25). Ομοίως, οι 106.065 αιτήσεις ασύλου (συμπεριλαμβανομένων 
των υποθέσεων Δουβλίνου) που υποβλήθηκαν έως τις 31 Ιανουαρίου 
2021 παρουσίασαν περίπου 64 τοις εκατό αύξηση σε σύγκριση με την 
ίδια χρονική περίοδο του 2019 (Στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής 
Υπηρεσίας Ασύλου, Ιανουάριος 2021). 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (30 Απριλίου 2021)  ο εκτιμώμενος αριθμός των 
ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα ήταν 3.623 παιδιά εκ των οποίων 
το 92,2% αγόρια και το 7,8% κορίτσια και εκ των οποίων το 8,4% ήταν 
κάτω των 14 ετών.  Οι συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο 
στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) ρυθμίστηκαν από 
το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007, το οποίο ενσωμάτωσε την οδηγία 
σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής (2003/9/ΕΚ). Το Προεδρικό 
Διάταγμα 220/2007 καταργήθηκε σχεδόν στο σύνολό του μετά την 
έκδοση του νόμου 4540/2018.

Το άρθρο. 21 του ν. 4540/2018 προβλέπει ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του βέλτιστου συμφέροντός 
τους, της πρόσβασης σε εξειδικευμένη φροντίδα και της πρόσβασης 
σε δραστηριότητες αναψυχής, ενώ το άρθρο 21 του ν. 22 προβλέπει 
εγγυήσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της 
άμεσης ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση εντοπισμού 
ασυνόδευτου παιδιού, της ανάθεσης της φροντίδας του παιδιού, της 
εκπροσώπησης, του εντοπισμού της οικογένειας, της τοποθέτησης 
σε ανάδοχη οικογένεια, των ειδικών κανόνων για τη διαμονή, της 
δυνατότητας φιλοξενίας σε συνθήκες “υποστηριζόμενης ανεξάρτητης 
διαβίωσης” (SIL) και όσον αφορά την απαραίτητη κατάρτιση και 
εμπειρία των ατόμων που ασχολούνται με παιδιά.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι νέοι νόμοι για την επιτροπεία (ν. 
4554/2018) και την αναδοχή (ν. 4538/2018) μετέφεραν την αρμοδιότητα 
για την προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων από 
το Υπουργείο Μετανάστευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι αρμόδιο για την 
παραπομπή των ασυνόδευτων παιδιών σε προγράμματα φροντίδας, 
την επιτροπεία και τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο διαφορετικές μεταναστευτικές 
πραγματικότητες (26)(26).Από τη μία πλευρά, ένας μακροχρόνια 
εγκατεστημένος πληθυσμός που έχει αλλάξει την εθνοδημογραφική 
σύνθεση των πολιτών. Από την άλλη, ένας πρόσφατα αφιχθείς 
πληθυσμός, κυρίως αιτούντες άσυλο, που παραμένει σε εξαιρετικά 
επισφαλές καθεστώς και συνθήκες διαβίωσης. Η ένταξή τους στην 
ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας θα αποτελέσει μια από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. 
Η κοινωνική ενσωμάτωση είναι μια διαδικασία που συνεπάγεται 
την αμοιβαία προσαρμογή υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών, 
αιτούντων ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας) και Ελλήνων κατοίκων. 
Η επιτυχής κοινωνική ένταξη οδηγεί σε ειρηνική συνύπαρξη, σεβασμό 
της διαφορετικότητας και κοινωνική συνοχή.

(26)(26) AIDA. (2018). Έκθεση ανά 
χώρα: Ελλάδα. Μάιος 2021, The 
Asylum Information Database 
(AIDA)   https://asylumineurope.
org/wp-content/uploads/2019/03/
report-download_aida_
gr_2018update.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

Νόμος αριθ. 4554 της 18ης Ιουλίου 2018, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως αριθ. 130, καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για την 
επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι διορισμένοι 
κηδεμόνες θα έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ένταξη των 
ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με το νέο νόμο,  θα διορίζεται κηδεμόνας σε αλλοδαπό ή ανιθαγενή 
κάτω των 18 ετών που φτάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από συγγενή 
ή μη συγγενή που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια. Ο νόμος ορίζει τους 
όρους διορισμού και αντικατάστασης του Επιτρόπου  Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 
καθώς και τη σύσταση και τα καθήκοντα του Εποπτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου νόμου, ο Επίτροπος Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
έχει αρμοδιότητες σχετικές με την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν:

• την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης σε ειδικές δομές υποδοχής 
ασυνόδευτων ανηλίκων,
• εκπροσώπηση και υποστήριξη του ανηλίκου σε όλες τις δικαστικές 
και διοικητικές διαδικασίες,
• τη συνοδεία του ανηλίκου σε κλινικές ή νοσοκομεία, την εξασφάλιση 
της ασφάλειας του ανηλίκου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα,
• εξασφάλιση της παροχής νομικής συνδρομής και υπηρεσιών 
διερμηνείας στον ανήλικο,
• παροχή πρόσβασης σε ψυχολογική υποστήριξη και υγειονομική 
περίθαλψη όταν χρειάζεται,
• φροντίδα για την εγγραφή του ανηλίκου στην τυπική ή μη τυπική 
εκπαίδευση,
• λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάθεση της επιμέλειας του 
ανηλίκου σε κατάλληλη οικογένεια (ανάδοχη οικογένεια), σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις,
• εξασφάλιση του σεβασμού των πολιτικών, φιλοσοφικών και 
θρησκευτικών πεποιθήσεων του ανηλίκου και της ελεύθερης έκφρασης και 
ανάπτυξης αυτών,
• συμπεριφορά με συμπάθεια και σεβασμό προς τον ασυνόδευτο 
ανήλικο.

Ο νόμος δημιουργεί επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας, το οποίο θα 
είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της νομικής προστασίας των ασυνόδευτων 
ανηλίκων όσον αφορά τις αναπηρίες, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και 
τα θέματα επιμέλειας. Επιπλέον, ο νόμος ιδρύει το Τμήμα Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
το οποίο θα έχει την ευθύνη να εγγυάται ασφαλή καταλύματα για τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους και να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε αυτά.
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1.4.- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

Πηγή: unicef.org (27)(27)

Σύμφωνα με τη EUROSTAT, περισσότεροι από 447 εκατ. άνθρωποι 
ζουν στην ΕΕ και το 2,04% του πληθυσμού της ΕΕ είναι ανήλικοι νέοι 
μεταξύ 16 και 17 ετών (μία ημέρα πριν από τα 18). Το 2019, το 12% 
των παγκόσμιων διεθνών μεταναστών (33 εκατομμύρια άνθρωποι) 
ήταν παιδιά (Data on Child migration, UNICEF, Απρίλιος 2020). Από τις 
αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ το 2020, το 1/3 ήταν παιδιά, ενώ από τις 
119.400, οι 2.850 ήταν ασυνόδευτα. 

Στην ΕΕ, το 22,2% των παιδιών (κάτω των 18 ετών) ήταν το 2019 υπό 
τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη 
EUROSTAT.  Ως εκ τούτου, παρακάτω επισημαίνουμε τους ισχύοντες 
νόμους, διατάγματα και κανονισμούς τόσο σε διεθνές όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο: 

Σε διεθνές επίπεδο:

- Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών.
- Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 24ης 
Ιουνίου 1992 σχετικά με τα κοινά κριτήρια για την επάρκεια πόρων 
και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας (92/441/ΕΟΚ).
- Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1959.
- Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, 
που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Ευρώπη:

- 2009/0100 (NLE) Σύμβαση της Χάγης (2007) για τη διεθνή ανάκτηση 
της διατροφής των παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής 
διατροφής.
- 2009/2547(RSP) Ψήφισμα σχετικά με τα παιδιά των μεταναστών 
που μένουν πίσω στη χώρα καταγωγής. 
- 2016/2954(RSP) Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των 
παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης.
- 2018/2666(RSP) Ψήφισμα σχετικά με την προστασία των παιδιών 
στο πλαίσιο της μετανάστευσης.
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού (COM/2021/142).

(27)(27) Στατιστικά στοιχεία και 
γραφήματα για τα παιδιά 
προσφύγων και μεταναστών στην 
Ευρώπη από τις UNICEF, UNHCR 
και IOM:  https://www.unicef.org/
eca/emergencies/latest-statis-
tics-and-graphics-refugee-and-mi-
grant-children 
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Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκε για τα 
παιδιά και με τα παιδιά. Παρέχει καθοδήγηση και μέσα για τα κράτη μέλη 
προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη, δηλαδή τα άτομα 
κάτω των 18 ετών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται (28)(28):

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ των παιδιών που έχουν ανάγκη 
σε:
- προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
- εκπαίδευση και σχολικές δραστηριότητες
- τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα
- ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ των παιδιών που έχουν ανάγκη σε:
- υγιεινή διατροφή
- επαρκή στέγαση

Τα κράτη μέλη μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από την ΕΕ για να 
στηρίξουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο των εγγυήσεων για το παιδί, ιδίως 
από το European Social Fund Plus (ESF+) και το Next Generation EU.

Οι Ευρωπαϊκές Εγγυήσεις για το Παιδί (European Child Guarantee) αποτελούν 
συμπλήρωμα του δεύτερου θέματος της Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. Καθώς θέτεται σε εφαρμογή η Αρχή 11 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχετικά με την “Παιδική μέριμνα και στήριξη των 
παιδιών”, η Εγγύηση αποτελεί, ως εκ τούτου, βασικό παραδοτέο του σχεδίου 
δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το οποίο 
καθορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίησή του .

Όσον αφορά την αγορά εργασίας (29)(29) την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ (30)(30), η 
Eurostat εκτιμά ότι 15,380 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ-27 (31)(31), 
εκ των οποίων 13,030 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ (32)(32), ήταν άνεργοι τον 
Απρίλιο του 2021. 

Τον Απρίλιο του 2021, 2,939 εκατομμύρια νέοι (ηλικίας 15-24 ετών) ήταν 
άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,348 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. 
Τον Απρίλιο του 2021, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 17,1% στην ΕΕ 
και 17,2% στη ζώνη του ευρώ, σταθερό και στις δύο περιοχές σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, η ανεργία των 
νέων μειώθηκε κατά 21 000 στην ΕΕ και κατά 18 000 στη ζώνη του ευρώ. 
Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 
211 000 στην ΕΕ και κατά 126 000 στη ζώνη του ευρώ. Ποσοστό ανεργίας 
στους νέους στην ΕΕ-27, υπήρχαν 2,1 εκατομμύρια που δεν συμμετείχαν 
στην εκπαίδευση και 689 300 άτομα άνεργα τα οποία όμως συμμετείχαν 
στην εκπαίδευση. Υπήρχαν επίσης πολλοί νέοι που απασχολούνταν ενώ 
φοιτούσαν στην εκπαίδευση και ανέρχονταν σε 6,1 εκατομμύρια.

(28)(28) Η στρατηγική της ΕΕ για 
τα δικαιώματα του παιδιού και 
η ευρωπαϊκή ασφάλεια για το 
παιδίhttps://ec.europa.eu/info/
policies/justice-and-fundamen-
tal-rights/rights-child/eu-stra-
tegy-rights-child-and-euro-
pean-child-guarantee_es#the-
eu-strategy-on-the-rights-of-
the-child 
(29)(29) European Commission. 
(2019). Βάση δεδομένων για τον 
πληθυσμό κατά φύλο, ηλικία, 
υπηκοότητα και κατάσταση 
απασχόλησης. Ιούνιος 2021, 
Eurostat: https://ec.europa.
eu/eurostat/web/lfs/data/
database 
(30)(30) European Commis-
sion. (1967). 67/125 / EEC: 
Σύσταση της Επιτροπής της 
31ης Ιανουαρίου 1967 προς 
τα κράτη μέλη σχετικά με 
την προστασία των νέων 
εργαζομένων. Μάρτιος 
2021, από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ιστοσελίδα:   https://
op.europa.eu/es/publica-
tion-detail/-/publication/cbc-
f83d7-a0c3-4750-9df9-17dcf-
b445b8a/language-en
(31)(31) ΕΕ-27 από την 1η 
Φεβρουαρίου 2020. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 
1993 με 12 κράτη μέλη (ΕΕ-12).
(32)(32) Η ζώνη του ευρώ, η οποία 
περιλαμβάνει τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
που υιοθέτησαν το ευρώ ως 
κοινό τους νόμισμα, ξεκίνησε 
τον Ιανουάριο του 1999 με 11 
χώρες και επεκτάθηκε μέσω 
μιας σειράς διευρύνσεων σε 19 
χώρες μέχρι σήμερα.
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2.1.- ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ

Οι νέοι υπό προστασία που ζουν στις ιδρύματα φιλοξενίας πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν και στην 
προετοιμασία της πορείας προς την αυτονομία τους. 

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η υποστήριξη των νέων 18 ετών 
προκειμένου να αναπτύξουν γνώση των επιθυμιών τους και των ενεργειών 
που πρέπει να ακολουθήσουν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρόκειται 
για ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί ισχυρή καθοδήγηση και συνεργασία 
μεταξύ όλων των φορέων, θεσμικών και μη, που είναι παρόντες στην περιοχή. 
Το πρόγραμμα DAF έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους εκτός οικογένειας 
να ολοκληρώσουν την πορεία ανάπτυξης προς την αυτονομία τους, 
εξασφαλίζοντας τη συνεχή στήριξη προς τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 
τη συμπλήρωση της ηλικίας ενηλικίωσης και να αποτρέψει τις συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Επίσης, το πρόγραμμα DAF αποσκοπεί στην εφαρμογή προγραμμάτων 
ένταξης που αφορούν την αυτονομία των κοριτσιών και των αγοριών μέσω 
μέτρων υποστήριξης της καθημερινής τους ζωής και των επιλογών τους 
για την ολοκλήρωση των σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης ή της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  Και με αυτά τα προγράμματα προσφέρουν 
μια ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία για το σύνολο του συστήματος.
Για να επιτευχθεί η αυτονομία των νέων και να ενισχυθούν τα συστήματα 
προστασίας, το έργο DAF προτείνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση / Λειτουργική υπόδειξη 1  

Η Ε.Ε. θα πρέπει να θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες, σε συνέχεια των 
εθνικών κατευθυντήριων γραμμών, για να εγγυηθεί οργανωτικές μεθόδους 
και επαρκείς πόρους για την υποστήριξη της αυτόνομης πορείας ζωής 
των νέων που ζουν υπό προστασία , ιδιαίτερα “εκτεθειμένων” και υπό τον 
κίνδυνο της αστάθειας. Ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να 
ληφθούν είναι τα εξής:

- ένα κατάλυμα στο οποίο να ζουν  ημιαυτόνομα,
- η υποχρεωτική ολοκλήρωση της σχολικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας,
- υποστήριξη για εργασία και στέγαση,
- αρχική εισοδηματική στήριξη,
- η συνέχιση των παρεμβάσεων υγείας και ψυχοθεραπείας που ξεκίνησαν, 
μέχρι την ολοκλήρωσή τους,
- απαλλαγές και κοινωνικές διευκολύνσεις, όπως: πληρωμή του εισιτηρίου 
υγείας, πληρωμή των υπηρεσιών σχολικής και πανεπιστημιακής καντίνας, 
συνδρομές στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενοίκιο με επιδοτούμενο κόστος, ...

Δράση / Λειτουργική υπόδειξη 2

Η ολοκλήρωση του σταδίου στήριξης των νέων και η αποχώρηση τους από τα 
ιδρύματα  θα πρέπει να προγραμματιστεί χρονικά και σταδιακά, προβλέποντας 
ενδεχομένως ένα πέρασμα σε δομές “απελευθέρωσης” (διαμέρισμα δίπλα 
στην υπηρεσία διαμονής- ομάδα διαμερισμάτων για άτομα άνω των 18 ετών- 
αυτόνομη διαμονή, κ.λπ.)
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Δράση / Λειτουργική υπόδειξη 3

Ο ορισμός της αυτονομίας προβλέπει την ενεργή συμμετοχή του νέου 
ενήλικα, του ιδρύματος από όπου θα αποχωρήσει  και των κοινωνικών 
υπηρεσιών για την  εξασφάλιση ευελιξίας και συνεργασίας και για τον 
εντοπισμό βιώσιμων και κατάλληλων λύσεων. 

Αναλυτική περιγραφή των φάσεων και των 
δραστηριοτήτων

Η δράση κατάρτισης είναι δομημένη με ευέλικτες μεθόδους μάθησης 
που συνδέουν συστηματικά την εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική 
εμπειρία (μέσω  εργαστηρίων, ξεναγήσεων στην εταιρεία, πρακτικής 
άσκησης). Αυτές ενσωματώνονται σε “πακέτα κατάρτισης” που 
αποσκοπούν στην επίτευξη και πιστοποίηση μονάδων κατάρτισης, 
οι οποίες διαχωρίζονται με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες και διαρθρώνονται ως εξής:

 -Βασικές (δεξιότητες και γνώσεις που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σύμφωνα με μεθόδους που είναι κοινές σε όλες 
τις γλώσσες και τα επιστημονικά συστήματα): τεχνολογία της 
πληροφορίας, γλώσσες, ιστορικός-κοινωνικός πολιτισμός, δίκαιο, 
μαθηματικά, ολοκληρωμένες επιστήμες, ασφάλεια, περιβάλλον και 
βιώσιμη ανάπτυξη),

 -Όριζόντιες (κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες κοινές 
σε όλα τα επαγγέλματα, που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να 
συνδέονται, να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα),

 -Τεχνικές-επαγγελματικές (επιχειρησιακές και 
διαδικαστικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του μαθήματος.



Ο ακόλουθος πίνακας ορίζει ποιες γνώσεις, δεξιότητες Ο ακόλουθος πίνακας ορίζει ποιες γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις  πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι   (μεταξύ και στάσεις  πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι   (μεταξύ 
16 και 18 ετών) που βρίσκονται υπό σε ιδρύματα , τόσο 16 και 18 ετών) που βρίσκονται υπό σε ιδρύματα , τόσο 
σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδοσε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο(33)(33), 
΄και απαιτούνται για να αποκτήσουν την απαραίτητη 
μάθηση/κατάρτιση για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας.

Οι προσωπικές ικανότητες είναι εκείνες που χρειάζεται 
κάθε άτομο για την προσωπική του ολοκλήρωση και 
ανάπτυξη, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή στα 
κοινά, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. L 
394 / 10-18, 30 Δεκεμβρίου 2006). Η ικανότητα είναι ο 
συνδυασμός γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να ορίσουμε τις 
προσωπικές ικανότητες ως τις ικανότητες που είναι 
απαραίτητες για να έχουμε μια επαρκή και θετική 
συμπεριφορά που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε 
αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της 
καθημερινής ζωής 
(Life skills education for children and adolescents in 
schools, World Health Organization, 1993).  

2.2.- ΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΔΕΞΙΌΤΗΤΩΝ 
ΝΑΦΌΡΑΣ 

(33)(33) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ο ορισμός 
των “επαγγελματικών” ή 
“παραεπαγγελματικών” 
λειτουργιών νοείται ως το 
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
ανάλυσης των διαφόρων 
δραστηριοτήτων για την 
άσκηση ενός επαγγέλματος
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ΠΛΑΙΣΙΌ ΙΚΑΝΌΤΗΤΩΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ 
/ ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΌΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

Ατομική αυτογνωσία Ταυτότητα, σχέδιο ζωής, 
ενδοσκόπηση, προσωπική 

δέσμευση

Αύξηση της αναστοχαστικής 
διαδικασίας κατά την 

οποία αποκτάται η έννοια 
του εαυτού, του τι τον 

χαρακτηρίζει, των ιδιοτήτων 
και των ελαττωμάτων 

του, των περιορισμών, των 
αναγκών, των χόμπι και των 

φόβων του.

Αυτοεκτίμηση, 
αυτοπεποίθηση, 

αυτοφροντίδα

Αύξηση της ικανότητας 
επίτευξης ενός στόχου, 

επιτυχούς ολοκλήρωσης 
μιας εργασίας ή επιλογής της 
κατάλληλης προσέγγισης για 

την εκτέλεση μιας εργασίας ή 
την επίλυση δυσκολιών μέσω 
της εμπιστοσύνης στις δικές 
του ικανότητες, αποφάσεις 

και απόψεις.

 Γλωσσική επάρκεια Γλωσσική ικανότητα Γνώση του λεξιλογίου και 
της γραμματικής της κύριας 

γλώσσας του τόπου διαμονής 
σας.

Προφορική και γραπτή 
επικοινωνία

Προσδιορισμός των 
στοιχείων της επικοινωνίας, 
καθώς και των εμποδίων και 

των στρεβλώσεών της.

Ενεργή και 
αποτελεσματική ακρόαση

Γνώση της αξίας της 
ακρόασης δίνοντας έμφαση 

όχι μόνο σε αυτό που 
εκφράζει άμεσα το άτομο, 

αλλά και στα συναισθήματα, 
τις ιδέες ή τις σκέψεις που 
βρίσκονται πίσω από αυτό 

που λέγεται. Γνώση των 
τεχνικών και των κανόνων 

της καλής ακρόασης.

Διάλογος και 
αλληλεπίδραση

Ενίσχυση του διαλόγου, ως 
συστήματος έκθεσης ιδεών 
και εξεύρεσης λύσης σε ένα 

πρόβλημα.
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ΠΛΑΙΣΙΌ ΙΚΑΝΌΤΗΤΩΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ 
/ ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΌΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

Πολιτιστικές ικανότητες Στάση απέναντι στο 
περιβάλλον, συνύπαρξη

Αύξηση της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ενσωμάτωσης 

μέσω της προώθησης 
συνεργατικών και 

δεσμευτικών συμπεριφορών.

Ισότητα των φύλων, 
πρόληψη της έμφυλης βίας

Προώθηση της ισότητας 
των φύλων, συμβολή στην 

κοινωνική και ιστορική 
προβολή των γυναικών, 

στην πρόληψη καταστάσεων 
έμφυλης βίας και στην 

προώθηση ισότιμων σχέσεων.

Ανοχή, προκαταλήψεις, 
στερεότυπα, 

ποικιλομορφία

Ανάπτυξη αξιών που 
προάγουν την ειρηνική και 

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ 
των ανθρώπων στον ίδιο 
χώρο, αποφεύγοντας τις 

περιττές κρίσεις.

Κατάρτιση - εργασιακή 
επάρκεια

Εκπαίδευση και κατάρτιση, 
εργασιακά κίνητρα και 
προσωπική ανάπτυξη

Προώθηση της διαδικασίας 
μετασχηματισμού που 

επιτρέπει τη δημιουργία 
νέων συμπεριφορών και 

αντιλήψεων, οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσμα 

την κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής.

Εργασιακή συμπεριφορά, 
θετική ηγεσία και 
δημιουργικότητα

Ανάπτυξη κατάλληλων 
εργασιακών στάσεων για 

εργασία με έμφαση στις 
ευεργετικές πτυχές της 

κατάστασης.

Όμαδική εργασία, συνοχή 
της ομάδας, διαχείριση του 

άγχους

Αύξηση της οργανωτικής 
ικανότητας μιας ομάδας για 

την επίτευξη ενός κοινού 
στόχου, προάγοντας τη 

συμμετοχή των μελών της 
και τις θετικές σχέσεις 

μεταξύ τους. 

Βιογραφικό σημείωμα και 
συνοδευτική επιστολή

Συγγραφή ελκυστικών 
βιογραφικών σημειωμάτων 

και συνοδευτικών επιστολών 
που προσελκύουν την 

προσοχή του εκάστοτε 
ατόμου.
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ΠΛΑΙΣΙΌ ΙΚΑΝΌΤΗΤΩΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ 
/ ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΌΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

Σχεσιακή και κοινωνική 
ικανότητα

Διαπροσωπικές σχέσεις, 
αίσθημα του ανήκειν, 

διασυνδέσεις

Οι σχέσεις και οι συναισθηματικοί 
δεσμοί ως βασική ανάγκη των 

ανθρώπων, διαφοροποιώντας τα 
είδη των σχέσεων.

Διεκδικητική επικοινωνία, 
ενσωμάτωση, 

ενσυναίσθηση, σεβασμός 
και αλληλεγγύη

Αύξηση της ικανότητας έκφρασης 
ιδεών, επιθυμιών, απόψεων, 

συναισθημάτων ή δικαιωμάτων 
με τρόπο σύμφωνο, σαφή, άμεσο, 

ισορροπημένο, ειλικρινή, με 
ενσυναίσθηση και σεβασμό, χωρίς 

την πρόθεση να πληγώσουν ή να 
βλάψουν και ενεργώντας μέσα από 

την προσωπική αυτοπεποίθηση.

Διαμεσολάβηση, 
καθοδήγηση και 

διαπραγμάτευση

Γνώση των εναλλακτικών 
συστημάτων επίλυσης 

συγκρούσεων, όπου επιδιώκεται η 
συνεργασία με το άλλο άτομο και 

όχι εναντίον του, σε ένα περιβάλλον 
ανάπτυξης, αποδοχής, μάθησης και 

αμοιβαίου σεβασμού.

 Συναισθηματική ικανότητα Ταυτοποίηση, ρύθμιση και 
έκφραση συναισθημάτων. 

Συναισθηματικό 
μπλοκάρισμα

Ανάπτυξη των ψυχολογικών 
ικανοτήτων που περιλαμβάνουν 

την αίσθηση, την κατανόηση, τον 
έλεγχο και την τροποποίηση των 

δικών μας συναισθημάτων και 
των συναισθημάτων των άλλων, 

με την ικανότητα διαχείρισης των 
συναισθημάτων για την επίτευξη 

θετικών αποτελεσμάτων στις 
σχέσεις με τους άλλους.

Σύγκρουση, επίλυση 
συγκρούσεων, λήψη 

αποφάσεων, στυλ 
αντιμετώπισης 

Αντιμετώπιση της σύγκρουσης για 
να της δοθεί μια εποικοδομητική και 

θετική χρήση προσανατολισμένη 
στην προσωπική ή ομαδική 

ανάπτυξη. Μέσα και προσεγγίσεις 
στην επίλυση συγκρούσεων.

Πίεση, πειθώ και 
αντιπαράθεση

Επίγνωση του να επηρεάζει 
κανείς και να επηρεάζεται κατά 

την εκτέλεση ή την τροποποίηση 
ορισμένων συμπεριφορών.

Διοικητική ικανότητα Κανονισμοί εργασίας, 
συμβάσεις εργασίας, άδειες 

εργασίας και διαμονής. 
Συμβάσεις ενοικίασης

Γνώση της ισχύουσας εργατικής 
νομοθεσίας και των αδειών, καθώς 

και των τόπων υποβολής των 
απαιτούμενων εγγράφων.

Ενίσχυση και επιδοτήσεις Γνώση των διαφόρων τύπων 
βοήθειας, που επιτρέπουν την 

καταπολέμηση των ανισοτήτων που 
πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 

των ανθρώπων.
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Η ΕΠΌΜΕΝΗ 
ΜΈΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ  

ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Το έργο «The Day After» (Επόμενη Ημέρα ) επιδιώκει να αναπτύξει ένα μοντέλο 
εκπαίδευσης που στοχεύει σε νέους που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και βρίσκονται  σε δομές φροντίδας  ανηλίκων στο πλαίσιο του 
Συστήματος Προστασίας Παιδιών και Εφήβων. Ο στόχος αυτού του μοντέλου 
κατάρτισης είναι να προωθήσει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων για να 
ευνοήσει τη μετάβαση από την εφηβεία/νεανική ηλικία στην ενηλικίωση και 
να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό το κείμενο είναι το 
Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης και Δρομολόγιο Πρακτικής Άσκησης 
σε Κέντρα Εργασίας που θα επικυρωθεί μέσω μιας πιλοτικής δοκιμασίας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

Είναι ένα έργο στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας με την 
υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (KA205). Το 
έργο DAF-Η επόμενη ημέρα - προέρχεται από την πρωτοβουλία του Ιδρύματος 
Υγείας και Κοινότητας (FSC, Βαρκελώνη) και του Συνδέσμου Ολοκληρωμένης 
Βοήθειας Lagunduz (Όμιλος Lagunduz, Χώρα των Βάσκων): “ACOMPAÑANDO 
PARA EL DÍA DESPUÉS” (Υποστήριξη για την επόμενη μέρα) που έλαβε την 
υποστήριξη του INNOBASQUE, του βασκικού οργανισμού Καινοτομίας, ο οποίος 
μας έδωσε την υποστήριξή του για να αναπτύξουμε την πρωτοβουλία με 
ευρωπαϊκή προοπτική σε συνεργασία  με έναν ιταλικό οργανισμό, την Mondo 
Nuovo APS και την Κοινωνική Ενδυνάμωση , Social Empowerment HUB από την  
Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το έργο ενσωματώνει ένα μοντέλο 
παρέμβασης που συνδυάζει μια εκπαιδευτική και θεραπευτική μεθοδολογία για 
να ευνοήσει τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και την κοινωνικοεργατική ένταξη.

Για να μάθετε περισσότερα: 
www.dayafterproject.eu 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ 

ΔΟΜΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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1.- ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει μια βασική δομή των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται οι νέοι που αποχωρούν  από το 
σύστημα παιδικής προστασίας και  φροντίδας λόγω ενηλικίωσης. Πρόκειται 
για τις δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για την ενηλικίωση. Στόχος 
είναι όχι μόνο να τους παρέχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να ζήσουν και 
να ενταχθούν στην κοινωνία, αλλά και να επιτύχουν. Αυτό θα συμβεί μέσω 
της ενδυνάμωσης και της προσωπικής ανάπτυξης σε πολλαπλά επίπεδα. 

2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών μπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής: 
(α) να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για να επιτύχουν στο νέο τους περιβάλλον ή στο νέο τους 
χώρο εργασίας- 
β) να διερευνήσει τις στάσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχή 
προσαρμογή και ένταξη- 
γ) να παράσχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένες  πληροφορίες σχετικά 
με τη χώρα προορισμού (ασυνόδευτοι ανήλικοι).

3.- ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Οι ακτιβιστές, οι εργαζόμενοι με τη νεολαία, οι φροντιστές και τα άτομα 
που εργάζονται στο σύστημα φροντίδας αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο 
του έργου, ενώ οι νέοι που εγκαταλείπουν τις δομές προστασίας είναι οι 
τελικοί δικαιούχοι μέσω της παράδοσης του υλικού που θα διαμορφωθεί 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που θα γίνει. Συγκεκριμένα, το 
πρόγραμμα σπουδών στοχεύει να ωφελήσει τους νέους που ενηλικιώνονται  
και πρόκειται να αποχωρήσουν απο το σύστημα φροντίδας. Βασίζεται στα 
πορίσματα των εθνικών εκθέσεων και ξεδιπλώνεται στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής και σωματικής υγείας 
παρέχοντας δεξιότητες και ικανότητες.

3- ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λόγω του γεγονότος ότι οι ομάδες νέων μπορεί να περιλαμβάνουν πολλές 
εθνικότητες και άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, η δομή είναι πιο σύνθετη 
από ένα απλό σχολικό πρόγραμμα σπουδών για παράδειγμα.  Προτείνουμε 
ένα “μαθητοκεντρικό” πρόγραμμα, ώστε να περιστρέφεται γύρω από τις 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των συμμετεχόντων. Είναι 
σημαντικό επίσης να διαμορφώνεται και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές 
καταστάσεις με διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν 
διαφοροποιημένα σχέδια διδασκαλίας, που αποτελούν επίσης μία από τις 
αρχές του μαθητοκεντρικού σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη βασική αξία του 
“Προβληματοκεντρικού” σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών, το οποίο 
διδάσκει/εκπαιδευτές/διαμορφωτές/δραστηριοποιητές/εργαζόμενους/
φροντιστές και τους ωφελούμενους, πώς να εξετάζουν ένα πρόβλημα 
και να διαμορφώνουν μια λύση. Με άλλα λόγια, προωθεί την κριτική 
σκέψη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία. 
Επιπλέον, βοηθά τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε αυθεντική μάθηση, 
επειδή εκτίθενται σε πραγματικά ζητήματα και δεξιότητες που μπορούν να 
μεταφερθούν στον πραγματικό κόσμο.



ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

(ΠΟΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 
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ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΌ 
ΠΡΌΤΥΠΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργαστήρια Συνεδρίες Ώρες* Μήνες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ 7 26 52 3

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 / ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΌΥΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
7 36 72 3

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 / ΔΙΑΜΕΣΌΛΑΒΗΤΗΣ 
ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ 12 44 88 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 5 10 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ** 75 1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ χωρίς πρακτική 
άσκηση 27 111 222 6

ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ + Πρακτική Άσκηση 27 111 297 12

* Μέση διάρκεια συνεδριών (115’). 
** Συμφωνία πρακτικής άσκησης μεταξύ 50 και 80 ωρών. Τουλάχιστον 50 ώρες.
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Πρόγραμμα κατάρτισης και πλάνο πρακτικής άσκησης (Θέματα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 / Γενικές βασικές 
δεξιότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 / Ειδικά για τους 
ανήλικους μετανάστες

ENOTHTA 3 / Επαγγελματικές 
δεξιότητες (crossworker)

1.1.-  Προσωπική αυτογνωσία. 2.1A.- Πολιτισμός. 3.1 Δέσμευση και προσωπική 
αλλαγή.

1.2.-  Επικοινωνία. 2.2B.- λώσσα. 3.2 Κίνητρα έναντι άλλων 
ανθρώπων.

1.3.- Ρύθμιση των συναισθημάτων. 2.3C.- Όικογενειακό 
περιβάλλον.

3.3 Αποτελεσματική 
επικοινωνία.

1.4.- Το κοινωνικό περιβάλλον και η 
συνύπαρξη. 2.4D.- Φυσικό περιβάλλον. 3.4. Η κατανόηση και η καλή 

σχέση.

1.5.- Διαχείριση συγκρούσεων. 2.5E.- Χώρος εργασίας και 
κοινωνική θέση.

3.5. Αυτοφροντίδα, 
αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση.

1.6.- Ανθεκτικότητα και ομαδική 
ενσωμάτωση. 2.6F.- Η διαδρομή μου. 3.6. Η διαπραγμάτευση.   

1.7.-Κίνητρα και στάση ζωής. 2.7G.- Περιοχή μετανάστευσης. 3.7. Διαμεσολάβηση.

3.8. Τεχνικές θετικής ηγεσίας και 
ενίσχυσης. 

3.9. Διαμεσολάβηση μεταξύ 
συνομηλίκων.  

3.10 Συναισθηματική διαχείριση.

3.11 Διαμεσολάβηση μεταξύ 
ισότιμων.

3.12 Επιχειρηματική 
πρωτοβουλία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 / Προετοιμασία για πρακτική άσκηση + ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

S1. Κανονισμοί εργασίας S4. Συνοδεία

S2. Βοήθεια για την πρόσληψη S5. Θεσμικές παροχές και ενισχύσεις

S3. Βοήθεια για τη χειραφέτηση



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Εργαστήρια: 7

Συνεδρίες: 26 συνεδρίες

Ώρες: 52 ώρες

Μήνες: 3 μήνες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 Προσωπική αυτογνωσία.
Συνεδρία 1.1. Αυτογνωσία
Συνεδρία 1.2. Σχέδιο ζωής
Συνεδρία 1.3. Το χρονοδιάγραμμα

Έννοια της προσωπικής ταυτότητας και της 
ενδοσκόπησης. Εκπόνηση σχεδίου ζωής για το 

μέλλον. Ενδοσκόπηση της ιστορίας της ζωής και του 
χρονοδιαγράμματος.

1.2 Επικοινωνία.
Συνεδρία 2.1. Εμείς
Συνεδρία 2.2. Η επικοινωνία
Συνεδρία 2.3. Στρεβλώσεις της επικοινωνίας

Τα στοιχεία της επικοινωνίας και τα εμπόδια 
επικοινωνίας.

 Να γνωρίζετε τι είναι οι φήμες και οι υποθέσεις και πώς 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά. 

Να εργάζεστε πάνω στο αίσθημα του ανήκειν.

1.3 Συναισθηματική ρύθμιση.
Συνεδρία 3.1. Οι διαπροσωπικές σχέσεις.
Συνεδρία 3.2. Ενσυναίσθηση
Συνεδρία 3.3. Ενεργητική ακρόαση
Συνεδρία 3.4. Συναισθηματικοί δεσμοί

Να γνωρίζετε την έννοια της ενσυναίσθησης και τους 
πυλώνες που τη στηρίζουν. 

Ανάπτυξη της έννοιας της προσκόλλησης. Εμβάθυνση 
στην έννοια των διαπροσωπικών σχέσεων, της επιλογής 

των φιλικών σχέσεων και της διεκδικητικότητας.

1.4 Το κοινωνικό περιβάλλον και η συνύπαρξη.
Συνεδρία 4.1. Το κοινωνικό περιβάλλον και η 
ανεκτικότητα.
Συνεδρία 4.2. Διαπολιτισμικότητα και συνύπαρξη
Συνεδρία 4.3. Προκαταλήψεις και στερεότυπα
Συνεδρία 4.4. Ο αποκλεισμός

Εμβάθυνση της έννοιας της ανεκτικότητας και του 
σεβασμού. Παράγοντες που διευκολύνουν/εμποδίζουν 

τη συνύπαρξη. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Οι 
παράγοντες που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη. 

Να γνωρίζετε την έννοια της διαπολιτισμικότητας.

1.5 Διαχείριση συγκρούσεων.
Συνεδρία 5.1. Η σύγκρουση
Συνεδρία 5.2. Επίλυση της σύγκρουσης
Συνεδρία 5.3. Λήψη αποφάσεων
Συνεδρία 5.4. Δίκτυο υποστήριξης

Διαφοροποίηση μεταξύ σύγκρουσης και προβλήματος, 
θετικοί / αρνητικοί παράγοντες της σύγκρουσης. 

Να γνωρίζετε τις τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. 
Συνιστώσες της λήψης αποφάσεων. 

Η σημασία ενός καλού δικτύου υποστήριξης στην 
επίλυση συγκρούσεων.

1.6 Ανθεκτικότητα και ομαδική ενσωμάτωση.
Συνεδρία 6.1. Η ανθεκτικότητα
Συνεδρία 6.2. Καλή διάθεση
Συνεδρία 6.3. Ομαδική ενσωμάτωση
Συνεδρία 6.4. Συνοχή της ομάδας

Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των νέων σε κατάσταση 
προστασίας. Η σημασία του καλού χιούμορ στην 

προσωπική ανάπτυξη. Τεχνικές που διευκολύνουν την 
ομαδική ένταξη των νέων και τη συνοχή της ομάδας.

1.7 Κίνητρα και στάση.
Συνεδρία 7.1. Εκπαίδευση και απόδοση
Συνεδρία 7.2. Εκπαίδευση και προσωπική 
ανάπτυξη
Συνεδρία 7.3. Κίνητρα και εργασία

Να γνωρίζετε τις διαδικασίες απόδοσης της 
συμπεριφοράς. H σημασία της στάσης και των κινήτρων 

για την επίτευξη προσωπικών στόχων. 
H επιμονή και το πείσμα. 

Η ενδυνάμωση των νέων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Εργαστήρια: 7

Συνεδρίες: 36 συνεδρίες

Ώρες: 72 ώρες

Μήνες: 3 μήνες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

M2.A Πολιτισμός.
Συνεδρία Α.1. Επίσημοι και ανεπίσημοι χαιρετισμοί
Συνεδρία Α.2. Υγιείς συνήθειες
Συνεδρία Α.3. Παρόν, παρελθόν και μέλλον
Συνεδρία Α.4. Μαθαίνω να ευχαριστώ και ζητώ 
συγγνώμη

Δουλέψτε πάνω στις παρουσιάσεις, στις μορφές χαιρετισμού/
αποχαιρετισμού ανάλογα με τον τόπο. 

Να ευχαριστείτε και να ζητάτε συγγνώμη. Συνήθειες και έθιμα.

M2.B Γλώσσα.
Συνεδρία Β.1. Το αλφάβητο και τα συναισθήματα
Συνεδρία Β.2. Τα ρήματα “είμαι” ή “έχω”
Συνεδρία Β.3. Οι αριθμοί

Γνωρίστε το αλφάβητο και τις ενέργειες που εκτελούνται. Τους 
αριθμούς και τα νομίσματα του τόπου όπου ζείτε. 

Να διευκολύνετε την έκφραση των συναισθημάτων και των 
συγκινήσεων: Πώς αισθάνομαι; 

M2.Γ Οικογενειακό περιβάλλον . 
Συνεδρία Γ.1. Η οικογένειά μου και η συγγένεια
Συνεδρία Γ.2. Οικογενειακές παραδόσεις
Συνεδρία Γ.3. Τηλεφωνικά κέντρα, μηνύματα, 
επιστολές: οικογενειακή επαφή
Συνεδρία Γ.4. Νέες σχέσεις με βάση την ισότητα

Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας, οι οικογενειακές 
σχέσεις.

 Διευκόλυνση της προώθησης των δεσμών με την οικογένεια. 
Σεβασμός για τους διαφορετικούς τύπους οικογενειών.

2.4.Δ Φυσικό περιβάλλον .
Συνεδρία Δ.1. Η τροφή
Συνεδρία Δ.2. Γεύματα και ώρες
Συνεδρία Δ.3. Οι αγορές στην αγορά
Συνεδρία Δ.4. Τα νομίσματα και οι πράξεις
Συνεδρία Δ.5. Τα χρώματα και οι μυρωδιές

Γνωρίστε τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου. 
Εργασία πάνω στις έννοιες των τροφίμων και της αγοράς 

προϊόντων. 
Να γνωρίζουν τις υγιεινές συνήθειες. Συμμόρφωση με τα 

χρονοδιαγράμματα.
 Η αναγνώριση των χρωμάτων και των οσμών.

2.5.E Χώρος εργασίας και κοινωνική θέση .  
Συνεδρία Ε.1. Κοινωνική κατάσταση
Συνεδρία Ε.2. Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική 
επιστολή
Συνεδρία Ε.3. Επίσημα έγγραφα, έγγραφα και άδειες        
Συνεδρία Ε.4. Το σπίτι μου. Μέρη του σπιτιού
Συνεδρία Ε.5. Αντικείμενα του σπιτιού. Τοποθεσία και 
κατευθύνσεις
Συνεδρία Ε.6. Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Συμβάσεις 
ενοικίασης.
Συνεδρία Ε.7. Κοινόχρηστο διαμέρισμα
Συνεδρία Ε.8. Η αναζήτηση εργασίας ως εργασία.
Συνεδρία Ε.9. Το σώμα και τα μέρη του. Περιγραφές.  

TΗ σημασία της προσωπικής κατάρτισης. Μέσα αναζήτησης 
εργασίας. Η αναζήτηση εργασίας ως άσκηση. 

Συμβουλές για ένα καλό βιογραφικό σημείωμα και η δομή μιας 
συνοδευτικής επιστολής.

2.6.ΣΤ Η διαδρομή μου..
Συνεδρία ΣΤ.1. Η πόλη στην οποία ζω
Συνεδρία ΣΤ.2. Τα μέσα μεταφοράς
Συνεδρία ΣΤ.3. Το δημοτικό συμβούλιο, η περιφέρεια 
και η κρατική κυβέρνηση
Συνεδρία ΣΤ.4. Η χώρα: οι επαρχίες και οι κοινότητές 
της
Συνεδρία ΣΤ.5. Οι ρόλοι των φύλων, τα στερεότυπα των 
φύλων και οι ίσες ευκαιρίες
Συνεδρία ΣΤ.6. Πρόληψη και ανίχνευση της έμφυλης 
βίας.           
Συνεδρία ΣΤ.7. Ασθένειες και ιατρικά ραντεβού  
Συνεδρία ΣΤ.8. Συνύπαρξη, ενσωμάτωση, ένταξη, 
σεβασμός και ειλικρίνεια.

Το ιατρικό ραντεβού και η κάρτα υγείας. Γνωρίζετε την κρατική 
δομή του τόπου διαμονής (κυβέρνηση). 

Τα στοιχεία μιας πόλης. 
Να δίνει και να δέχεται οδηγίες. 

Να γνωρίζουν πώς να μετακινούνται στην πόλη/χώρα. 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκατοίκησης και της 

δουλειάς του σπιτιού.

2.7.Ζ Έννοια της  μετανάστευσης.
Συνεδρία Ζ.1. Σχέδιο μετανάστευσης: Αιτίες
Συνεδρία Ζ.2: Αποτελέσματα
Συνεδρία Ζ.3: Σκοποί            

Ορίστε την έννοια της μετανάστευσης , εμβαθύνετε στους 
σκοπούς του έργου μετάβασης και στις αιτίες του. 

Οι αξίες της συνύπαρξης, της ενσωμάτωσης, του ανήκειν, του 
σεβασμού και της ειλικρίνειας. Πρόληψη και ανίχνευση της 

έμφυλης βίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ 

Εργαστήρια: 12

Συνεδρίες: 44 συνεδρίες

Ώρες: 88 ώρες

Μήνες: 4 μήνες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

M.3.1 Δέσμευση και προσωπική αλλαγή. 
Συνεδρία 1.1. Η κοινωνική δομή και η προσωπική 
αλλαγή
Συνεδρία 1.2. Συμβόλαιο συμπεριφοράς και 
δέσμευση
Συνεδρία 1.3. Ενδοσκόπηση: ικανότητες και 
κατανόηση του εαυτού μας

Γνωρίστε τη μεθοδολογία στη διαδικασία της 
προσωπικής αλλαγής. Να γνωρίζετε τις εναλλακτικές 

λύσεις που υπάρχουν για την κοινωνική αλλαγή. Να 
προβληματιστείτε σχετικά με τις συμπεριφορικές 
συνήθειες που μερικές φορές μας εμποδίζουν να 

αλλάξουμε. Να συζητάτε τη δέσμευση με τον εαυτό 
σας, με άλλους ανθρώπους και με μια ομάδα. Ενισχύστε 

τις ιδιότητες, τις ικανότητες και τις θετικές αξίες του 
καθενός / της καθεμιάς.

M3.2 Κίνητρα προς τους άλλους ανθρώπους.
Συνεδρία 2.1. Πεδία δράσης
Συνεδρία 2.2. Κίνητρα προς τους άλλους 
ανθρώπους και ενσυναίσθηση
Συνεδρία 2.3. Σεβασμός
Συνεδρία 2.4. Αλληλεγγύη

Μελετήστε τις διάφορες στρατηγικές για να δείξετε 
κίνητρα και ενσυναίσθηση με άλλους ανθρώπους. 

Το φαινόμενο Πυγμαλίων και οι επιπτώσεις του 
στη συμπεριφορά. Ο σεβασμός ως θεμελιώδης 

κοινωνική στάση στο έργο της διαμεσολάβησης. 
Να προβληματιστείτε σχετικά με την έννοια της 
ελευθερίας, της καταπίεσης και των διακρίσεων. 

Ανάπτυξη κριτικής συνειδητοποίησης της κοινωνικής 
πραγματικότητας του περιβάλλοντος.

M3.3 Αποτελεσματική επικοινωνία.
Συνεδρία 3.1. Αποτελεσματική επικοινωνία
Συνεδρία 3.2. Επιβεβαιωτική επικοινωνία
Συνεδρία 3.3. Γραπτή επικοινωνία και συμφωνίες

Εργαστείτε πάνω στα κύρια στοιχεία της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας. Σκεφτείτε τη σημασία 

της μη λεκτικής επικοινωνίας στην αποτελεσματική 
επικοινωνία. Ενθαρρύνετε τη θεώρηση από την οπτική 

γωνία των άλλων ανθρώπων. Ενθαρρύνετε την προσοχή 
σε όσα εκφράζουν οι άλλοι άνθρωποι. Η αντιπαράθεση 

στο πλαίσιο του πεδίου της επικοινωνίας.

M3.4. TΗ κατανόηση και η σχέση.  
Συνεδρία 3.4. Η υπόθεση, η διαστρέβλωση και η 
αντιπαράθεση των πληροφοριών
Συνεδρία 4.1. Ενεργητική ακρόαση
Συνεδρία 4.2. Αξιολόγηση θέσεων, συμφερόντων 
και αναγκών
Συνεδρία 4.3. Εμπιστοσύνη, κατανόηση και σχέση
Συνεδρία 4.4. Στερεότυπα, προκαταλήψεις και 
ποικιλομορφία.

Μάθετε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης καθώς και 
τις έννοιες της εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της 

σχέσης. Τεχνικές που προάγουν αυτή τη διαπροσωπική 
εμπιστοσύνη. Η σιωπή ως μορφή επικοινωνίας.

M3.5. Αυτοφροντίδα, αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση.

Συνεδρία 5.1. Ικανότητες και προσωπικές 
δεξιότητες
Συνεδρία 5.2. Αυτοφροντίδα και αυτογνωσία
Συνεδρία 5.3. Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
Συνεδρία 5.4. Κανόνες και όρια

Να γνωρίζετε τις έννοιες της αυτοφροντίδας και 
της αυτογνωσίας στον τομέα της διαμεσολάβησης. 

Να προβληματιστείτε σχετικά με τη σημασία της 
αυτοεκτίμησης στην ικανότητα αντιμετώπισης των 

δυσκολιών. Να ενισχύσετε την ασφάλεια των νεαρών 
συμμετεχόντων.

M3.6. Η διαπραγμάτευση. 
Συνεδρία 6.1. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης
Συνεδρία 6.2. Τεχνικές άρσης του αδιεξόδου
Συνεδρία 6.3. Ουδετερότητα, αμεροληψία και 
επιρροή
Συνεδρία 6.4. Ισχύς, πίεση και πειθώ.

Να αναπτύξτε τις φάσεις της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης και τους τύπους τους. Να εργαστείτε 
στη διαπραγμάτευση κοινού κέρδους. Να συζητήστε τις 

έννοιες της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της 
ομαδικής επιρροής. Διαφορές μεταξύ ισχύος, πίεσης και 

πειθούς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ 

Εργαστήρια: 12

Συνεδρίες: 44 συνεδρίες

Ώρες: 88 ώρες

Μήνες: 4 μήνες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

M3.7. Διαμεσολάβηση. 
Συνεδρία 7.1. Διαμεσολάβηση μεταξύ 
συνομηλίκων
Συνεδρία 7.2. Τεχνικές επικοινωνίας μεταξύ ίσων

Να γνωρίζετε τις έννοιες της διαμεσολάβησης και της 
συναίνεσης, τα χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης και 

τις φάσεις της. Να αναγνωρίζετε τις κύριες ιδιότητες 
του προσώπου του διαμεσολαβητή. Βασικές αρχές και τα 

συνηθέστερα λάθη στη διαμεσολάβηση. Διαπολιτισμική 
διαμεσολάβηση. Συζήτηση για παρορμητικές 

συμπεριφορές.

M3.8. Τεχνικές θετικής ηγεσίας και ενίσχυσης. 
Συνεδρία 8.1. Έννοια και φάσεις της 
διαμεσολάβησης
Συνεδρία 8.2. Τεχνικές και δεξιότητες 
διαμεσολάβησης
Συνεδρία 8.3. Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση
Συνεδρία 8.4. Κοινοτική διαμεσολάβηση

Να γνωρίζετε την έννοια της ηγεσίας και τα είδη 
ηγεσίας. Να προβληματιστείτε σχετικά με τις 

δεξιότητες και τις ιδιότητες για την ηγεσία μιας ομάδας, 
καθώς και την επιρροή του ηγέτη στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της ομάδας. Να αναγνωρίζουν 
συνεργατικές και ανταγωνιστικές συμπεριφορές.

M3.9. Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων.   
Συνεδρία 9.1. Συμπεριφορά αντιμετώπισης
Συνεδρία 9.2. Εκφοβισμός

Εργαστείτε πάνω στην έννοια της διαμεσολάβησης 
μεταξύ ομοτίμων, καθώς και στη διαφοροποίηση των 

συγκρούσεων μεταξύ ίσων. Να προβληματιστείτε 
σχετικά με τις πιθανές αιτίες της παρενόχλησης από 

ομοτίμους. Μάθετε να αναγνωρίζετε καταστάσεις 
εκφοβισμού. Συμπεριφορά αντιμετώπισης.

M3.10 Συναισθηματική διαχείριση.
Συνεδρία 10.1. Αναγνώριση, έκφραση και ρύθμιση 
των συναισθημάτων
Συνεδρία 10.2. Τεχνικές για την επεξεργασία της 
ενόχλησης, του θυμού και της οργής
Συνεδρία 10.3. Τεχνικές για την επεξεργασία του 
συναισθήματος της ενοχής
Συνεδρία 10.4. Τεχνικές για την επεξεργασία του 
συναισθηματικού μπλοκαρίσματος

Προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
Αναστοχασμός στην έκφραση του θυμού ως δομημένη 

συμπεριφορά. Εξερευνώντας το συναίσθημα της ενοχής. 
Τεχνικές για την υπέρβαση του συναισθηματικού 

μπλοκαρίσματος.

M3.11 Διαμεσολάβηση μεταξύ ίσων.
Σύνοδος 8.1. Έννοια και φάσεις της 
διαμεσολάβησης
Συνεδρία 8.2. Τεχνικές και δεξιότητες 
διαμεσολάβηση.
Συνεδρία 8.3. Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση
Συνεδρία 8.4. Κοινοτική διαμεσολάβηση

Να γνωρίζετε την έννοια της ηγεσίας και τα είδη 
ηγεσίας. Να προβληματιστείτε σχετικά με τις δεξιότητες 

και τις ιδιότητες για την ηγεσία μιας ομάδας, καθώς 
και την επιρροή του ηγέτη στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ομάδας. Να αναγνωρίζετε συνεργατικές 
και ανταγωνιστικές συμπεριφορές.

 M3.12 Επιχειρηματική πρωτοβουλία  
Συνεδρία 12.1. Ενδυνάμωση
Συνεδρία 12.2. Επιχειρηματικότητα

Να γνωρίζετε τις έννοιες της ενδυνάμωσης και 
της αυτο-ενδυνάμωσης. Προώθηση στρατηγικών 

για την προώθηση της προσωπικής ενδυνάμωσης. 
Επιχειρηματικότητα και ζώνη άνεσης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ 

Εργαστήρια: 1

Συνεδρίες: 5 συνεδρίες

Ώρες: 10 ώρες

Μήνες: 1 μήνες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4.1 Κανονισμοί εργασίας. Γνωρίστε τους κανονισμούς εργασίας, μάθετε τι 
είναι η μισθοδοσία και τα μέρη της. Να γνωρίζετε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για να έχετε πρόσβαση σε 
μια σύμβαση εργασίας. Να μάθετε να συμπληρώνετε 

σωστά τις αιτήσεις εργασίας.

4.2 Ενισχύσεις για την πρόσληψη. Ενθαρρύνετε την πρόσληψη για “εκπαίδευση και 
μάθηση”. Προετοιμάστε πληροφορίες που απευθύνονται 
στους εργοδότες σχετικά με τα οφέλη της ποσόστωσης 

κοινωνικής ασφάλισης για την πρόσληψη νέων που 
βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού. 

Πραγματοποιείστε συναντήσεις προκειμένου να 
διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης στη δημόσια 

απασχόληση. Συναντήσεις και επισημοποίηση 
στρατηγικών με τις τοπικές αναπτυξιακές υπηρεσίες της 

πόλης και τις ενώσεις επιχειρήσεων.

4.3 Ενισχύσεις για τη χειραφέτηση.
4.4. Συνοδεία.

Γνωρίστε τους διάφορους τύπους υφιστάμενων 
ενισχύσεων και τα σημεία όπου μπορούν να ζητηθούν. 

Να προβληματιστείτε σχετικά με τη σημασία της 
βοήθειας προς τους άλλους για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου. Να ευαισθητοποιηθείτε σχετικά με τις 
κοινωνικές ανισότητες και τη διατροφική φτώχεια.

4.5 Θεσμικές παροχές και ενισχύσεις. FΔιευκόλυνση του εξορθολογισμού των απαραίτητων 
διαδικασιών και εγγράφων κατά τη διαδικασία 

τοποθέτησης σε θέση εργασίας, απλοποιώντας τις 
διαδικασίες. Συνοδεύει και αξιολογεί τη διαδικασία 
τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας. Επιλύει πιθανές 

συγκρούσεις, τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με τη 
διοίκηση, που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της 

συνεργασίας και της εργασιακής σχέσης. Ενθαρρύνει 
τον εθελοντισμό ως μέσο διεύρυνσης του κοινωνικού 
δικτύου και διευκόλυνσης της κοινωνικο-εργασιακής 

ένταξης και υποστήριξης.

* Ώρες πρακτικής άσκησης σε κέντρα εργασίας:  50 - 75.
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Η ΕΠΌΜΕΝΗ 
ΜΈΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
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3.1.- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών και πρακτικών εργαστηρίων σε κέντρα 
εργασίας έχει στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Η παρούσα, τελική 
έκθεση συνοψίζει τα θεωρητικά-πρακτικά εργαστήρια (πιλοτικά μαθήματα) 
που υλοποιήθηκαν από κάθε οργανισμό εταίρο του έργου με σκοπό την 
επικύρωση του Προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για νέους 
που ααποχωρούν από ιδρύματα προστασίας ανηλίκων   μέσα στο οποίο 
αισθάνονται προστατευμένοι .

Η ομάδα-στόχος αποτελούνταν από 10 έως 12 νέους που ζούσαν υπό 
καθεστώς προστασίας στις αντίστοιχες συμμετέχουσες χώρες, με συνολικά 
40 συμμετέχοντες, 20 συμμετέχοντες στην Ισπανία (2 ομάδες), 10 στην 
Ιταλία και 10 στην Ελλάδα. Όλοι οι νέοι που συμμετείχαν στην πιλοτική 
κατάρτιση θα λάβουν πιστοποιητικό YOUTHPASS, το μέσο αναγνώρισης που 
έχει δημιουργηθεί για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για τη νεολαία, ώστε να αναγνωριστεί ως εκπαιδευτική 
εμπειρία και ως διαδικασία μη τυπικής και άτυπης μάθησης (για να μάθετε 
περισσότερα επισκεφθείτε: www.youthpass.eu). 

Τα πιλοτικά μαθήματα περιλάμβαναν περίπου 74 συνεδρίες σύμφωνα με 
τις ενότητες, τα θέματα και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών 
κατάρτισης, μέσω μιας καινοτόμου θεωρητικής-πρακτικής, συμμετοχικής 
και βιωματικής μεθοδολογίας. Συνολικά, η οργάνωση των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων είχε ως βάση τη δυναμική της ομάδας, τον αναστοχασμό, την 
προσωπική ανάπτυξη και την υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων (βλ. εικόνα 1. 
Υπόδειγμα εργαστηρίων). 
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βλ. εικόνα 1. Υπόδειγμα εργαστηρίων

Επιπλέον, προωθήθηκε ένας υβριδικός τρόπος κατάρτισης (πρόσωπο με 
πρόσωπο και εικονικός), με τη χρήση εικονικών ή μικτών περιβαλλόντων 
μάθησης (B-Learning). Για την πιστοποίηση της πιλοτικής δοκιμής, προτάθηκε 
ένα έντυπο εγγραφής με τον τίτλο των συνεδριών, υπογεγραμμένο από τους 
υπεύθυνους εκπαιδευτές και τους συντονιστές του έργου (Βλέπε εικόνα 2. 
Φύλλο εγγραφής)

Βλέπε εικόνα 2. Φύλλο εγγραφής
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Οι συνεδρίες διήρκησαν μεταξύ 90 και 120 λεπτών ακολουθώντας το 
παρακάτω ενδεικτικό σχήμα:

• Εισαγωγή: περιγραφή των βασικών τεχνικών εννοιών με τις οποίες 
θα ασχοληθεί η συνεδρία.
• Ανάπτυξη συμμετοχικής δυναμικής.
• Κλείσιμο και τοποθέτηση της ομάδας: οι κύριες ιδέες που δουλεύτηκαν 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθούν μεταξύ εκπαιδευτών 
και συμμετεχόντων. Διευκρίνιση των αμφιβολιών.

Σε όλες τις συνεδρίες προωθήθηκαν οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ): 
έγγραφα ή πολυμέσα, οπτικοακουστικοί πόροι (ταινίες μικρού μήκους και 
βίντεο) και διαφορετικές δυναμικές και δραστηριότητες. Ομοίως προωθήθηκε  
η μάθηση μέσω προγραμμάτων και η ομαδική εργασία για τη συνοχή της 
ομάδας. Επιπλέον εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες γραμμές παρέμβασης:

• Ευελιξία σε περίπτωση που χρειαστεί παρέμβαση.
• Προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψην  την προσωπικότητα του κάθε 
ατόμου.
• Ο/Η συμμετέχων/ουσα  είναι πρωταγωνιστής/τρια  της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.
• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ολόκληρο το πρόγραμμα κατάρτισης δοκιμάστηκε 
επί 6 μήνες στις τέσσερις χώρες και μεταξύ όλων των εταίρων. Ομοίως, κάθε 
εταίρος συνεργάστηκε  τουλάχιστον με  δύο συνεργαζόμενες οργανώσεις, 
οι οποίες μπορεί να είναι  δημόσιοι φορείς, πρόσωπα ή εμπειρογνώμονες 
σύμβουλοι και εκπαιδευτές (άτομα που εργάζονται με τη νεολαία), 
επαγγελματίες από συμμετέχοντες οργανισμούς ή συνεργαζόμενες 
οργανώσεις: ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί 
κ.λπ. 

Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση, πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι 
οργανισμοί ακολούθησαν τις συστάσεις και τους ειδικούς όρους εργασίας, 
που αφορούν στους νέους που δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί σε κάθε χώρα. 
Για παράδειγμα, στην Ισπανία οι όροι για τα άτομα που είναι μεταξύ δεκαέξι 
και δεκαοκτώ ετών είναι:

• Δεν θα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες: η εργάσιμη ημέρα 
πρέπει να είναι πάντοτε ημερήσια (οι νυχτερινές ώρες είναι μεταξύ 10 
μ.μ. και 6 π.μ.).
• Δεν επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους.
• Είναι σημαντικό ότι οι ώρες κατάρτισης δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εκτός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και 
ότι δεν μπορούν να γίνουν υπερωρίες.
• Όλες οι εργάσιμες ημέρες πρέπει να περιλαμβάνουν περίοδο 
ανάπαυσης 30 λεπτών, εκτός εάν η συνεχής εργάσιμη ημέρα διαρκεί 
λιγότερο από τεσσεράμισι ώρες. Πρέπει επίσης να έχουν εβδομαδιαία 
ανάπαυση, τουλάχιστον, δύο συνεχόμενων ημερών και χωρίς διακοπή.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των πιλοτικών μαθημάτων, συνολικά 12 νέοι 
συμμετείχαν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε κέντρα εργασίας σε κάθε 
χώρα και 8 νέοι συμμετέχοντες υπέγραψαν συμφωνία πρακτικής άσκησης. 
4 στην Ισπανία, 2 στην Ιταλία και 2 στην Ελλάδα).

Η τελική αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης σχεδιάστηκε 
ως ένα κοινό, δυνητικά μεταβιβάσιμο εργαλείο που αναπτύχθηκε για τις 
τρεις χώρες (προ δοκιμής/μετά δοκιμής). Επίσης, δημιουργήθηκε μέσω της 
παρατήρησης και της αξιολόγησης των συμμετεχόντων. (Βλέπε εικόνα 3. 
Υπόδειγμα φύλλου παρατήρησης).
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Βλέπε εικόνα 3. Υπόδειγμα φύλλου παρατήρησης

Μέσω της ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του έργου, θα προωθηθεί 
η απασχόληση των νέων με τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των 
επαγγελματιών των δομών φιλοξενίας ανηλίκων (π.χ. διευθυντές, 
εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι), των κοινωνικών, εκπαιδευτικών οργανώσεων 
και της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στη φροντίδα των ανηλίκων 
στις εν λόγω δομές.
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ΕΘΝΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ 
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ 
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
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ATECA, ΣΑΡΑΓΌΣΑ 
(ΙΣΠΑΝΊΑ)
FSC - FOUNDATION HEALTH AND COMMUNITY



Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΈΡΑ Τελικη εκθεση 55

ATECA, ΣΑΡΑΓΌΣΑ 
(ΙΣΠΑΝΊΑ)
FSC - FOUNDATION HEALTH AND COMMUNITY

Για τη διεξαγωγή αυτής της πιλοτικής δοκιμής χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο 
“Συνοδεία για την επόμενη ημέρα”  (“Accompanying for the Day After”), το 
οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος “The Day After 3 Plus (EDD3+) “, 
το οποίο προωθείται από την Fundación Salud y Comunidad (www.fsyc.org) 
και την Grupo Lagunduz (www.lagunduz.com). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου βασίζεται στο 
πρόγραμμα κατάρτισης του έργου DAF. 

Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια που αποτελούν μέρος της Γενικής Ενότητας 
ξεκίνησαν στις 15th  Δεκεμβρίου 2021 και ολοκληρώθηκαν  πλήρως στις 3 
Μαϊου 2022. Επιπλέον, οι εν λόγω συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 
με τα ειδικά εργαστήρια της Ενότητας που απευθύνεται στους μετανάστες. 
Οι συνεδρίες της ενότητας “Επαγγελματικές Ικανότητες” ξεκίνησαν στις 9 
Μαϊου 2022 και δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία εκπόνησης της 
παρούσας έκθεσης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο, συνολικά 
12,88 ανήλικοι συμμετείχαν στα εργαστήρια της γενικής ενότητας, συνολικά 
4,28 ανήλικοι της ειδικής ενότητας για τους μετανάστες και συνολικά 13,18 
ανήλικοι σε εκείνα της ενότητας επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Προφίλ εκπαιδευτών

Συνολικά 9 επαγγελματίες συμμετείχαν σε αυτό το έργο, εκ των οποίων 
το 67% ήταν άνδρες, ενώ το 33% γυναίκες. Ομοίως, το 67% είχε την 
επαγγελματική ιδιότητα του εκπαιδευτικού, σε σύγκριση με το 33% που 
είχε την επαγγελματική ιδιότητα του Εκπαιδευτικού Τεχνικού Βοηθού.Σε 
σχέση με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, πρέπει να 
σημειωθεί ότι το 50% ήταν ψυχολόγοι, το 33% κοινωνικοί λειτουργοί και 
το 17% κοινωνιολόγοι. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστούν όλες οι 
βάρδιες εργασίας που συμμετείχαν στην υλοποίηση της πιλοτικής δοκιμής 
του σχεδίου DAF στο “CAM Ateca”.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 79,55% των συνεδριών 
πραγματοποιήθηκαν από έναν μόνο επαγγελματία, ενώ στο 20,45% των 
περιπτώσεων πραγματοποιήθηκαν από τουλάχιστον δύο επαγγελματίες, ο 
ένας από τους οποίους ενεργούσε ως κύριος συντονιστής της συνεδρίας και 
ο άλλος ως υποστήριξη για τον έλεγχο της ομάδας.

Προφίλ συμμετεχόντων

Το “CAM Ateca” είναι ένα κέντρο φιλοξενίας για αγόρια, κορίτσια και εφήβους 
ηλικίας 13 έως 18 ετών, που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες κοινωνικής 
ή/και οικογενειακής ένταξης, με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, 
αυτοεπιθετικότητας, ετεροεπιθετικότητας και ευάλωτης προσωπικότητας, 
οι οποίοι χρήζουν θεραπευτικής φροντίδας προκειμένου να αναπτύξουν τις 
δεξιότητές τους και την πλήρη προσωπική και κοινωνική τους ένταξη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 72% των συμμετεχόντων είναι αγόρια σε 
σύγκριση με το 28% των κοριτσιών και η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 
15,95 έτη. Ομοίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 39% των συμμετεχόντων 
στην πιλοτική έρευνα ήταν μετανάστες, κυρίως αγόρια μαροκινής καταγωγής.

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά 
επίπεδα: Από τη μία πλευρά, οι ανώνυμες φόρμες ικανοποίησης των 
συμμετεχόντων, οι οποίες διεξάγονται πάντα στο τέλος κάθε συνεδρίας από 
τουλάχιστον 2 συμμετέχοντες και από την άλλη πλευρά, ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνεται στην προκειμένη περίπτωση από τον 
προσωπικό διαμεσολαβητή, και το οποίο επίσης διεξάγεται στο τέλος κάθε 
συνεδρίας.

Ο ακόλουθος συνημμένος πίνακας συνοψίζει τις εκτιμήσεις των 
συμμετεχόντων, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση αξιολογήθηκαν σε 
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κλίμακα τύπου Likert από 0 έως 5 βαθμούς. Όπως φαίνεται, οι αξιολογήσεις 
ήταν πολύ καλές σε γενικό επίπεδο και ο μέσος όρος για το συνολικό 
εργαστήριο ήταν 4,40 βαθμοί. Αυτή η καλή αξιολόγηση επιβεβαιώνεται και 
από τους επαγγελματίες, οι οποίοι αξιολόγησαν το εργαστήριο με μέσο όρο 
4,08 βαθμούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνολικά 3 νέοι ξεκίνησαν επαγγελματική πρακτική άσκηση κατά τη 
διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, δηλαδή το 23% του συνολικού αριθμού των 
συμμετεχόντων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το 100% των νέων 
αυτών  είναι μεταναστευτικής καταγωγής, συγκεκριμένα 2 Μαροκινοί και 
ένας Αλγερινός.

Συγκεκριμένα, δύο από αυτούς τους νέους ξεκίνησαν στις 9  Μαΐου 2022 τις 
80 ώρες πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στην εξωτερική κατάρτιση 
Βοηθητικών Λειτουργιών Εστιατορίου-Μπαρ, στο ξενοδοχείο GLOBALES 
Castillo de Ayud στο Calatayud (www.hotelesglobales.com). Επιπλέον, 
στις 19 Μαΐου 2022, ο τρίτος από αυτούς τους νέους ξεκίνησε 120 ώρες 
πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στην εξωτερική κατάρτιση Βοηθητικών 
Υδραυλικών Λειτουργιών στην εταιρεία Instalaciones Tomas García, επίσης 
στην πόλη Calatayud. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και τις δύο 
εταιρείες για το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και για την αποτελεσματική 
και ιδιαίτερη συνεργασία κατά τη φιλοξενία των ωφελούμενων του 
προγράμματος The Day After Project.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η δυσκολία των επιχειρήσεων να προσφέρουν 
επαγγελματικές πρακτικές σε αυτούς τους νέους. Για την επίλυση αυτής 
της κατάστασης, μια πιθανή λύση είναι τα προγράμματα εθελοντισμού. 
Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, ένας από τους τρεις νέους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω έχει συμβόλαιο εθελοντή 7 ωρών την εβδομάδα με 
το κέντρο από τις 21  Μαρτίου 2022, προκειμένου να βοηθά στις εργασίες 
συντήρησης. Ομοίως, έχει αναλάβει να βοηθήσει την εκπαιδευτική ομάδα 
στην παράδοση ορισμένων εργαστηρίων για τους συμμαθητές του.

What do you think about today’s session?

What do you think about the activities?

How has yout participation been?

How was the participation of the group?

How was the participation of the professionals been?

Does this session help you improve yourself?

Does this session help you achieve your goals?

Average of professionals

Average of minors
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν

• Το γεγονός ότι οι συνεδρίες διεξάγονται στον αστικό ιστό της 
πόλης είναι ενδιαφέρον, διότι εγγυάται εύκολη πρόσβαση στους 
ενδιαφερόμενους, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό των συμμετεχόντων 
και τον διατηρεί σταθερό στο χρόνο.

• Μια άλλη καλή πρακτική είναι η μορφή της ομάδας, δεδομένου 
ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή συμμετοχικών δραστηριοτήτων όπου οι 
συμμετέχοντες μαθαίνουν από τη συνεισφορά και τις εμπειρίες των 
άλλων. Υπό αυτή την έννοια, η παιγνιώδης μορφή των δυναμικών που 
πραγματοποιούνται επιτρέπει τη διεξαγωγή της εγκάρσιας μάθησης με 
βιωματικό τρόπο, προωθώντας μια χαλαρή ατμόσφαιρα και αυξάνοντας 
τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

• Είναι επίσης απαραίτητο να επισημανθεί η σημασία της συμπερίληψης 
των νέων τεχνολογιών, τόσο στην κατάρτιση όσο και στην αξιολόγηση, 
διότι η ενέργεια αυτή αυξάνει τα κίνητρα των συμμετεχόντων. 
Για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνοντας οπτικοακουστικό υλικό, 
ηλεκτρονικές συσκευές ή την Εικονική Πραγματικότητα. 

• Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί η σημασία της συνεχούς 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση του πιλοτικού µαθήµατός µας, 
πραγµατοποιηούνταν µέσω υπολογιστή στο τέλος κάθε συνεδρίας. Η 
ενέργεια αυτή επιτρέπει την αποθήκευση πολλών δεδομένων και την 
παρακολούθηση της κάθε μία συνεδρίας σε πραγματικό χρόνο.

• Για να ολοκληρώσουμε, οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν 
διατηρούσαν πάντα την ίδια δομή, γεγονός που διευκόλυνε την 
παρακολούθηση, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους 
συμμετέχοντες.

Παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται

• Από τη μία πλευρά, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί από πριν η 
πρόσβαση των επαγγελματιών στο υλικό με το οποίο πρόκειται να 
εργαστούν στις συνεδρίες. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε ότι η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο εξαρτιόταν πάντα από τα υλικά μέσα, 
όπως ένας υπολογιστής, ένας προβολέας και καλή πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Έτσι είναι σημαντικό να προγραμματίζονται οι συνεδρίες εκ 
των προτέρων ώστε να υπάρχει πάντα το απαραίτητο υλικό για την 
ανάπτυξή τους.

• Από την άλλη πλευρά, παρά τα πλεονεκτήματα της ομαδικής μορφής, 
σε πολλές περιπτώσεις η ομάδα δυσχέραινε την ομαλή διεξαγωγή 
των συνεδριών, δημιουργώντας μικρές συγκρούσεις κατά τη διάρκειά 
τους. Υπό αυτή την έννοια, μια πρόταση θα ήταν να περιοριστεί ο 
αριθμός των συμμετεχόντων ανά ομάδα. Ομοίως, θα ήταν ενδιαφέρον 
να αξιολογηθεί η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών ομάδων 
εργασίας με βάση το προφίλ, τις ανάγκες ή/και τα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων.

Προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του Πρότυπου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης

• Μια ενδιαφέρουσα ιδέα έχει να κάνει με τη δυνατότητα συμμετοχής 
των ανηλίκων όχι μόνο ως συμμετεχόντων στην ομάδα κατάρτισης, 
αλλά και ως ενεργών παραγόντων κατά τη διεξαγωγή συνεδριών για 
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τους συνομηλίκους τους. Από την άμεση εμπειρία μας με αυτή την 
πρωτοβουλία, μπορεί να σημειωθεί ότι όχι μόνο αυξάνει τη συμμετοχή 
των νέων που διδάσκουν τη συνεδρία, αλλά αυξάνει και τα κίνητρα 
των νέων που παρακολουθούν την εκπαίδευση.

• Μια πρόταση έχει να κάνει με τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν 
και  επαγγελματίες που ασχολούνται αποκλειστικά με το έργο της 
προώθησης της ένταξης στην αγορά εργασίας, γεγονός που θα 
επιτρέψει την αύξηση του αριθμού των φορέων που ενδιαφέρονται να 
φιλοξενήσουν αυτούς τους νέους για επαγγελματική πρακτική άσκηση 
και επακόλουθη πρόσληψη.

• Το τελευταίο σημείο αναφέρεται στην ανάγκη εντατικής ενασχόλησης 
με τη γλώσσα, διότι χωρίς αυτή την ικανότητα, καθίσταται πολύ δύσκολη 
η παρακολούθηση της κατάρτισης και η επακόλουθη πρόσβαση στην 
επαγγελματική  απασχόληση.
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VALLE DE CAYÓN, 
ΚΑΝΤΆΜΠΡΙΑ (ΙΣΠΑΝΊΑ)
LAGUNDUZ GROUP
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Το προφίλ των εκπαιδευτών

Σχετικά με το προφίλ των επαγγελματιών/εκπαιδευτών  που υλοποίησαν  
την εκπαίδευση,να σημειωθε ότι  συμμείχαν συνολικά 6 επαγγελματίες.  Οι 
4 ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία του εκπαιδευτικού και οι 2 είναι  
Εκπαιδευτικός Τεχνικός Βοηθός (ΑΤΕ).

Οι επαγγελματίες είναι: Κοινωνικοί Λειτουργοί, Δάσκαλοι. Και υπεύθυνοι για 
την Κοινωνική Ένταξη.

Το προφίλ του συμμετεχόντων 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 8 κορίτσια και 13 αγόρια. Η 
μέση προσέλευση είναι ελαφρώς υψηλότερη στα εργαστήρια επαγγελματικών 
δεξιοτήτων -11,47- γιατί διδάσκονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και 
οι βασικές δεξιότητες –9,93-  διδάσκονταν Σάββατο και Κυριακή επειδή 
υπάρχουν λιγότεροι χρήστες στο CAEM εκείνες τις μέρες.
Α
ν έπρεπε να «παρουσιάσουμε » ένα τυπικό προφίλ του χρήστη  της δομής 
CAEM, θα ήταν ένα παιδί 16 ετών, από την Κανταβρία –Ισπανία-, που  την 
επιμέλεια του την   έχει αναλάβει η κυβέρνηση της Κανταβρίας,  και έφτασε 
στην δομή του  CAEM από άλλο κέντρο, κυρίως λόγω ανικανότητας των 
γονέων να διαχειριστούν τις επικίνδυνες συμπεριφορές του παιδί τους και 
αυτό το παιδί θα  παραμείνει στην δομή του  CAEM για 390 ημέρες –μέσος 
όρος-, λαμβάνοντας εστιασμένη παρέμβαση, ως προς το πρόβλημα του και 
ελέγχου των παρορμήσεων και της συμπεριφοράς του  προς την οικογένεια, 
με τελικό σκοπό την έξοδο από την δομή και την επανένωση με την οικογένειά 
του.

Όταν τα παιδιά και οι έφηβοι ερωτήθηκαν εάν η δραστηριότητα ήταν χρήσιμη 
και εάν βοήθησε  στην επίτευξη των εκπαιδευτικών τους  στόχων ή/και του 
έργου της ζωής τους, στη συντριπτική πλειοψηφία απαντήστε ναι -74 στις 100  
απαντήσεις-.

Εκτίμηση

Μετά από κάθε συνεδρία, δύο χρήστες έκαναν μια αξιολόγηση της ανάπτυξής 
της,εκχωρώντας μεταξύ ενός και πέντε μονάδων (1-50 στις ακόλουθες 
ερωτήσεις, σχετικά με το συνεδρίες για επαγγελματικές δεξιότητες - και για 
γενικές δεξιότητες :

Πώς ήταν η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανάπτυξη
της συνεδρίας; Μ.Ο 4,54 –  4,77
Ήταν επαρκές το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της 
συνεδρίας; Μ.Ο 4,63 – 4,77
Πώς θα αξιολογούσατε την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της σημερινής 
συνεδρίας; Μ.Ο 4,57–  4,75
Ποιο ήταν το επίπεδο συμμετοχής σας στην δυναμική της ομάδας ;
Μ.Ο 4,70 –  4,79
Τι  πιστεύετε για τη σημερινή δυναμική και τα παιχνίδια της ομάδας 
σας; Μ.Π 4,34 – 4,75
Γενικά, πώς σας φάνηκε η σημερινή συνεδρία; Μ.Ο 4,49 –  4,70

Πρακτική

Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση  των εργαστηρίων για να εκτιμήσουμε 
αν
διευκολύνει η πρακτική άσκηση σε εταιρείες, και έχουμε ήδη μια εταιρεία
-Emancipia S.L.- που είναι πρόθυμη να δεχθεί ανηλίκους για πρακτική άσκηση.
Η Επόμενη Ημέρα  - Τελική Έκθεση Έργου 
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Συμπεράσματα
Αναμφίβολα, τα εργαστήρια είναι αποτελεσματικά, και εκλαμβάνονται και 
ως ευχάριστα
και χρήσιμο από  τους ανηλίκους. Ομοίως και η μάθηση που αποκτάται στα 
εργαστήρια
έχει θετικά αποτελέσματα, τα οποία είναι εμφανή στον λόγο και τους 
προβληματισμούς που οι ανήλικοι κάνουν στις ατομικές συνεδρίες με 
παιδαγωγούς και ψυχολόγους.

Παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται

Ο τύπος των χρηστών των εργαστηρίων – στην δομή ,οι μισοί από τους 
συμμετέχοντες  δεν είχαν την νόμιμη ελάχιστης ηλικίας για εργασία και  
χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα για την επίτευξη συναισθηματικής 
σταθερότητας κ.λπ.-,  αυτό ,μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ενσωμάτωση 
των χρηστών στις εργασιακές πρακτικές.

Προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση της Πρότυπης 
Εκπαίδευσης

Διδακτέα ύλη
Για να επιτευχθεί η αριστεία, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, όπως 
οι χρήστες που συμμετέχουν στα εργαστήρια  την πρέπει   να τμηματοποιηθούν  
ανά πνευματική ικανότητα, εργασία/επαγγελματικά ενδιαφέροντα, 
ακαδημαϊκό επίπεδο που επιτεύχθηκε... για το οποίο χρειάζεται περισσότερο 
προσωπικό.

Εξάγονται καλές πρακτικές 

Η συνεχής αξιολόγηση των εργαστηρίων από τους χρήστες μπορεί να 
επισημανθεί ως καλή
πρακτική που αξίζει να διατηρηθεί.
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ΛΟΥΚΈΡΑ, ΑΠΟΥΛΊΑ 
(ΙΤΑΛΊΑ)
MONDO NUOVO A.P.S.
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ΛΟΥΚΈΡΑ, ΑΠΟΥΛΊΑ 
(ΙΤΑΛΊΑ)
MONDO NUOVO A.P.S.

Ο Σύλλογος Mondo Nuovo ξεκίνησε τα πιλοτικά μαθήματα στις 10 Ιανουαρίου 
2022,  και παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσε να έχει περιορισμούς λόγω 
covid-19, κατάφερε να οργανώσει την αίθουσα διδασκαλίας με 13 μαθητές και 
ολοκλήρωσε τα θεωρητικά μαθήματα στις 13 Απριλίου 2022. Οι περισσότεροι 
από τους μαθητές μας έφτασαν ως ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι και 
εντάχθηκαν στο Σύστημα Υποδοχής και Ένταξης (SAI) για αλλοδαπούς 
ανηλίκους της ιταλικής κυβέρνησης.  Το Σύστημα Υποδοχής και Ένταξης 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση παρεμβάσεων “ολοκληρωμένης υποδοχής” 
για τους MSNA (ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους) και με τις διατάξεις 
που εκδίδει το Δικαστήριο Ανηλίκων είναι δυνατή η παράταση της υποδοχής 
μέχρι την ηλικία των είκοσι ενός ετών, οι νέοι ενήλικες τοποθετούνται στη 
συνέχεια σε αυτοδιαχειριζόμενα διαμερίσματα.

Προφίλ εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές που συμμετέχει είναι ο ψυχολόγος, ο οποίος είναι επίσης 
συντονιστής της υποδοχής ανηλίκων, καθώς και υπεύθυνος για το προσωπικό 
των κοινωνικών λειτουργών και  ο γενικός διευθυντής του οργανισμού. 
Η επιλογή των δύο επαγγελματιών σχεδιάστηκε για να επιτρέψει την 
έναρξη του μαθήματος, ώστε να δοθεί μια συνέχεια της σχέσης με τους 
δικαιούχους μας, δεδομένης της σχέσης που έχει ήδη δημιουργηθεί μαζί 
τους,  δημιουργήθηκε και μια άλλη ομάδα εκπαιδευτών που συμμετείχαν  
δύο εξωτερικοί επαγγελματίες και τέσσερις εμπειρογνώμονες   του 
οργανισμού, συγκεκριμένα εμπειρογνώμονας  στην Πολιτιστική Δυναμική 
των Αφροασιατικών χωρών με είκοσι χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων 
υποδοχής και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αλλοδαπών. 

Ο καθηγητής ιταλικής γλώσσας για αλλοδαπούς μέλος του οργανισμού, 
ο οποίος συνέβαλε στη γλωσσική κατανόηση του πιλοτικού μαθήματος. Ο 
εξωτερικός δάσκαλος ειδικός στην υποδοχή ασυνόδευτων αλλοδαπών 
ανηλίκων, ο οποίος συνέβαλε στην επεξήγηση της οικογενειακής δυναμικής 
και της υλικής διαχείρισης ενός διαμερίσματος. Τον εσωτερικό εκπαιδευτικό 
πόρο, με εμπειρία δεκαετιών στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης των 
μεταναστών. Ένα άλλο μέρος της ενότητας διαχειρίστηκε ο εξωτερικός 
επαγγελματίας, με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι έννοιες των χώρων εργασίας 
και της κοινωνικής κατάστασης. Και το τελευταίο μάθημα πραγματοποιήθηκε 
από τον Γενικό Διευθυντή, και πολύ σημαντική στιγμή με τη συμμετοχή του 
καθηγητή Πανεπιστημίου ειδικού στην Ισορροπία δεξιοτήτων, την ομαδική 
παρακίνηση και την κοινωνική διαμεσολάβηση.

Προφίλ συμμετεχόντων

Συμμετείχαν 13 αγόρια (.1 από  το Τόγκο, 2 από το  Μάλι, 1 από την  Σομαλία,5 
από το  Μπαγκλαντές,2 από το  Πακιστάν, 1 από την  Γκάνα, και  1 την  
Γουινέα) που έφτασαν στην Ιταλία μεταξύ  του 2020 και 2021.

Αξιολόγηση  

Στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής εκπαιδευτικής σχέσης, οι μαθητές 
εκφράστηκαν με όλο και μεγαλύτερη ελευθερία, αυτονομία και ασφάλεια, 
ανοίχτηκαν στον εκπαιδευτικό διάλογο, έδειξαν ενδιαφέρον για τη μελέτη 
των διαφόρων κλάδων και ήταν συμμετοχικοί όσον αφορά τις πρωτοβουλίες 
και τις ιδέες. Ακόμη και μια μικρή ομάδα μαθητών, που για προσωπικούς 
λόγους και  χαρακτήρα συχνά διατηρούσαν στάσεις ακρόασης και σιωπηλής 
προσοχής, στην πραγματικότητα έδειξαν πάντα ικανότητα ανταπόκρισης και 
προσωπικής επεξεργασίας στις διάφορες στιγμές του διδακτικού έργου.  

Η συνεργασία ήταν επομένως γαλήνια και γόνιμη, ο πολιτιστικός 
προβληματισμός ήταν πολύ συμμετοχικός, όπως αποδεικνύεται από το 
αίτημα των ίδιων των μαθητών να συμμετάσχουν σε συνέδρια και  εξωτερικές 
δραστηριότητες. Στο μάθημα συμμετείχαν 13 μαθητές, οι οποίοι ήταν παρόντες 
στο 70% του συνολικού αριθμού των ωρών. Από γνωστική άποψη, η τάξη 
χαρακτηριζόταν πάντα από μια έντονη ετερογένεια, ενδιαφέροντα, στυλ 
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και ρυθμούς μάθησης και εκφραστικές δεξιότητες. Η τάξη παρακολουθούσε 
τα μαθήματα με διαφοροποιημένο τρόπο, δεν διατηρούσαν όλοι οι μαθητές 
τον ίδιο βαθμό προσοχής και ενδιαφέροντος, για κάποιους η συμμετοχή 
ήταν σταθερή και αποδοτική, για άλλους λίγο λιγότερο. Μια μικρή ομάδα 
μαθητών έδειξε πάντοτε ότι ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τη μελέτη με 
σταθερότητα και συνέπεια φτάνοντας σε ένα καλό επίπεδο προετοιμασίας 
και σε ορισμένες εξαιρετικές ειδικότητες. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το μέρος των εργαστηρίων πρακτικής άσκησης  έχει ξεκινήσει για 4 νέους που 
έχουν φτάσει στο επίπεδο Β1 και Β2 της ιταλικής γλώσσας, γεγονός που τους 
επέτρεψε να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν. Ενώ για τους υπόλοιπους 9 
νέους, περιμένουν το πρόγραμμα Youth Guarantee που θα ξεκινήσει στα τέλη 
Ιουλίου 2022, πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που γεννήθηκε από 
την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας 
και η νεανική ανεργία των NEETs. Σε αυτή την περίπτωση, το προσωπικό του 
Προγράμματος έχει ήδη έρθει σε επαφή με εταιρείες και ιδιώτες εργοδότες 
που έχουν διατεθεί για να φιλοξενήσουν τους μαθητές μας. Συγκεκριμένα, 
παρακολουθούμε τα 4 παιδιά που άρχισαν να εργάζονται: Ένα αγόρι από τη 
Γουινέα, αφού πήρε το δίπλωμα στην Ανώτερη Σχολή Εμπορίου στη Lucera 
γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Foggia, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 
τώρα πραγματοποιεί την 6μηνη πρακτική άσκηση που ξεκίνησε τον Απρίλιο 
(30 ώρες την εβδομάδα) στο Κέντρο Φορολογικής και Συνδικαλιστικής 
Υποστήριξης CGIL στη Foggia, ασχολείται με τη μετάφραση στη γλώσσα 
των φορολογικών εγγράφων και προσφέρει βοήθεια στους μετανάστες που 
απευθύνονται στο Συνδικάτο. Ένα αγόρι από το Μάλι μετά την παρακολούθηση 
του μαθήματος ως πιτσαδόρος και κατά τη διάρκεια του μαθήματος του Day 
After Project γνώρισε τον ιδιοκτήτη μιας γνωστής πιτσαρίας στη Lucera “La 
Giangeria” που του πρότεινε μια πραγματική σύμβαση εργασίας βοηθού, το 
αγόρι υπέγραψε τη σύμβαση (24 ώρες για μια εβδομάδα). Ένα αγόρι από την 
Γκάνα ήταν επίσης τυχερό υπέγραψε σύμβαση εργασίας (μερική απασχόληση 
3ωρες την ημέρα) ως βοηθός μάγειρα στο εστιατόριο “Santen”. Ένα αγόρι από 
το Μπαγκλαντές υπέγραψε σύμβαση εποχικής εργασίας (30ώρες για μια 
εβδομάδα) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στο αγρόκτημα “Agricola Miano” στην 
ύπαιθρο της Lucera.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

• Καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν: 

Στην Ενότητα 1  Βασικές Δεξιότητες  έγινε αποδεκτή με πολύ ενδιαφέρων 
από τους συμμετέχοντες, τα μαθήματα   αναπτύχθηκαν με σκοπό να κάνουν 
ενεργή την συμμετοχή των  μαθητών, δεδομένης της πολυπλοκότητας 
των θεμάτων που πρέπει να εκτεθούν, οι δύο καθηγητές χρησιμοποίησαν 
πολύ τη μεθοδολογία της αφήγησης ιστοριών στο μάθημα, (εκπαιδευτής 
και μαθητές ονομάζονται “πείτε μια ιστορία”. Μέσω της αφήγησης είναι 
δυνατόν να δημιουργηθούν σημαντικές διαδικασίες. Ικανότητα αφήγησης, 
ερμηνείας, ικανότητα αποτελεσματικής μεταφοράς σημαντικών μηνυμάτων, 
μαγνητισμός του ακροατή ευνοώντας την ανταλλαγή εμπειριών και το 
κριτικό πνεύμα). 

Η δεύτερη ενότητα  μαθημάτων ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ειδικά για τους ανήλικους 
μετανάστες, έτυχε μεγάλης προσοχής, επειδή αφορούσε θέματα που είχαν 
ήδη αφομοιώσει οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ιταλικής 
γλώσσας και σε κάθε περίπτωση ήταν εύκολα κατανοητά, δεδομένου ότι οι 
ενότητες αφορούσαν στιγμές της ζωής που έζησαν ή ήταν χρήσιμες για την 
πορεία αυτονομίας τους κατά την έξοδο από την υποστηριζόμενη δομή. 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επαγγελματικές δεξιότητες (crossworker) είναι αυτή που 
αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αφομοίωση των εννοιών, 
επειδή αφορούσε θέματα μακριά από την κλασική μαθησιακή διαδικασία. Για 
την καλύτερη διευκόλυνση του διδακτικού έργου, ακολουθήθηκε η μέθοδος 
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διδασκαλίας του κύκλου. Όπως λέει ο όρος είναι η “στιγμή του κύκλου” ή ο 
εκπαιδευτής έχει οργανώσει τους μαθητές καθισμένους σχηματίζοντας έναν 
κύκλο (ο εκπαιδευτής είναι επίσης μέρος αυτού του κύκλου). Ο εκπαιδευτής 
γίνεται διαμεσολαβητής. 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ακολουθήθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, διότι 
ανέπτυξε θέματα χρήσιμα για τη χειραφέτησή τους, όπως η γνώση των 
εργασιακών κανονισμών, η εκμάθηση του τι είναι η μισθοδοσία και τα μέρη 
της. Να γνωρίζουν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να 
έχουν πρόσβαση σε μια σύμβαση εργασίας. Να μάθουν πώς να συμπληρώνουν 
σωστά τις αιτήσεις εργασίας κ.λπ. Για αυτή την ενότητα ο εκπαιδευτικός 
ακολούθησε δύο πολύ έγκυρες μεθόδους την μάθηση με βάση το σχέδιο 
εργασίας μάθηση με βάση το σχέδιο εργασίας (PBL). Η δεύτερη μέθοδος TEAL 
Technology Enhanced Active Learning (Ενισχυμένη με τεχνολογία ενεργητική 
μάθηση). Πρόκειται για μια μεθοδολογία που συνδυάζει το κλασικό  μάθημα 
με προσομοιώσεις και εργαστηριακές δραστηριότητες. η μέθοδος Teal 
αναμορφώνει επίσης τους χώρους της τάξης επαναπροσδιορίζοντάς 
τους για μεγαλύτερη άνεση και βιωσιμότητα και επιτρέποντας μια πολύ 
αποτελεσματική και αποδίδουσα ενεργό συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

• Παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται: 

Σε μια τάξη και υπήρχαν μαθητές με διαφορετικά προσωπικά προβλήματα 
που σχετίζονταν κυρίως με τη δική τους εμπειρία από τις χώρες προέλευσης: 
μαθητές που  δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις ανάγκες των  συμμαθητών 
τους και των δασκάλων τους . μαθητές με διαφορετικές μητρικές  γλώσσες  
(αγγλόφωνη, γαλλόφωνη, αραβική, μπανγκλά)·
Δουλέψαμε πολύ με κάποιους “αγχώδεις”, “μη ενεργούς” μαθητές. Οι κύριες 
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν τα διαφορετικά επίπεδα ικανότητας/
μάθησης μέσα στην τάξη. Η δυσκολία κατανόησης της ιταλικής γλώσσας, η 
ανάγκη συνεχούς προσαρμογής στις δεξιότητες των μαθητών με διαφορετικό 
βαθμό μάθησης.

• Προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του Πρότυπου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης: 

Η πρόταση θα μπορούσε να αφορά τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα 
θέματα του μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς, τους χειριστές και τους 
επαγγελματίες που με διάφορους τρόπους αλληλεπιδρούν με αυτόν τον 
τύπο χρηστών. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομάδα καθηγητών που 
να συμβαδίζει πάντα με την εποχή και να είναι πάντα ενημερωμένη για τη 
δυναμική που σχετίζεται με τις μεταναστευτικές ροές που επηρεάζουν την 
Ευρώπη. 

Στην πραγματικότητα, μία από τις αρχές του προγράμματος Erasmus είναι 
η συνεχής ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διδακτικών μεθοδολογιών, 
η δημιουργία νέων μορφών διδασκαλίας που διασυνδέονται μεταξύ 
των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης και δεν είναι πλέον στατικές ή 
κολλημένες σε σταθερά θέματα. Η πρόκληση του μέλλοντος περιλαμβάνει 
όλο και περισσότερο τη χρήση των νέων τεχνολογιών  ως εργαλείο και 
μέσο μαζικής επικοινωνίας, το μάθημα του αύριο θα βρίσκεται συνεχώς σε 
άμεση σύνδεση με τον κόσμο της εργασίας. Μια άλλη ιδέα θα μπορούσε να 
είναι η επίσημη αναγνώριση από το κυβερνητικό εκπαιδευτικό σύστημα των 
δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος μέσω 
μιας επίσημης πιστοποίησης του ισοζυγίου δεξιοτήτων που θα συμπεριληφθεί 
στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Επίσης, με τη βοήθεια των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συμμετέχουν 
στην αρχή κάθε έτους σε ημέρες ανταλλαγής ιδεών προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική προσφορά που να πηγαίνει προς την 
κατεύθυνση της κατάρτισης μελλοντικών εργαζομένων με τα προσόντα που 
απαιτεί η αγορά εργασίας. 
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ΑΘΉΝΑ, ΑΤΤΙΚΉ (ΕΛΛΆΔΑ)
SOCIAL EMPOWERMENT HUB
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ΑΘΉΝΑ, ΑΤΤΙΚΉ (ΕΛΛΆΔΑ)
SOCIAL EMPOWERMENT HUB

Στην Κοινωνική Ενδυνάμωση ξεκινήσαμε το εργαστήριο στις 10 Ιανουαρίου 
2022.

Δουλέψαμε με 10 έως 12 νεαρά αγόρια (ηλικίας 16-18 ετών) που ζουν σε 
ένα Κέντρο Φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους και που περιλαμβάνει 
τη φιλοξενία αγοριών ηλικίας από 12 έως 18 ετών, τα οποία έχουν φτάσει 
στην Ελλάδα χωρίς γονείς και οικογένεια.

Στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων παρέχεται στέγαση, σίτιση, 
ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Επίσης, 
βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική 
και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εργαζόμαστε με ασυνόδευτους ανηλίκους από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, 
το Μπαγκλαντές, τη Σομαλία και την Αίγυπτο 

Δουλέψαμε με νέους ανθρώπους που μετανάστευσαν από χώρες όπου 
κυριαρχούσε η πείνα, ο πόλεμος ή η βία και δεν είχαν το χρόνο ή το χώρο για 
να σκεφτούν ή να μπορέσουν να διαβαθμίσουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα 
με ένα ιδανικό. 

Πραγματοποιούσαμε μαθήματα κάθε μέρα από τις 15:30 έως τις 18:30, με 
δύο εκπαιδευτικούς παρόντες και δουλεύαμε σε μικρότερες ομάδες. Οι 
εκπαιδευτές  μας βοηθούσαν επίσης τους συμμετέχοντες που φοιτούν σε 
ελληνικό σχολείο με τις σχολικές τους εργασίες.

Προφίλ εκπαιδευτών

Συνολικά 6 επαγγελματίες συμμετείχαν σε αυτό το έργο, και όλοι ήταν 
γυναίκες, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, ένας μαθηματικός, ένας μέντορας, 
ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας δικηγόρος. 

Σε όλες τις συνεδρίες συμμετείχαν δύο επαγγελματίες, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις συμμετείχε και ο μέντορας μαζί με τους συμμετέχοντες. Πρέπει 
να αναφέρουμε ότι θα ήταν σημαντικό να συμμετέχουν και άνδρες στις 
εκπαιδεύσεις, ιδίως όταν εργάζονται με αγόρια.

Προφίλ συμμετεχόντων

ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

17 Αγόρι 9 years of schooling Πακιστάν Ελληνικά, Ουρντού

18 Αγόρι 4 years of schooling Πακιστάν Ελληνικά, Ουρντού

16 Αγόρι 10 years of schooling Πακιστάν Ελληνικά, Ουρντού

17 Αγόρι 8 years of schooling Μπαγκλαντές Μπανγκλα Αγγλικά 

16 Αγόρι Αφγανιστάν  Νταρί,Ελληνικά

18 Αγόρι 10 years of schooling Σομαλία Σομαλικά ,Αγγλικά

16 Αγόρι 8 years of schooling Πακιστάν Ουρντού

17 Αγόρι No schooling Πακιστάν Ουρντού

16 Αγόρι 10 years of schooling Αίγυπτος Αραβικά ,Αγγλικά

18 Αγόρι No schooling Σομαλία Σομαλικά

17 Αγόρι 6 years of schooling Μπαγκλαντές Μπανγκλα Αγγλικά

15 Αγόρι 4 yeras of schooling Πακιστάν Ουρντού
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Αξιολόγηση

(Μέτρα που λήφθηκαν για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των 
συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων)
Μέσω του εργαστηρίου προσπαθήσαμε να ενδυναμώσουμε τους 
συμμετέχοντες, να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο για να επιστρέψουν 
και να εκφραστούν, να τους βοηθήσουμε με τις καθημερινές σχολικές 
εργασίες και να τους δώσουμε την ευκαιρία να ονειρευτούν. Φυσικά όταν 
δουλεύουμε με μια ομάδα ασυνόδευτων ανηλίκων που αντιμετωπίζουν 
πολλά προβλήματα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θέλουν να μείνουν 
στην Ελλάδα αλλά να ενωθούν με τα μέλη των οικογενειών τους σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και αισθάνονται ότι η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας δεν 
θα τους βοηθήσει, χρειάστηκε να καταβάλουμε μια επιπλέον προσπάθεια και 
προσαρμογές για να διευκολύνουμε τις ανάγκες τους.

• Πολλές φορές χρειάστηκε να προσαρμόσουμε τον στόχο και το 
περιεχόμενο των μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τι συνέβη στην 
προηγούμενη και να καλύψουμε τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 
Οι εκπαιδευτές έπρεπε να σχεδιάσουν τις συνεδρίες σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας με την οποία εργάστηκαν.
• Έπρεπε να αλλάξουμε τις ώρες των συναντήσεων ανάλογα με το 
σχολικό ωράριο και τον φόρτο εργασίας των μαθητών.
• Έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές της ζωής τους, 
όπως το Ραμαζάνι, και να διευκολύνουμε τους μαθητές που ήθελαν να 
ακολουθήσουν τους κανόνες της θρησκείας τους.
• Πολλοί συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την ηλικία των 18 ετών κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων και ήταν δύσκολο για αυτούς να συνεχίσουν 
επειδή μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές στήριξης.
• Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις 
και μερικές φορές υπήρχε επικάλυψη δραστηριοτήτων.
• Μια μεγάλη πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι τα 
θέματα φύλου, αλλά με τη βοήθεια των εκπαιδευτών/διαμορφωτών 
μας καταφέραμε ακόμη και με ορισμένους συμμετέχοντες που δεν 
αισθάνονταν άνετα να μιλήσουν για τα δικαιώματα των γυναικών, τη 
δημοκρατική συμμετοχή, τις ευρωπαϊκές αξίες κ.λπ. να δημιουργήσουμε 
ένα ασφαλέστερο περιβάλλον όπου τόσο οι συντονιστές όσο και οι 
συμμετέχοντες θα αισθάνονταν πιο άνετα ή ασφαλείς να συζητήσουν 
τέτοια θέματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δουλέψαμε με τρεις συμμετέχοντες, δημιούργησαν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, προετοιμάστηκαν για συνεντεύξεις και επισκέφθηκαν το γραφείο 
εργασίας της περιοχής.

Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες 
άσυλο ή υπό καθεστώς προστασίας  και δεν επιτρέπεται να  να εργαστούν, 
δεν μπορούν να έχουν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικό μητρώο  
πριν αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα.

Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε όμως ήταν   να τοποθετήσουμε δύο 
συμμετέχοντες σε κοινωνικές εταιρείες αλλά με συμφωνία εθελοντικής 
εργασίας  και θα προσληφθούν εάν και  μόλις γίνουν πρόσφυγες εάν 
ενδιαφέρονται.

Ένας από τους συμμετέχοντες που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος 
έλαβε αρνητική απάντηση στο αίτημα να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και 
αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα .

Καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν

Στόχος μας ήταν να προσφέρουμε μια στιγμή παιχνιδιού και εξερεύνησης, 
ένα μέρος όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχαρίστηση να επιστρέφουν. 
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Αυτό γίνεται εφικτό εάν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο προθέσεων και αξιών 
που πρέπει να τηρούνται, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν ξεκάθαρο το 
γιατί είναι σημαντικό γι’ αυτούς να συμμετέχουν . 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του προγράμματος  DAF¨»Η Επόμενη Ημέρα» 
παρείχε μια σειρά από πιθανές προσφορές που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των διαφόρων ενοτήτων.  
Οι εκπαιδευτές/διαμορφωτές μας ήταν ελεύθεροι να τις συνδυάσουν όπως 
ήθελαν, να επινοήσουν εκ νέου τις δικές τους και να φέρουν τις δικές τους 
από το υπόβαθρο και την εμπειρία τους, επίσης, παρέχοντας το χώρο στους 
συμμετέχοντες να καταλήξουν στις δικές τους προτάσεις ή εργαλεία και 
οι εκπαιδευτές/διαμορφωτές ήταν οι κύριοι συντελεστές για τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

• Οι εκπαιδευτές μπορούσαν να αποφασίσουν να επικεντρωθούν σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα της ενότητας ανάλογα με τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων ,
• Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να αποφασίσουν να ακολουθήσουν 
μια μικτή προσέγγιση, η οποία θα συνεπαγόταν τη χρήση διαφορετικών 
τμημάτων διαφορετικών ενοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών του 
DAF συνδυαστικά, είτε εντός της ίδιας ενότητας είτε από μια ενότητα 
σε άλλη. 
• Οι εκπαιδευτές θα πρέπει πάντα να εργάζονται με την προοπτική της 
πρόληψης και όχι της παρέμβασης, να είναι συνεχώς πολύ ευαίσθητοι 
σε κάθε ένδειξη δυσφορίας και ανησυχίας των μεμονωμένων 
συμμετεχόντων και να είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να 
απευθυνθούν στο άτομο προκειμένου να καταλάβουν αν θα ήταν 
δυνατόν να γίνουν κάποιες αλλαγές στη δομή ή να συμβουλεύσουν το 
άτομο για το πώς θα έχει μια καλύτερη εμπειρία στη διαδικασία. 
• Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι 
να διαχειριστούν τις πιθανές συναισθηματικές αντιδράσεις των 
συμμετεχόντων, έχοντας επίγνωση της πιθανής εύθραυστης φύσης της 
ομάδας στόχου και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν .
• Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ειλικρινείς με τους συμμετέχοντες και 
να μην υπόσχονται κάτι που δεν μπορεί να γίνει ,επειδή οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι είναι πολύ εύθραυστοι και προσπαθούν να πάρουν βοήθεια 
από οποιονδήποτε είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να βοηθήσει ,αλλά 
υπάρχουν κανόνες που έχει το κράτος και οι οργανώσεις και πρέπει να 
τηρούνται . 
• Το γεγονός ότι οι νέοι είχαν πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με 
τους εκπαιδευτές ήταν πολύ σημαντικό ,λόγω της πανδημίας Covid 19 
δεν είχαν φυσική επαφή με κανέναν και τους άρεσε πολύ να έχουν 
επισκέπτες στη δομή.
• Το πρόγραμμα στην δομή στήριξης έτυχε πολύ καλής υποδοχής ,γιατί 
προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα .
• Η  πρακτικής άσκηση του προγράμματος εκτιμήθηκε ιδιαίτερα ,επειδή 
οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θέλουν να βρουν μια δουλειά 
για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους .
• Η συνεργασία των εκπαιδευτών μας και της ομάδας της δομής 
λειτούργησε πολύ καλά .
• Η τήρηση του συγκεκριμένου προγράμματος κάθε μέρα ,δηλαδή οι 
διαδικασίες ,η αξιολόγηση ,το κλείσιμο της συνεδρίας τους έδωσε ένα 
πρόγραμμα να ακολουθήσουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
• Οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στα εργαστήρια είχαν πρόσβαση 
στο λεπτομερές υλικό του  έργου DAF και αυτό τους βοήθησε να 
οργανώσουν τις συνεδρίες τους.

Παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συνεργαστήκαμε με μια πολύ διαφορετική 
ομάδα, με χαμηλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και αυτό έκανε το 
πρόγραμμα πολύ δύσκολο. 

• Θα πρέπει να υπάρχει μια βασική γνώση της γλώσσας της χώρας για 
να ακολουθηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
• Υπήρξε μια εναλλαγή συμμετεχόντων στην αρχή, οπότε πρέπει να 
επιλέξουμε τους συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται.
• Ορισμένοι συμμετέχοντες δεν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 
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ένα πρόγραμμα επειδή πρόκειται να φύγουν σύντομα σε άλλες χώρες 
για να ενωθούν με τα μέλη των οικογενειών τους.
• Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που περνούν οι συμμετέχοντες 
απαιτούν πολύ από το χρόνο και την ενέργειά τους και μερικές φορές 
ήταν κουρασμένοι και δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
• Η σχολική τους εμπειρία είτε στις χώρες τους είτε στο ελληνικό 
σύστημα για όσους φοιτούν πολλές φορές στο σχολείο δεν είναι θετική 
και ήρθαν με αρνητική γνώμη

Προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του Πρότυπου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DAF θα χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό 
μας στα μελλοντικά προγράμματα και επίσης οργανισμοί με τους οποίους 
συνεργαζόμαστε πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν . Θα προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε μια κοινοπραξία οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα 
αυτό για να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DAF .
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Μελλοντικές δράσεις και προοπτικές
- Σχεδιάζοντας την έξοδο και “χτίζοντάς” την από την πρώτη 
ημέρα της υποδοχής:

• Ο σχεδιασμός της εξόδου από το περιβάλλον στο οποίο ζουν υπό 
προστασία οι νέοι, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό ιστορικό του 
κάθε παιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εξατομικευμένους τύπους υποστήριξης με στόχο την απόκτηση των 
βασικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της ζωής με αυτοδιαχείριση 
ή/και την επανένταξη στην οικογένεια προέλευσης. Μια ακόμη πτυχή 
που οι ωφελούμενοι μας αντιλαμβάνονται ως μια προσέγγιση στην 
“έξω πραγματικότητα”, στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητα 
που τους περιμένει μόλις εγκαταλείψουν το περιβάλλον προστασίας, 
είναι οι εργασιακή εμπειρία, η πρακτική άσκηση αλλά και η εθελοντική 
εργασία. Στην πραγματικότητα, είναι αυτές οι εμπειρίες που επιτρέπουν 
στους νέους να πειραματιστούν σταδιακά, να εμπλακούν, να γνωρίσουν, 
να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις τους. 

- Δώστε στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για τακτική εργασία 
κατά την υποδοχή:

• Λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι νέοι στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στον κόσμο της 
εργασίας, οι εταίροι του προγράμματος  THE DAY AFTER έχουν σχεδιάσει 
ειδικά προγράμματα που επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν 
την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία σε άλλους οργανισμούς, μικρές 
επιχειρήσεις που εντάσσονται στην πραγματικότητα. Υποδοχή σε 
κοινωνικά προγράμματα και βοήθεια στους πιο ευάλωτους ανθρώπους. 
• Πρόκειται για εργασιακά σχέδια, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν 
διευκολυνόμενα διότι: επιτρέπουν στα παιδιά και τους νέους να μάθουν 
σταδιακά πώς να συμβιώνουν σε ένα εργασιακό πλαίσιο (κανόνες, 
σχέσεις με συναδέλφους, ευθύνες κ.λπ.),
• Διδάξτε τους σταδιακά (και ανάλογα με την εποχή και τις δυνατότητες 
του καθενός) κάποιες βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος,
• Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου οι νέοι μπορούν να βιώσουν 
μια τακτική, νόμιμη και αξιοπρεπή εργασιακή εμπειρία που σέβεται τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων,
• Εργασιακές εμπειρίες κατάλληλες για τις ικανότητες του καθενός και 
εξατομικευμένες διαδρομές εύρεσης εργασίας ικανές να προσφέρουν 
ευκαιρίες ακόμη και σε εκείνους τους νέους που έχουν προβλήματα 
υγείας ή/και κοινωνικο-υγειονομικά προβλήματα που δύσκολα θα 
εντάσσονταν σε ένα “συνηθισμένο” είδος απασχόλησης,
• Προσπαθήστε να δώσετε πίσω στους νέους που ετοιμάζονται να 
αποχωρήσουν από το καθεστώς προστασίας τη δυνατότητα να 
νιώθουν σημαντικοί, να κάνουν και να εκτελούν ένα έργο και να έχουν 
μικρές ευθύνες, γεγονός που ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και τους 
προετοιμάζει να αποκτήσουν άλλες πρακτικές και επαγγελματικές 
δεξιότητες.

 
- Διατήρηση σχέσεων με τους φορείς και τη δομή όπου ζούσαν 
την περίοδο πριν ζήσουν μόνοι τους:

• Από την εμπειρία του προγράμματος  ΤΗΕ DAY AFTER, ορισμένοι νέοι 
εξέφρασαν την ανάγκη να διατηρήσουν σχέσεις με όλους εκείνους 
που έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και τον δρόμο τους 
προς την αυτονομία (κοινωνικός λειτουργός, εκπαιδευτικοί, φορείς, 
εθελοντές της κοινότητας). Αυτός ο δεσμός με το προσωπικό αποτελεί 
ένα είδος συνέχειας των δεσμών που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο 
του χρόνου, αλλά επίσης διατηρείται και η επαφή με ενήλικες με τους 
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οποίους ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση ανάγκης 
ή ιδιαίτερων δυσκολιών. Μια τέτοια ανάγκη θεωρείται απαραίτητη 
τόσο σε περίπτωση απουσίας γονικών και οικογενειακών δικτύων 
που μπορούν να προσφέρουν κάποια στήριξη στους νέους, όσο και σε 
περιπτώσεις που θα προκύψουν  προβλήματα και συγκρούσεις με την  
οικογένεια τους. Στην τελευταία περίπτωση, για παράδειγμα, η φιγούρα 
του παιδαγωγού θα μπορούσε να έχει το καθήκον να συνοδεύει και να 
διευκολύνει την επιστροφή του νέου 18χρονου στην οικογενειακή εστία, 
μεσολαβώντας ενίοτε και μειώνοντας το επίπεδο της σύγκρουσης. 
• Παροχή εργαλείων οικονομικής υποστήριξης στη φάση της εξόδου 
από το περιβάλλον προστασίας προς την ανεξάρτητη ζωή.
•  Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυτόνομη ζωή, προκύπτει ότι είναι 
απαραίτητο να είναι σε θέση να προσκολληθούν σε μέσα οικονομικής 
βοήθειας - και όχι μόνο - που μπορούν να θέσουν τα παιδιά σε κατάσταση 
συνειδητών επιλογών και όχι να υπαγορεύονται αποκλειστικά από την 
ανάγκη και την επείγουσα ανάγκη να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους 
ανεξάρτητα. Πράγματι, η μετάβαση από τις δομές προστασίας στην 
ανεξάρτητη ζωή προκαλεί τεράστιο κόστος για τα νέα 18χρονα, ιδίως 
τις πρώτες ημέρες της “νέας” ζωής, όταν πολλές πτυχές της ζωής τους 
είναι ακόμη αβέβαιες: πού θα ζήσουν; Πώς θα τα βγάλουν πέρα με τα 
έξοδά τους; Να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ή να ακολουθήσουν 
τα δικά τους ενδιαφέροντα; Πώς να συνδυάσουν τις σπουδές με την 
ανάγκη να έχετε σταθερό εισόδημα; Το να μπορούν να υπολογίζουν 
σε έναν μικρό “προϋπολογισμό εξόδου” μια οικονομική βοήθεια που θα 
τους επέτρεπε να καλύψουν κάποια αρχικά έξοδα, να διατηρήσουν τις 
σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και να αρχίσουν να φροντίζουν για 
το μέλλον τους αντιμετωπίζοντας σταδιακά τις πολλές προκλήσεις της 
καθημερινής ζωής.

 
- Ενθαρρύνετε και ενισχύστε τις εξωτερικές διαπροσωπικές 
σχέσεις εκτός της δομής :

• Προκειμένου η πορεία των νέων προς την αυτονομία να είναι 
αποτελεσματική, υπάρχει η ανάγκη να αυξηθούν και να ενθαρρυνθούν 
οι σχέσεις με εξωτερικά δίκτυα (τοπικά δίκτυα, γειτονικά και 
εγγύτητας), έτσι ώστε τα αγόρια και τα κορίτσια που ετοιμάζονται να 
φύγουν να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους στους 
οποίους μπορούν να απευθυνθούν και μια τοπική κοινότητα που μπορεί 
να φροντίσει τις πιθανές ανάγκες τους (αναζήτηση εργασίας, στέγαση 
...). Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και τα δίκτυα εγγύτητας μπορούν επίσης 
να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση ορισμένων δεξιοτήτων και ταλέντων 
τους, με δυνατότητα δημιουργίας άλλων ευκαιριών.
• Συνοδεύστε τους προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 
Προτείνεται εργαλεία φοροαπαλλαγής και μείωσης των εισφορών 
για τις επιχειρήσεις που απασχολούν νέους που προέρχονται από 
δομές  υποδοχής. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να αναγνωριστεί 
μια πιστοποίηση “κοινωνικής ευθύνης” για όλες τις εταιρείες που θα 
προωθήσουν την κατάρτιση και τη σύναψη συμβάσεων με νέους που 
εγκαταλείπουν τις κοινωνικές δομές .
• Προώθηση μονοπατιών που αναγνωρίζουν επίσημα τις δεξιότητες, τις 
στάσεις, ακόμη και τις δημιουργικές ικανότητες αυτών των νέων, που 
αποκτήθηκαν με το πιλοτικό πρόγραμμα του προγράμματος ΤΗΕ DAY 
AFTER, υποστηρίζοντάς τους έτσι ώστε το ταλέντο τους, η ικανότητά 
τους να μετατραπεί με την πάροδο του χρόνου σε εργασία και πηγή 
εισοδήματος.
• Ενθάρρυνση της εμπειρίας στον κόσμο της εργασίας μέσω της 
πρακτικής άσκησης/κατάρτισης, με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση των 
επιχειρήσεων ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο πρόσληψης αυτών 
των νέων μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Για να ευνοηθούν οι κατάλληλες και βιώσιμες δράσεις σε βάθος χρόνου 
για την υποστήριξη της πορείας αυτονομίας των ενηλίκων νέων που έχουν 
εγκαταλείψει τις δομές προστασίας, είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση 
να ασχοληθούμε με μια επικαιροποιημένη εικόνα του εξωοικογενειακού 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη, η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των 
ενδιαφερομένων για τους διάφορους τύπους απασχόλησης και τις λύσεις που 
υιοθετούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να σας καθοδηγήσουν 
στην ανεξάρτητη ζωή. Χρειάζεται μια συστηματική και έγκαιρη συλλογή 
δεδομένων που να επιτρέπει τη γνώση του φαινομένου και την προσαρμογή 
των παρεμβάσεων.
 
Στην Ευρώπη, δεν υπάρχει νόμος-πλαίσιο που να επιτρέπει την τυποποίηση 
των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι 
που εγκαταλείπουν προστατευμένα περιβάλλοντα (σε ανάδοχες οικογένειες 
και στην κοινότητα) συνοδεύονται από στοχευμένες διαδρομές. Τα παιδιά 
αυτά, που αντιμετώπισαν προσωπικές ή οικογενειακές δυσκολίες κατά τη 
διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, όταν ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν 
ξαφνικά τη μετάβαση στην αυτάρκη ζωή χωρίς οικονομική ή/και εργασιακή 
υποστήριξη.
Μια βιώσιμη έξοδος που “σχεδιάζεται”, “συν-κατασκευάζεται” με τη χρήση των 
εργαλείων του πιλοτικού προγράμματος που προβλέπεται από το πρόγραμμα  
ΤΗΕ DAY AFTER, το οποίο σχεδιάστηκε μαζί με τους ωφελούμενους, τους 
επιτρέπει να αντιμετωπίσουν σταδιακά τα εμπόδια και τις προκλήσεις που 
θέτει ο έξω κόσμος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια σταδιακή 
αυτονομία των εφήβων που αντιμετωπίζουν την ενήλικη ζωή χωρίς δημόσια 
προστασία.
 
Τα αγόρια και τα κορίτσια είναι  διερμηνευτές του “πεπρωμένου της 
αυτονομίας” τους, έχουν το δικαίωμα να καθοδηγούνται σε αυτή την 
περίοδο υποδοχής από σταθερές και σημαντικές φιγούρες αναφοράς 
(εκπαιδευτικούς, φορείς, καθηγητές), ενημερωμένους και προετοιμασμένους 
για τις νέες προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη κοινωνία και έτοιμους να τους 
διευκολύνουν να ανακαλύψουν τις δικές τους προδιαθέσεις και ικανότητες 
και να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους για το μέλλον (όσον αφορά, για 
παράδειγμα, την εργασία και τις σπουδές).
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμβάλλουν στην προστασία και την 
υποδοχή των παιδιών και των νέων (τοπικές αρχές, φορείς και ενώσεις 
του τρίτου τομέα, τοπική κοινωνία...) μπορούν να αναλάβουν δράση και να 
εμπλακούν στις διαδρομές που θα συνοδεύουν την αυτονομία των νέων 
που εγκαταλείπουν τα προστατευόμενα περιβάλλοντα. Ακόμα και οι νέοι 
(μεμονωμένα ή σε ομάδες), ήδη χωρίς προστασία λόγω της εμπειρίας τους, 
πρέπει να είναι σε θέση να αναδείξουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που 
συναντώνται κατά τη μετάβαση από τη φροντίδα στην ανεξάρτητη ζωή και 
να υποστηρίξουν τους συνομηλίκους τους κατά τη μετάβαση στην αυτόνομη 
ζωή.
 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όλη η αρχιτεκτονική του έργου 
ΤΗΕ DAY AFTER ήταν επιτυχής, τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν, ο Οδηγός 
Πληροφόρησης, το Πιλοτικό Μάθημα, η Πρακτική Άσκηση ενεργοποιήθηκαν. 
Η σπουδαία δουλειά των εταίρων και ο επαγγελματισμός όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων επέτρεψε να επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα, 
όλοι οι νέοι που συμμετείχαν με διάφορες ιδιότητες έχουν αποκτήσει 
περισσότερη ευαισθητοποίηση και αυτοεκτίμηση στο να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την πορεία προς την ανεξαρτησία τους. Όλα αυτά συνέβησαν 
χάρη στο πρόγραμμα ERASMUS + που συνέβαλε στην υλοποίηση αυτής της 
πρωτοβουλίας, με την ελπίδα να παρουσιαστεί μια νέα πρόταση Erasmus+ 
που θα επιτρέπει τη συνέχεια της υποστήριξης και της κατάρτισης για τους 
νέους που ήταν προηγουμένως υπό τη φροντίδα του κράτους -πέραν της 
ημέρας μετά την ενηλικίωση- και οι οποίοι εμπλέκονται σε μια διαδικασία 
χειραφέτησης και κοινωνικοεργασιακής ένταξης.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ στις εταιρείες για το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης 
και για την αποτελεσματική και συγκεκριμένη συνεργασία στην υποδοχή 
των δικαιούχων του προγράμματος The Day After Project: 

• Το ξενοδοχείο GLOBALES Castillo de Ayud και η εταιρεία 
Instalaciones Tomas García από το Calatayud (Ισπανία). 
• Το εστιατόριο SANTEN - St. Alberico Marrone,44 - 71036 Lucera 
(Fg) και η πιτσαρία “La Giangeria” St. Istria,2 - 71036 Lucera (Ιταλία), 
που θέλησαν να φιλοξενήσουν ορισμένους από τους δικαιούχους μας 
για την έναρξη κάποιας πρακτικής άσκησης και για την υπογραφή 
κανονικών συμβάσεων εργασίας.

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν και συμμετείχαν 
στην εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων στην Ισπανία, όπως: τον 
Όργανισμό Καινοτομίας των Βάσκων (INNOBASQUE), το Πανεπιστήμιο 
της Βαρκελώνης (UB) και την Όμάδα Έρευνας και Καινοτομίας 
στην Κοινωνική Εργασία (GRITS), το Επίσημο Κολέγιο Κοινωνικών 
Εκπαιδευτικών (COEES) και το Επίσημο Κολέγιο Ψυχολογίας της 
Κοινότητας της Βαλένθια, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καινοτόμων 
Επιχειρήσεων Castellón (CEEI Castellón), μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Κέντρο Απασχόλησης της Lucera (Ιταλία) και 
στους φορείς του Εθνικού Όργανισμού Ενεργητικών Πολιτικών Εργασίας 
(ANPAL) που συνέβαλαν στη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη σπουδαία συνεργασία που είχαμε με το 
ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ ΕΚΑΒ (ελληνικό ακρωνύμιο της “Ελληνικής Μονάδας Αρωγής 
Κοινωνικής Πρόνοιας” [στην Ελλάδα, το “ΕΚΑΒ” είναι το Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας του δημόσιου συστήματος υγείας]) είναι μια ανεξάρτητη 
κοινωνική οργάνωση που στοχεύει στην καταπολέμηση κάθε μορφής 
κοινωνικού αποκλεισμού. Η ονομασία “Κοινωνικό ΕΚΑΒ” αναφέρεται 
στην έννοια της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπου 
κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα είναι κυριολεκτικά τραυματισμένα 
λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης. Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ έχει ως 
στόχο να προσεγγίσει και να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν χάσει τη 
δυνατότητα να καλύψουν μόνοι τους τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, 
τροφή, υγειονομική περίθαλψη κ.λπ.), συχνά ακόμη και την δυνατότητα 
να ζητήσουν βοήθεια και βρίσκονται σε βαθιά απόγνωση. Τέτοιες ομάδες 
είναι, για παράδειγμα, παιδιά του δρόμου, άστεγοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι 
πρόσφυγες, απομονωμένες γυναίκες, πρόσφυγες με αναπηρία, άνεργοι 
χωρίς υποστήριξη κ.λπ. Με την Ελλάδα να παραμένει σε παρατεταμένη 
κρίση, ο αριθμός τους αυξάνεται- η κοινωνική περιθωριοποίηση πλήττει 
πλέον άτομα που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στις εύπορες κοινωνικές ομάδες.

Ένα θερμό και μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας, όλους τους 
ανθρώπους που συνεργάστηκαν, επαγγελματίες, εθελοντές και ιδρύματα, 
ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες 
αξίες για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την κοινωνική και εργασιακή 
ένταξη των νέων υπό προστασία. Και πάνω απ’ όλα, στους ΝΕΟΥΣ ΥΠΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια και οι οποίοι 
συνέβαλαν με θεμελιώδη στοιχεία στην ανάπτυξη του έργου.
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Εκπαίδευση και υποστήριξη για νέους που διαβιούν σε ιδρύματα φροντίδας για την επόμενη 

ημέρα μετά την ενηλικίωση.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ: 
2020-2-ES02-KA205-015827

ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑ: 
www.dayafterproject.eu

Φορείς που συμμετέχουν στο έργο -Η επόμενη ημέρα
Η κοινοπραξία μας αποτελείται από: δύο ΜΚΟ στην Ισπανία, το Health and Com-

munity Foundation (FSC), ως οργανισμός που αναλαμβάνει το συντονισμό, και την 
Lagunduz Association, δύο φορείς που συνεργάζονται σε διάφορες πρωτοβουλίες 

στον τομέα της φροντίδας των νέων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό και της 
κοινωνικο-εργασιακής ένταξης. Έναν φορέα στην Ιταλία, τη Mondo Nuovo 

A.P.S. , με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και πόρων 
προστασίας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους και την Κοινωνική 

Ενδυνάμωση στην Ελλάδα έναν κοινωνικό οργανισμό με διεπιστημονική εμπειρία 
στον τομέα της νεολαίας και των κοινωνικών επιστημών.

ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΗΣ:

ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΙ ΕΤΑΙΡΌΙ:

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS+» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

FOUNDATION HEALTH AND COMMUNITY
FONDATION SANTÉ ET COMMUNAUTÉ

COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES STRATEGIC 
PARTNERSHIPS FOR YOUTH (KA205)

Αναφορά-Μη Εμπορική – Χωρίς Παράγωγα CC BY-NC-ND
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα περιεχόμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των 

δημιουργών και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή χωρίς την άδειά τους.Όλες οι 
εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο είναι είτε ιδιοκατασκευές είτε με άδεια χρήσης 

χωρίς αναφορά.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞ:

www.fsyc.org

www.lagunduz.com
www.mondo-nuovo.org www.social-empowerment.org
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