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Ημερίδα και Πολσπολιηιζμική Γιορηή 

ΠΑΙΔΙΑ Γ ΚΙΝΗΗ - ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΑΓΝΩΣΟ: 

Προσέγγιση και Προστασία  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΑΡΙ - Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ, ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηεο 

"Θεζζαινλίθεο - Γπξσπατθή Πξσηεύνπζα Νενιαίαο 2014" θαη ελόςεη ηεο Παλεπξσπατθήο 

Ηκέξαο Καηαπνιέκεζεο Γκπνξίαο Αλζξώπσλ, 

δηνξγαλώλεη ηελ Πέμπηη 16 Οκηωβρίοσ 2014, Ηκεξίδα θαη Δηαπνιηηηζκηθή Γηνξηή  

κε ζέκα  

Παιδιά ζε Κίνηζη - Προοριζμός Άγνωζηος: Προζέγγιζη και Προζηαζία. 

 

Η εκεξίδα ζα ιάβεη ρώξα ζηελ Αίζνπζα Αιέμαλδξνο, Γζληθήο Ακύλεο 1, από ηηο 9.00 έσο ηηο 

15.00. Οκηιεηέο από νξγαλώζεηο θαη θνξείο ηεο πόιεο, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ζέκα ησλ 

Παηδηώλ ζε Κίλεζε, ζα κηιήζνπλ γηα ην θαηλόκελν ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ θαη ησλ 

αλειίθσλ αηηνύλησλ άζπιν, θαζώο θαη ησλ παηδηώλ ζπκάησλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο. 

O νξηζκόο ησλ παηδηώλ ζε θίλεζε πεξηιακβάλεη όια ηα παηδηά πνπ άθεζαλ ην ζπίηη ηνπο θαη 

βξίζθνληαη θαζνδόλ πξνο έλα λέν πξννξηζκό ή έρνπλ ήδε θηάζεη ζε απηόλ. Σα παηδηά απηά 

κεηαθηλνύληαη εληόο ησλ ρσξώλ πξνέιεπζήο ηνπο ή δηαζπλνξηαθά, ζπλνδεπόκελα ή 

αζπλόδεπηα. Μπνξεί λα είλαη ζύκαηα εκπνξίαο, παηδηά πνπ δνπλ ζην δξόκν, ζύκαηα 

απαγσγήο, παηδηά πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα κεηαλαζηεύζνπλ, πξόζθπγεο, αηηνύληεο άζπιν ή 

λνκάδεο. 

ηόρνο ηεο Ηκεξίδαο είλαη ηόζν ε ελεκέξσζε ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ 

ζρεηηθά κε ηα εηδηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ απηώλ, ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, όζν θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπο, ώζηε λα ελδηαθεξζνύλ, λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηα 

παηδηά απηά. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο, ζα κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο, ηηο 

γλώζεηο, ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο κε απώηεξν ζηόρν ηελ ελεξγνπνίεζε γηα ζεηηθή 

δξάζε θαη ζπληνληζκό όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ θαζώο θαη ησλ 

πνιηηώλ πνπ ζπρλά αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απηά ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη δελ γλσξίδνπλ 

πσο πξέπεη λα αληηδξάζνπλ.  

ηελ Ηκεξίδα, ζπλεξγάηεο ηεο ΑΡΙ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ηελ εξγαζία 

ζηνπο Ξελώλεο Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Αλειίθσλ Αηηνύλησλ Άζπιν, θαζώο θαη από ηελ 

θνηλσληθή παξέκβαζε ζην δξόκν (street work). Γθπξόζσπνη ηεο δηεζλνύο νξγάλσζεο Terre des 

Hommes ζα παξνπζηάζνπλ ηελ Γθζηξαηεία Destination Unknown - Πξννξηζκόο Άγλσζηνο, ελώ 

νκηιεηέο από εζληθέο νξγαλώζεηο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο δνκέο θαη ζηηο δξάζεηο θηινμελίαο ησλ 

αζπλόδεπησλ παηδηώλ θαη ησλ παηδηώλ αηηνύλησλ άζπιν. Σέινο, εθπξόζσπνη αξρώλ θαη 

θνξέσλ ηεο ρώξαο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αξσγή θαη 

ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ζε θίλεζε. Μεηά από θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα, ζα αθνινπζήζεη 

ζπδήηεζε.  

Η είζοδος είναι ελεύθερη και με ηο πέρας ηης Ημερίδας θα δοθούν Βεβαιώζεις 

σμμεηοτής. (Οι γλώζζες εργαζίας θα είναι ηα ελληνικά και ηα αγγλικά, τωρίς διερμηνεία.)  

Θα αθνινπζήζεη ε Πολσπολιηιζμική Γιορηή, από ηηο 16.00 έως ηις 19.00, ζηνλ αίζξην ρώξν 

κπξνζηά από ηελ Αίζνπζα Αιέμαλδξνο, ζην Πάξθν Γζληθήο Ακύλεο - Παύινπ Μειά.  

Θα πεξηιακβάλεη θαγεηό θαη κνπζηθή από ηηο ρώξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηώλ πνπ 

θηινμελνύληαη ζηνπο Ξελώλεο ηεο ΑΡΙ, ρνξό, έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη θαιιηηερληθά 

δξώκελα.  

ηόρνο ηεο εθδήισζεο είλαη λα γλσξίζεη ην θνηλό ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ΑΡΙ θαη ηνπο λένπο 

πνπ σθεινύληαη από ηηο δξάζεηο ηεο, θαη λα δηαζθεδάζνπλε όινη καδί ζε κηα γηνξηή ρσξίο 

δηαθξίζεηο, κε θνηλό παξνλνκαζηή ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ραξά ηεο 

δεκηνπξγίαο.  

Πληροθορίες: Πνιπμέλε Καιιίλε, Ίξηδα Παλδίξε, Βαικπόλα Υπζηνύλα 

Σηλ:  2310-526150 / 552813 


