
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

 «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην ποιότητα της 
εναλλακτικής φροντίδας τόσο σε δομές φιλοξενίας όσο και 
σε φιλοξενία που πραγματοποιείται μέσα σε οικογενειακό 
περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά στις επαγγελματικές 
δεξιότητες, την επιλογή, την κατάρτιση και την εποπτεία 
των φροντιστών. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές τους θα 
πρέπει να καθορίζονται και να διακρίνονται με σαφήνεια 
και σεβασμό προς το ρόλο των γονιών και των νόμιμων 
κηδεμόνων του παιδιού. "..." Τα πρόσωπα που ασκούν αυτή τη 
νομική ευθύνη πρέπει να είναι αξιόπιστα και να έχουν σχετική 
γνώση πάνω σε θέματα παιδικής προστασίας, και  είναι σε 
θέση να κατανοήσουν τις ειδικές και πολιτιστικές αναγκών 
των παιδιών που τους έχουν ανατεθεί. Κρίνεται απαραίτητο 
να λάβουν κατάλληλη κατάρτιση και επαγγελματική 
υποστήριξη σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
λαμβάνουν ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις που να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των παιδιών και να προάγουν 
και να προστατεύουν την ευημερία κάθε παιδιού. "... Πρέπει 
να παρέχεται σε όλους τους φροντιστές κατάρτιση σχετικά 
με τα δικαιώματα των παιδιών χωρίς γονική φροντίδα και 
την ιδιαίτερη ευαλωτότητά τους "....

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την Εναλλακτική 
Φροντίδα των παιδιών

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που προβλέπει το Elfo επιδιώκει 
τους ακόλουθους στόχους:

ΓΝΩΣΗ: Να εμπλουτίσει τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων  
σε κύρια θέματα που αφορούν στη παιδική ηλικία και την  
εφηβεία, ώστε να τα προσεγγίσουν υπό το πρίσμα των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Να δοθούν ευκαιρίες σε κάθε εκπαιδευόμενο 
να κατανοήσει τις επιλογές του και να εμβαθύνει στην 
προσωπική του εμπειρία - επαγγελματική, πολιτική, 
υπαρξιακή και διαγενεακή-, ώστε να  τα προσεγγίζει υπό το 
πρίσμα των  Ανθρωπίνων Δικαιώματα. Ειδικότερα, με την 
οπτική του σεβασμού προς κάθε άνθρωπο και την  μοναδική 
του ιστορία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Ανάπτυξη της δεξιότητας να αξιοποιούν τη 
Σύμβαση  για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, ώστε να 
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες για παιδιά 
και εφήβους σε συνεργασία μαζί τους

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: Να τονιστεί η  σημασία της εφαρμογής των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσο προς όφελος των παιδιών, 
όσο και προς το γενικότερο κοινωνικό, πολιτισμικό και 
οικονομικό πλαίσιο.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ELFO PROJECT?
Το πρόγραμμα ELFo είναι μια διακρατική πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «δικαιώματα, ισοτητα και ιθαγενεια» της ΕΕ 
2014-2020

Στόχος του είναι η προώθηση του θεσμού της επιτροπείας και της αναδοχής ανηλίκων. Κύριο γνώμονα του προγράμματος αποτελεί η 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων, ως βασικού παράγοντα για την υποστήριξη τους και την πρόληψη επιβλαβών 
εμπειριών και ειδικότερα για την προστασία των παιδιών που είναι θύματα βίας ή σε βρίσκονται σε κίνδυνο.

*Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020

Το έργο θα αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:

• Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πολίτες και τους κοινωνικούς επιστήμονες 
που εργάζονται σε θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο του συστήματος αναδοχής και επιτροπείας 
ανηλίκων

• Ενεργοποίηση μηχανισμών 
υποστήριξης και 
συνοδευτικών μέτρων 
για την πλαισίωση του 
ρόλου των επιτρόπων και 
αναδόχων

• Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης σε 
φορείς που ασχολούνται 
με ζητήματα επιτροπείας 
και αναδοχής ανηλίκων

• Δραστηριότητες διάδοσης και 
προώθησης των δυο θεσμών
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CO-FUNDED BY THE RIGHTS, 
EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC)
PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

 Ελάτε μαζί μας στη χώρα 
των ΕLFOs*, έναν κόσμο 

που είναι πιο κοντά στα 
παιδιά και τους εφήβους με  

μεγαλύτερο σεβασμό για τα 
δικαιώματά τους και με βασική 

αρχή το καλύτερο συμφέρον του 
παιδιού.

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για να γνωρίσετε 
περισσότερα για τον τρόπο που κάποιος μπορεί να γίνει ανάδοχος ή επίτροπος, στείλτε 

μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

infothes@arsis.gr, f.tegos@pkm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://arsis.gr ή 
τηλεφωνήστε στο 2310526150, 2313330872. 

*Η ακριβής σημασία της λέξης elf στην αγγλική γλώσσα είναι “ξωτικό” το οποίο συμβολίζει 
το  καλό πνεύμα του παραμυθιού που βοηθά το παιδί

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζεται από την  

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

FAMIGLIA
AFFIDATARIA

TUTORERAGAZZO SERVIZI
SOCIALI

παιδί επίτροπος ανάδοχος δημόσια αρχή

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ 
ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Στο επίκεντρο του προγράμματος ELFO 
είναι παιδιά και έφηβοι που διαβιούν 
σε ασταθείς οικογενειακές καταστάσεις 
ή υφίστανται προσωρινή απουσία του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Κάθε παιδί κάτω των 18 ετών, 
ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση, 
το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή άλλα χαρακτηριστικά 
του, έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα τα 
οποία κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι κάθε παιδί, για την πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του, πρέπει να μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον, μέσα σε ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ένα παιδί που στερείται -  μόνιμα 
ή προσωρινά- τους γονείς και την οικογένειά του, 
έχει δικαίωμα σε νόμιμα αναγνωρισμένο 
επίτροπο. 

Ο επίτροπος ανηλίκων είναι 
υπεύθυνος για τη νόμιμη 
εκπροσώπηση του παιδιού και 
διασφαλίζει τη φροντίδα του και 
τα συμφέροντά του. Οι επίτροποι 
ανηλίκων διαδραματίζουν επίσης 
σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του παιδιού και στην 
ικανοποίηση των αναγκών του.

Οι επαγγελματίες κοινωνικοί επιστήμονες που θα ήθελαν να 
ενημερωθούν για τον θεσμό της επιτροπείας ανηλίκων, μπορούν να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΟΧΗ
Η αναδοχή αποτελεί ένα είδος 
εναλλακτικής φροντίδας και προστασίας 
για όλα τα παιδιά και τους εφήβους 
που διαβιούν σε ασταθή οικογενειακή 
κατάσταση ή των οποίων το οικογενειακό 
περιβάλλον απουσιάζει προσωρινά. Το 
παιδί φιλοξενείται σε μια οικογένεια ή 
ένα άτομο που το φροντίζει.

Ως εκ τούτου, η αναδοχή  βοηθά τα παιδιά 
παρέχοντας τους ένα υποστηρικτικό, προστατευτικό και 
φροντιστικό περιβάλλον που τα διευκολύνει να αναπτύξουν το 
σύνολο των δυνατοτήτων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι εν δυνάμει ανάδοχοι, καλούνται να συμμετάσχουν 
σε μια εξειδικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία που περιλαμβάνει 
βασικές έννοιες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και εφήβων, 
το σχετικό εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο καθώς και τις 
ψυχοκοινωνικές και διαπολιτισμικές πτυχές που αφορούν το παιδί/
έφηβο.

Συνεργάτες του προγράμματος

TUTELA VOLONTARIA 
E AFFIDO FAMIGLIARE 

PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI 
DEI MINORENNI SOLI 

PERCORSI FORMATIVI 
APERTI ALLA CITTADINANZA 

PER ASPIRANTI TUTORI VOLONTARI 
E FAMIGLIE AFFIDATARIE

www.defenceforchildren.it
#EuProjectElfo

Coordinamento del progetto Partners Partner Associato Col sostegngo di

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΩΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ

arsis.gr
#EUProjectElfo

arsis.gr
#EUProjectElfo


