
 

Χρήσιμες πληροφορίες 
 

Τι μπορείτε να κάνετε για ένα παιδί στο δρόμο: 

ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ: Τα χρήματα συντηρούν την παρουσία των παιδιών στο δρόμο και ενισχύουν το φαινόμενο της 

παιδικής εργασίας 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ: 

-τρόφιμα,  όπως χυμό, νερό, σάντουιτς κ.λ.π. 

-ρούχα, όπως μπουφάν  για το κρύο ή καπέλο για τον ήλιο, 

-γάντια για να προστατεύονται καθώς εργάζονται μαζεύοντας σκουπίδια, 

-οτιδήποτε αντιληφθείτε ότι θα χρειαζόταν ακόμη και παιχνίδια ή βιβλία 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΩΣ ΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟΣ/ Η ΠΟΛΙΤΗΣ 

Ενημερώστε τις Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλες κοινωνικές οργανώσεις 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MOBILE SHCOOL  

Στηρίξτε τη δράση του με την εθελοντική σας συμμετοχή, είτε με τρόπους που μπορείτε να μας προτείνετε. 

 

Λίγα λόγια για το Street work της ΑΡΣΙΣ  

Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο (street work) για την υποστήριξη των παιδιών στο δρόμο από το 2003. 

Η ομάδα, η οποία δρα σε εντοπισμένα σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται για τον εντοπισμό και την 

υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν, είτε εργάζονται στο δρόμο και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες 

ευαλωτότητάς, καθώς και την διερεύνηση-αντιμετώπιση του φαινομένου της κοινωνικής περιθωριοποίησης ανηλίκων. 

 

Λίγα λόγια για το Mobile School της ΑΡΣΙΣ 

Το Mobile School («Κινητό Σχολείο») δημιουργήθηκε από τον Βέλγικο οργανισμό «Mobile School», για να απαντήσει σε 

ανάγκες παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση σε σχολικό περιβάλλον. Αποτελεί μια 

εναλλακτική πρόταση στην εκπαίδευση παιδιών και νέων, η οποία, χωρίς να υποκαθιστά το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, 

ευαισθητοποιεί τα παιδιά και τους νέους σε θέματα εκπαίδευσης και, με δημιουργικό τρόπο, τα φέρνει πιο κοντά στην ιδέα 

και την πράξη της μάθησης. Επιπλέον, η εκπαίδευση σε συνδυασμό με την έμφαση στο κομμάτι της ψυχοσυναισθηματικής 

ανάπτυξης βοηθά τα παιδιά στο να αναπτύξουν χαρακτηριστικά όπως σεβασμός, εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη. Βασικός 

στόχος του Κινητού Σχολείου είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών. 

Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί παρεμβάσεις στο δρόμο με το Mobile School από το 2009. Στελέχη της οργάνωσης έχουν λάβει την ειδική 

εκπαίδευση στη χρήση του εργαλείου από εξειδικευμένο προσωπικό (εκπαιδευτικός κύκλος 100 ωρών) και από τότε 

εντάσσουν και εκπαιδεύουν άλλους επαγγελματίες και εθελοντές στη μεθοδολογία, τις αρχές και τις αξίες πίσω από την 

εφαρμογή. Οι δράσεις του Mobile School υλοποιούνται πάντα υπό την εποπτεία και συντονισμό εκπαιδευμένων και 

έμπειρων επαγγελματιών, ενώ πλαισιώνονται από εθελοντική ομάδα.  

 

Στην Αθήνα το Mobile School έχει δουλέψει στην πλατεία Βικτωρίας, στη Φωκίωνος Νέγρη, στον Κολωνό, στο Θησείο, στην 

Πλατεία Αμερικής, στον Άγιο Νικόλαο, στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Λαύριο και στο κέντρο κράτησης προσφύγων 

στην Αμυγδαλέζα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.mobileschool.org ή το www.arsis.gr 

 

 

 


