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Υπό το πρίσμα της Βελγικής Εβδομάδας Αναδοχής, έχουμε την τιμή να δώσουμε
τον λόγο στην  Pleegzorg Vlaanderen, εταίρο του U-CARE,και σε μία ανάδοχη
μητέρα, σε μία ασυνόδευτη ανήλικη σε ανάδοχη φροντίδα και στη NGO Minor-
Ndako – στη νέα μας μίνι σειρά podcast.

ΕΠΙΣΗΣ  ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ :

P O D C A S T  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΟΧΗ
 

εκπαίδευσης & εκμάθησης δεξιοτήτων
ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών  
μία μεγαλύτερη και κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα αναδόχων  
πρότυπα φροντίδας για την υποστήριξη των ασυνόδευτων παιδιών κατά τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

Τον επόμενο μήνα, η ομάδα του U-CARE θα γιορτάσει την ολοκλήρωση ενός έτους από την έναρξη του προγράμματος.
Από την έναρξη του προγράμματος τον Ιανουάριο του 2021, η ομάδα εργάστηκε σκληρά  για να βελτιώσει τα
εναλλακτικά συστήματα  φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες στο Βέλγιο, στη Γερμανία και την Ελλάδα,
μέσω:

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα σας δώσουμε μια σύντομη περιγραφή των πρόσφατων ενεργειών της ομάδας μας,
ενώ παράλληλα θα σας εξασφαλίσουμε πρόσβαση στις αναφορές και τα εργαλεία μας.  

ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
 

ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ: ΑΝΆΔΟΧΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣYΝΟΔΕΥΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

U - C A R E  N e w s l e t t e r  2 0 2 1  

Η ανατροφή ενός παιδιού
πρόσφυγα, ενός ασυνόδευτου

ανηλίκου, είναι μια περιπέτεια
με σκαμπανεβάσματα, συχνά με

όμορφες συναντήσεις και
ιστορίες.

- Caroline Bréart, Κοινωνική
Λειτουργός στην ανάδοχη φροντίδα

IOM Belgium and LuxembourgWebsite
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https://www.facebook.com/IOMBelgiumLuxembourg/videos/2828064354120788
https://belgium.iom.int/u-care
https://open.spotify.com/show/2RS55D6UrMczoNkBnYy9Ta
https://belgium.iom.int/news/podcast-series-belgian-week-foster-care


ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

  DES MENA VERS L'AGE ADULTE

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΑΝΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Σε συνεργασία με το εταίρο μας, ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και με

την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες ανάπτυξης ικανοτήτων σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της παιδικής προστασίας

εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το προφίλ των ασυνόδευτων ανηλίκων και την ανάδοχη

φροντίδα  των ασυνόδευτων παιδιών στο ελληνικό εθνικό πλαίσιο. Επιπλέον,

πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση σε υποψήφιους ανάδοχους γονείς, οι οποίοι

εξοπλίστηκαν με ειδικά εργαλεία για τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών.Για να

υποστηρίξει αυτές τις οικογένειες, η ομάδα μας στην Ελλάδα ανέπτυξε φυλλάδια με

πληροφορίες για τις πιο κοινές χώρες προέλευσης του ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών.

Μετά από διαβουλεύσεις με ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, ειδικούς και επαγγελματίες,

αναπτύχθηκαν τρία πρότυπα φροντίδας που στοχεύουν στην καλύτερη υποστήριξη της

μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων  στην ενηλικίωση. 

Το Πρότυπο φροντίδας 1 στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου αυτο-συνηγορίας που θα

παρέχει στους ανήλικους και σε ενήλικους πρόσφυγες μια πλατφόρμα υποστήριξης,

ενισχύοντάς τους παράλληλα με ενεργό συμμετοχή, αμοιβαία υποστήριξη και προσπάθειες

υπεράσπισης. 

Το Πρότυπο 2 παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση στο στεγαστικό ζήτημα που

αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι ενήλικες. Η ιδέα είναι να τους παρέχουμε διαμονή σε ένα οικείο

περιβάλλον και έτσι, να αποφύγουμε τη διακοπή του κοινωνικού τους δικτύου και της

διαδικασίας ένταξής τους.

 Το Πρότυπο 3 εισάγει την έννοια της εθελοντικής καθοδήγησης- την έννοια του μέντορα, για

την παροχή σε νέους ενήλικες συνεχούς  και σταθερής υποστήριξης σε διοικητικές και νομικές

διαδικασίες, ενέργειες που κατά την περίοδο της ανηλικότητας  αναλάμβανε ο κηδεμόνας.

ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μαζί με τον συνεργάτη μας Pleegzorg Vaanderen, έχει

δημιουργηθεί μια εκστρατεία προσέλκυσης ανάδοχων γονέων με

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Για να προσεγγίσουμε τις κοινότητες

των μεταναστών, καλούμε τα «πρόσωπα κύρους» για την

υποστήριξή τους. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ιδιαίτερα

αποτελεσματική λόγω του ηγετικού τους ρόλου στην κοινότητα.

Πραγματοποιήσαμε επίσης επίσκεψη σε ορισμένες ανάδοχες

οικογένειες που φροντίζουν  ασυνόδευτα παιδιά. Το αποτέλεσμα

είναι απολύτως εμπνευσμένο! Δείτε το βίντεο εδώ και μάθετε

περισσότερα για την ανάδοχη φροντίδα.

Tο πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαική Ένωση
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbTEMLeBi2m40JUPDPJzd7RR8RdXbskc
https://belgium.iom.int/u-care


Amir, ανάδοχο παιδί 

Sylvana Mpabwanayo-Ntaryamira,
 Ανάδοχη Μητέρα 

 

Sandra Otten, Minor-Ndako

PODCAST SERIES – ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ

Caroline Bréart,
Pleegzorg Vlaanderen
Γνωρίστε την Caroline Bréart, ανάδοχο στο Pleegzorg
Vlaanderen. Η Caroline μας δίνει μια ματιά στην καθημερινή
της δουλειά και υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα μιας
πολιτιστικά ευαίσθητης προσέγγισης όσον αφορά την
τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες.

Γνωρίστε τη Sylvana Mpabwanayo-Ntaryamira, ανάδοχη μητέρα
ήδη 30 παιδιών. Η Sylvana μας διηγείται το απίστευτο ταξίδι της

ανάδοχης φροντίδας που ξεκίνησε στο Μπουρουντί και συνεχίζεται
στο ζεστό και φιλόξενο σπίτι της στο Βέλγιο..

Γνωρίστε τον Amir, ο οποίος έφτασε ως ασυνόδευτος ανήλικος
στην Ευρώπη και τον φρόντιζε ο μεγαλύτερος αδελφός του στην
Ευρώπη. Ο Αμίρ, πλέον ενήλικος ενώ έχει επανενωθεί με τη
μητέρα του, μιλά για το ταξίδι του στην Ευρώπη και την
εμπειρία του στην ανάδοχη φροντίδα. 

Γνωρίστε τη Sandra Otten, την επικεφαλής της ομάδας «Mina» στο Minor-Ndako,
μια ΜΚΟ που προσφέρει προσαρμοσμένη φροντίδα και υποστήριξη στα

ασυνόδευτα παιδιά στο Βέλγιο.Μαζί με τη μικρή ομάδα συναδέλφων της "Mina",
φροντίζει για την άμεση τοποθέτηση  των προσφάτως αφιχθέντων ασυνόδευτων

παιδιών κάτω των 14 ετών σε ανάδοχες οικογένειες.

     3 Θεματικά εργαστήρια αναδοχής και μετάβασης στην ενηλικίωση: 28-

29/03/22  

    3 εθνικοί διάλογοι σε Βέλγιο, Γερμανία και Ελλάδα, πρώτο  

 εξάμηνο 2022                                

Ενημερωτικές συνεδρίες και παγκόσμιο καφέ στο Βέλγιο για την

ανάδοχη φροντίδα, πρώτο εξάμηνο του 2022 

SAVE THE DATE!

Το έργο U-CARE υποστηρίζει την υλοποίηση 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 
stay tuned

Κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, ο εταίρος μας Pleegzorg Vlaanderen θέτει τους ανάδοχους φροντιστές στο Βέλγιο στο επίκεντρο κατά τη
διάρκεια της Εβδομάδας της Αναδοχής. Προς τιμή όλων των οργανισμών που κάνουν την ανάδοχη φροντίδα επιτυχημένη, η ομάδα μας
δημιούργησε 4 επεισόδια podcast. Κάθε επισκέπτης μοιράζεται τη δική του ιστορία ανάδοχης φροντίδας και μαζί αναλύουμε τα πολλά

πλεονεκτήματα που προσφέρει η οικογενειακή φροντίδα στο UMC.
Ακούστε τα podcast μας στα γαλλικά και τα ολλανδικά στο Spotify. Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες ή μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας για τη

συνέντευξη με αγγλικούς υπότιτλους. 

U-CARE TOOLS

3

Σύντομη περιγραφή 3 εναλλακτικών πρωτύπων φροντίδας:

 αυτοσυνηγορία, στέγαση και καθοδήγηση

Βίντεο καμπάνιας U-CARE

Φυλλάδια U-CARE

Φυλλάδια Χωρών Καταγωγής: Σομαλία, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Πακιστάν

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Φροντίζοντας Ασυνόδευτων Παιδιών Μετανάστες» εργαλείο εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στο

ελληνικό και το γερμανικό πλαίσιο

Έκθεση σχετικά με τα πρωτότυπα φροντίδας μετάβασης στην ενήλικη ζωή: καλές πρακτικές στη Γερμανία και την Ευρώπη

Έκθεση καλής πρακτικής: προσέγγιση ανάδοχων οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Επικοινωνήστε με την Georgina
GALANOPOULOU  για πληροφορίες

galanopoulou@iom.int

https://fb.watch/9ebq1AsY0T/
https://fb.watch/9wFLmV5VO7/
https://fb.watch/9lT6ttZAk1/
https://fb.watch/9wHj9cN5-I/
https://be.linkedin.com/showcase/iom-belgium-and-luxembourg
https://belgium.iom.int/u-care
https://www.facebook.com/IOMBelgiumLuxembourg
https://twitter.com/IOMBeLux
https://sdgs.un.org/goals
https://open.spotify.com/show/2RS55D6UrMczoNkBnYy9Ta
https://belgium.iom.int/news/podcast-series-belgian-week-foster-care
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Self-advocacy%203.12.pdf
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Accommodation%203.12.pdf
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Mentorship%203.12.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbTEMLeBi2m40JUPDPJzd7RR8RdXbskc
https://www.canva.com/design/DAEx4Bf-Mk4/BkFvJ2ihnTT_IVSeV3MhBA/view?utm_content=DAEx4Bf-Mk4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/CO%20Somalia%20EL%20final%20version.pdf
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/CO%20Syria%20EL%20final%20version.pdf
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/CO%20Pakistan%20EL%20final%20version.pdf
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/U-CARE/Greek%20U-CARE%20manual.zip
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/U-CARE/German%20Manual.zip
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/U-CARE%20Consolidating%20Report.pdf
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Best%20practice.pdf
mailto:avandevelde@iom.int

