
 
 
 

 
 

 

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων - Γνωστοποίηση Προγράμματος 

«RoAD to Adulthood– Mentorship to Help Migrant and Refugee Unaccompanied Minors 

Navigate Adulthood» 

 

Στην πορεία προς την ενηλικίωση μπορεις να έχεις ένα μέντορα δίπλα σου! 

Το πρόγραμμα «RoAD to Adulthood – Mentorship to Help Migrant and Refugee Unaccompanied Minors 

Navigate Adulthood» είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της υποστήριξης 

των ασυνόδευτων παιδιών και νέων (πρώην ασυνόδευτων παιδιών) κατά τη μετάβασή τους προς την 

ενηλικίωση και την κοινωνική συμπερίληψη. Υλοποιείται από τέσσερις οργανώσεις εκ των οποίων οι  

τρεις βρίσκονται σε χώρες πρώτης υποδοχής, η ΑΡΣΙΣ στην Ελλάδα, η Defence for Children Italy, στην 

Ιταλία, η Punt de Referencia στην Ισπανία και το Mentoring Europe στην Ολλανδία. Το έργο ξεκίνησε 

τον Φεβρουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. 

Σκοπός του έργου μέσα από τις βασικές του δράσεις είναι: 

 η προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ προγραμμάτων και εργαλείων που 

υποστηρίζουν την μετάβαση των παιδιών προς την ενηλικίωση.   

 η διάδοση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας του “mentoring” ικανή να εφαρμοσθεί σε κάθε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκο επίπεδο σχετικά με τα ζητήματα 

που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά και ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που έχει η κοινωνική 

συμπερίληψη στην πορεία τους προς την αυτονόμηση.  

Το έργο αξιοποιεί τη μεθοδολογία του mentoring για την προετοιμασία των ασυνόδευτων παιδιών και 

νέων στην πορεία τους προς την αυτονόμηση, μέσω της δημιουργίας σχέσεων καθοδήγησης μεταξύ 

των πολιτών που επιθυμούν να αναλάβουν εθελοντικά το ρόλο του μέντορα δίπλα σε ένα παιδί ή νέο 

που επιθυμεί να λάβει υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος στην 

Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι εκπαίδευσης μεντόρων ενώ θα συν- κατασκευαστούν 

τουλάχιστον 40 μεντορικές σχέσεις. Παράλληλα θα οργανωθούν εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τη 

μεθοδολογία του mentoring σε εργαζομένους που απασχολουνται σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων και σε φορείς ή οργανώσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την μεθοδολογία του 

mentoring ως μέσω υποστήριξης παιδιών και νέων στην μετάβαση προς την ενηλικίωση.  

 



                                               
 
 
 

 
 

Ωφελούμενοι στο πρόγραμμα μπορεί να είναι παιδιά και νέοι ηλικίας 16 έως 21 ετών οι οποίοι:  

 μπορούν να επικοινωνούν στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά 

 χρειάζονται υποστήριξη στη μετάβαση τους στην ενηλικίωση 

 θέλουν να συνδεθούν με έναν εθελοντή μέντορα 

 θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους 

 θέλουν να μάθουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους  

 θέλουν να κατανοήσουν την κουλτούρα, τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας 

στη χώρα υποδοχής  

Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της Κοινωνική Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη,  

Μοναστηρίου 12, 7ος όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους 

υπέυθυνους του προγράμματος Γκόντα Νίκη κοινωνική λειτουργός – συντονίστρια έργου και Μαρία 

Ζήκου ψυχολόγος – υπεύθυνη για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και νέων. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2310 534652. Email: socialroad.arsis@gmail.com και  road.arsis@gmail.com .  

 

Με εκτίμηση για την ΑΡΣΙΣ 
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