
Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστή-
ριξης Νέων μέσα από την πολύχρονη και 

πολύπλευρη δράση της υποστηρίζει παιδιά και 
νέους/ες που μειονεκτούν κοινωνικά, οργανώνει 

δράσεις και υπηρεσίες για την προστασία των 
παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, υποστηρίζει 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως αστέγους, 

πρόσφυγες, μετανάστες/στριες, κρατούμενους/
ες, άτομα που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και 

είναι μακροχρόνια άνεργοι. 

To έργο με τίτλο “Ψυχοκοινωνικές και υγειο-
νομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των 
παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και 
ακρωνύμιο «In4Child» είναι μια διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας που στοχεύει στην 

παιδαγωγική, ψυχοκοινωνική και ιατρική υπο-
στήριξη παιδιών που εργάζονται στο δρόμο και 
είναι θύματα εκμετάλλευσης και παραμέλησης 

και παιδιών που διαβιούν σε καταυλισμούς Ρομά 
ή προσφύγων. 

Για την υλοποίηση του έργου η ΑΡΣΙΣ - Κοινω-
νική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συνεργάζεται 
με την Ανώτατη Ιατρική Σχολή της Δημοκρατίας 

της Βόρειας Μακεδονίας, UKLO, τον Όμιλο 
UNESCO Σερρών και την Lifestart – Growing 

And Learning Τogether (Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας).

Tο έργο «In4Child» χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC «Ελλά-
δα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» 
2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων 

των συμμετεχουσών χωρών. 

Κέντρο Υποστήριξης Νέων
Πτολεμαίων 40, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 22 88 50 & 2311 24 30 58  

e-mail: infokyn@arsis.gr
facebook: @YouthSupportCenter

www.arsis.gr/category/programma-in4child/

Το παρόν παρήχθη στο πλαίσιο του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις 
για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child» που 

υλοποιείται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2014-2020” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών 

πόρων των συμμετεχουσών χωρών. Υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων, την Ανώτατη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski, UKLO, 

τον Όμιλο UNESCO Σερρών και τη Lifestart – Growing And Learning Together.
www.arsis.gr/category/programma-in4child/

Ψυχοκοινωνικές και 

υγειονομικές παρεμβάσεις 

για την ευημερία των παιδιών 

από ευάλωτους πληθυσμούς

In4Child

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

To πρόγραμμα In4Child συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών



Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων 
υποστήριξης των παιδιών που ζουν σε 
καταυλισμούς Ρομά και προσφύγων στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, του 
Κιλκίς και των Σερρών
Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται από την Κινητή Μονάδα 
με τη συμμετοχή κοινωνικών επιστημόνων και εθελοντών/
ντριών και έχουν σκοπό τον εντοπισμό, την προσέγγιση και 
την ψυχοκοινωνική, εκπαιδευτική και πρωτοβάθμια ιατρική 
υποστήριξη των παιδιών που ζουν σε καταυλισμούς Ρομά 
και προσφύγων καθώς και  παιδιών που δουλεύουν στο 
δρόμο και είναι θύματα εκμετάλλευσης και παραμέλησης.  
Για την πληρέστερη υποστήριξη των παιδιών και των 
οικογενειών τους, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο 
συνεργασίας με φορείς, σχολικές μονάδες και οργανώσεις 
στις περιοχές όπου παρεμβαίνει.

Κοινωνική Εργασία στο δρόμο (Street Work)
Η κοινωνική εργασία στο δρόμο στοχεύει στην προστασία 
παιδιών που εργάζονται στο δρόμο ή/ και είναι θύματα 
εμπορίας ή εκμετάλλευσης. Μια ομάδα ειδικά εκπαιδευ-
μένων κοινωνικών επιστημόνων εργάζεται στο δρόμο με 
στόχο τον εντοπισμό, την προσέγγιση και τη διασύνδεση 
των παιδιών και των οικογενειών τους  με τα Κέντρα Υπο-
στήριξης Νέων και άλλες υπηρεσίες και φορείς. Η υπηρεσία 
αυτή ανταποκρίνεται επίσης σε ενημερώσεις πολιτών που 
παρατηρούν παιδιά και εφήβους να εργάζονται στο δρόμο. 

Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, «Η εκπαίδευση πρέπει να 
αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπι-
κότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να 

προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία 
μεταξύ των εθνών, των φυλετικών ή θρησκευτικών ομά-
δων και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των 
Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης». 
▶  Το 2006 το Συμβούλιο της Ευρώπης όρισε την ΑΡΣΙΣ 

επίσημο φορέα μετάφρασης στα ελληνικά, αναπαρα-
γωγής και διάχυσης της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης 
στα ανθρώπινα δικαιώματα του Compass. 

▶  Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί 
για ακόμα μια φορά βασικό πυλώνα σε πρόγραμμα 
που στοχεύει στην παιδική προστασία. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος In4Child υλοποιούνται:

 •  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες της 
Θεσσαλονίκης, με τη χρήση των εκπαιδευτικών εγχει-
ριδίων Compass και Compasito του Συμβουλίου της 
Ευρώπης,

 •  σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των 
εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito 
του Συμβουλίου της Ευρώπης,

 •  σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών και εθελοντριών 
στη χρήση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass 
και Compasito του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
δημιουργία δικτύου εθελοντών/ντριών για την 
ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

▶  Τα δύο εγχειρίδια του Συμβουλίου της 
Ευρώπης απευθύνονται σε επιμορφωτές, 
οργανωτές, εκπαιδευτικούς, εθελοντές 
και σε όσους δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας, προτείνοντας μια 
σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, 
κατάλληλων για κάθε εκπαι-
δευτικό πλαίσιο, τυπικής, μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης 
και ικανών να προσαρμό-
ζονται για κάθε ηλικία και 

ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Μέσα 
από μια ευρεία θεματολογία, οι δραστηριότητες του 
Compass και του Compasito βοηθούν τους νέους και 
τα παιδιά να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις αξίες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να θελήσουν να 
αγωνιστούν για την υπεράσπισή τους. 

Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Νέων 
(Κ.Υ.Ν) στη Θεσσαλονίκη
Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων απευθύνεται σε όλα τα παι-
διά, τους νέους/ες και τις οικογένειες τους. Ειδικότερα, η 
δομή στοχεύει στην υποστήριξη και πλαισίωση παιδιών και 
νέων που διαβιούν σε συνθήκες ζωής οι οποίες επιβαρύ-
νουν ή ανακόπτουν την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη 
και αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια των ίδιων 
και των οικογενειών τους για πρόσβαση τους σε κοινωνικά 
και υλικά αγαθά. Τα παιδιά αυτά και οι νέοι/ες βρίσκονται 
αντιμέτωποι με ανεπαρκή υποστήριξη από την οικογένεια, 
απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, παραμέληση, 
μετανάστευση, προσφυγιά, έλλειψη στέγης ή ανεπαρκείς 
συνθήκες διαβίωσης, ανεργία, σύγκρουση με το νόμο, 
κακοποίηση, εκμετάλλευση ή διαβιούν σε ιδρύματα και 
δομές φιλοξενίας ανηλίκων. 
Η λειτουργία του ΚΥΝ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να 
προωθεί την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη των ατομι-
κών και κοινωνικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών και 
των νέων, ανεξάρτητα από την κουλτούρα, τη θρησκεία, 
τη φυλή, την εθνότητα, τη γεωγραφική και κοινωνική τους 
καταγωγή. 

Το πρόγραμμα In4Child έχει στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και την οργάνωση 

παρεμβάσεων για την προστασία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς. 

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται από την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων στο πλαίσιο του προγράμματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:


