ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας
Φροντίδας της Υγείας
Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης
Νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
Εκπαίδευσης
Ένταξης
Οικογενειακής Επανασύνδεσης
Επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης & αποκατάστασης
Ατομικής και ομαδικής ψυχαγωγίας και άθλησης
Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής

Α. Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας
Προσφέρεται διαμονή σε δωμάτια δύο, τριών και τεσσάρων κλινών. Η σίτιση στηρίζεται σε διαιτολόγιο
κατάλληλο για την ηλικία, τις ειδικές δραστηριότητες και τις πολιτισμικές συνήθειες των παιδιών, το
οποίο συντάσσεται και παρακολουθείται από εξειδικευμένη διατροφολόγο.

Β. Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης
Η σταθερή συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό βοηθάει τους φιλοξενούμενους να αντιμετωπίσουν
συναισθήματα πένθους για την οικογένεια και την πατρίδα που έχασαν, να δομήσουν την εμπιστοσύνη
στα νέα πρόσωπα φροντίδας τους και να ενταχθούν στο περιβάλλον του σταθμού και της χώρας
υποδοχής τους. Βασικό εργαλείο αποτελεί η παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης. Ο κοινωνικός
λειτουργός, στη συνεργασία του με τα παιδιά χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους της κοινωνικής εργασίας
(δηλ. με άτομα, με ομάδες και με τη κοινότητα).
Στις περιπτώσεις παιδιών με αυξημένες ανάγκες ψυχολογικής κυρίως υποστήριξης οι ειδικοί
επιστήμονες του συνεργαζόμενου δικτύου υπηρεσιών καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
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Γ. Νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
Κύριο μέλημα αποτελεί η νομική κατοχύρωση της παραμονής του ανηλίκου στη χώρα, ανάλογα με την
ιδιαίτερη κατηγορία στην οποία ανήκει και η έγκαιρη απόκτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
Η πληροφόρηση περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που τον αφορούν, αλλά και τη βασική νομοθεσία
της χώρας, την οποία πρέπει να ακολουθεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διαβίωσή του σε
κοινωνικό επίπεδο.

Δ. Φροντίδας της Υγείας.
Στην ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας περιλαμβάνεται περιοδικός προληπτικός έλεγχος, εμβολιασμοί,
αντιμετώπιση έκτακτων ή χρόνιων νοσημάτων. Όλα τα στοιχεία ιστορικού αλλά και όλοι οι ιατρικοί
έλεγχοι, οι ιατρικές πράξεις αλλά και ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση υπαρχόντων
προβλημάτων υγείας αποτελούν τον ατομικό ιατρικό φάκελο, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως έγγραφο
περιέχον ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ε. Εκπαίδευσης
Όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά παρακολουθούν σχολικό πρόγραμμα, αντίστοιχο της ηλικίας και του
μαθησιακού τους επιπέδου, σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κυρίως. Επιπρόσθετα ενισχύονται
με μαθήματα ελληνικής από εθελοντές, που μεριμνούν επίσης για την ημερήσια μελέτη. Η περαιτέρω
επαγγελματική κατάρτιση ή εκπαίδευση ακολουθεί τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του ίδιου του
παιδιού. Η συνεργασία με τα σχολεία είναι πολύ συχνή, σε τακτική και έκτακτη βάση.

Ζ. Ένταξης
Με βάση τα δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί για τον κάθε φιλοξενούμενο, καταρτίζεται το Ατομικό
Σχέδιο Ένταξης, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο ίδιος ο έφηβος και σε ειδικές περιπτώσεις ( π.χ.
προγραμματισμός οικογενειακής επανένωσης) και μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως του τόπου
κατοικίας τους. Το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης είναι ο προγραμματισμός για τις ατομικές του δραστηριότητες
σε όλους τους τομείς, δηλαδή εκπαίδευση, άθληση, ατομικά ενδιαφέροντα, επαγγελματικός
προσανατολισμός, οικογενειακή συνένωση, νομιμοποίηση εγγράφων, ρύθμιση θεμάτων υγείας κ.λπ.
Το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης στηρίζεται στο σεβασμό της καταγωγής, των ατομικών επιλογών, της
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συμμετοχής, της πληροφόρησης και της ευθύνης που ο Σύλλογος φέρει απέναντι στα φιλοξενούμενα
παιδιά. (άρθρα : 1,2,12, 13,17, 4&5 αντίστοιχα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
Στο σύνολο των φιλοξενούμενων αφορούν δράσεις όπως η μέριμνα για το νομικό καθεστώς
παραμονής στη χώρα, η γνωριμία με τον πολιτισμό, τους θεσμούς, τις αξίες και τις συνήθειες στη χώρα
μας, αλλά και η εκμάθηση κοινωνικών κανόνων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που θα
διευκολύνουν την ουσιαστική ένταξη και αποκατάσταση.

Η. Οικογενειακής Επανασύνδεσης
Με βάση τα δεδομένα του οικογενειακού ιστορικού του κάθε φιλοξενούμενου και τις πληροφορίες που
προκύπτουν επιδιώκεται η οικογενειακή επανασύνδεση, με μέλη που εντοπίζονται στην Ελλάδα ή σε
άλλη χώρα. Για το συγκεκριμένο σκοπό ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τη σχετική ελληνική
και διεθνή νομοθεσία διαδικασίες.
Σε όλους τους φιλοξενούμενες προσφέρονται ειδικές διευκολύνσεις ώστε να συνεχίσουν την
επικοινωνία με μέλη της στενής ή της ευρύτερης οικογένειάς τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Κατά μέσο όρο ετήσια επιτυγχάνεται οικογενειακή επανασύνδεση για περίπου 4-6 φιλοξενούμενα
άτομα.

Θ. Επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης & αποκατάστασης
Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί ζήτημα βασικής στόχευσης για κάθε έναν από τους
φιλοξενούμενους. Για την επίτευξή της λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που έχει ήδη αποκτήσει, η
επιθυμία του αλλά και οι ευκαιρίες, που εν δυνάμει προσφέρονται.
Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στην αναζήτηση εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια, ποσοστό
άνω του 90% από το σύνολο των νέων που αποχωρούν από τον ξενώνα βρίσκουν εργασία με τη
βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
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Ι. Ατομικής και ομαδικής ψυχαγωγίας και άθλησης
Τα προγράμματα ψυχαγωγίας σχεδιάζονται από την κοινωνική υπηρεσία , από κοινού με τα παιδιά και
υλοποιούνται με τη σημαντική συμβολή των εθελοντών. Οι ατομικές δεξιότητες και προτιμήσεις
γίνονται σεβαστές και επιδιώκεται να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ικανοποίησή τους. Εκθέσεις
κάθε μορφής τέχνης, μουσεία , θέατρο, μουσικά δρώμενα, γενικότερα πολιτιστικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα είναι δραστηριότητες που επιδιώκεται να παρακολουθούν όλα τα
παιδιά. Σε ατομική βάση, τα παιδιά αθλούνται σε γυμναστήρια της περιοχής, κάνουν γιόγκα ,
εντάσσονται σε ομάδες ποδοσφαίρου/ μπάσκετ/ βόλεϊ, διδάσκονται μουσικά όργανα, χορό και
ζωγραφική ή και θέατρο.

Κ. Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής
Η ατομική συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό είναι το κύριο μέσο για την ικανοποίηση του
συνόλου των αναγκών των παιδιών και πραγματοποιείται σε τακτή αλλά και έκτακτη βάση.
Ζητήματα ομαλής και θετικής επικοινωνίας, συνύπαρξης και διαβίωσης ή διευκόλυνσης στην ένταξη
σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων αντιμετωπίζονται στην εβδομαδιαία συνάντηση όλων των
φιλοξενούμενων με την καθοδήγηση του κοινωνικού λειτουργού.
Κατά περιόδους και ανάλογα με τις ανάγκες και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται (σε θέματα σχέσεων,
επαγγελματικής κατεύθυνσης κ.λπ.) πραγματοποιούνται και κύκλοι ομαδικών συνεργασιών με
ψυχολόγο- εθελοντή του σταθμού.
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