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1 οι υποσημειώσεις σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται και εξηγούν ανεπίσημα τη σημασία επιλεγμένων άρθρων 
από τη ςύμβαση των ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού.
2 Άρθρο 9 (ςύμβαση των ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Παιδιών (UNCRC)) αναφέρεται στο 
δικαίωμα να μένεις με τους γονείς σου, εκτός αν αυτό έχει κακή επίδραση πάνω σου.

Εισαγωγή

σελ. 35 τι ακριβώς σημαίνει;

Τι είναι αυτό το βιβλίο; 

τρεις νέοι θα μοιραστούν μαζί σου ιστορίες – τις δικές τους αλλά και αυτές 
άλλων παιδιών και νέων ανθρώπων σε φροντίδα. αυτό θα σε βοηθήσει να 
καταλάβεις καλύτερα πώς λειτουργεί η εναλλακτική φροντίδα, ποιά είναι τα 
δικαιώματά σου ως νέου σε φροντίδα και αν αυτά τα δικαιώματα γίνονται 
σεβαστά. υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, από καταστάσεις που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φροντίδας, που μπορούν 
να σε βοηθήσουν να πάρεις αποφάσεις και να βελτιώσεις την επικοινωνία σου 
με τους υπεύθυνους φροντίδας και τους κοινωνικούς λειτουργούς σου. το να 
γνωρίζεις ποιά είναι τα δικαιώματά σου και τι σημαίνουν στην καθημερινή 
σου ζωή, θα σου δώσει τη δύναμη να υποστηρίζεις την άποψή σου και να 
συμμετέχεις ενεργά στη φροντίδα σου.1

Εναλλακτική φροντίδα - περί τίνος πρόκειται;

Όλα τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τη φροντίδα ενηλίκων.2  υπάρχουν 
πολλά παιδιά και νέοι στην Ευρώπη που δεν μπορούν να ζήσουν με τους γονείς 
τους. κάποιες φορές αυτό συμβαίνει γιατί η βιολογική τους οικογένεια, είναι 
σε τόσο δύσκολη θέση που δεν μπορεί να προσφέρει σωστή γονική φροντίδα 
ή γιατί οι γονείς του παιδιού έχουν πεθάνει. Όταν οι γονείς δεν μπορούν 
να παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα, τα παιδιά τους θα χρειαστεί να 
τοποθετηθούν σε ένα περιβάλλον όπου την φροντίδα τους θα αναλάβουν 
άλλοι ενήλικες.αυτό ονομάζεται «εναλλακτική φροντίδα». 
υπάρχουν διαφορετικές μορφές εναλλακτικής φροντίδας. Παιδιά και νέοι 
μπορούν να τοποθετηθούν με συγγενείς, σε εστίες με μικρές ή μεγάλες 
ομάδες, σε μικρές εστίες οικογενειακού τύπου ή σε ανάδοχη οικογένεια. 
Όλες αυτές οι λύσεις είναι εναλλακτικές της γονικής φροντίδας και αυτό 
ονομάζεται «εναλλακτική φροντίδα». 

Λεξιλόγιο



Όχι, σοβαρά τώρα, το 
μόνο που έχουμε είναι 

καθήκοντα – διάβασμα, να 
καθαρίζουμε τα δωμάτιά 
μας… αλλά δικαιώματα; 

δεν ξέρω τίποτα για αυτό. 
δεν έχουμε δικαιώματα. 

Πιστεύεις ότι νάναι, 
ραλούκα.

Ει παιδιά, ξέρετε κάτι; κάποιος 
μου είπε ότι τα παιδιά σε φροντίδα 

έχουν πολλά δικαιώματα, 
ανθρώπινα δικαιώματα για να 

είμαι ακριβής. 

ανθρώπινα 
δικαιώματα! Φυσικά, δεν 

θα είχαμε δικαιώματα 
ζώων, σωστά?  

Πάψε ρενάλντος! και μην είσαι τόσο 
αρνητικός. κι εγώ έχω ακούσει 
διάφορα για δικαιώματα. Εκεί 

που μένω έχουμε το δικαίωμα να 
συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των 
κανόνων του σπιτιού. γιατί να μην 
μάθουμε για αυτά τα δικαιώματα ; 

Έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποιο είδος 
σύμβασης από τα ηνωμένα Έθνη για τα 
δικαιώματα των παιδιών, ας το δούμε 

και αυτό. 

η εναλλακτική φροντίδα μπορεί να διαρκέσει 
από λίγες μέρες ή εβδομάδες έως πολλά 
χρόνια, έως ότου ένα παιδί ενηλικιωθεί, 
να τελειώσει την εκπαίδευσή του ή όταν η 
οικογενειακή του κατάσταση βελτιωθεί. αν τα 
παιδιά υιοθετηθούν γίνονται γιοί ή κόρες των 
θετών γονιών τους. ςυνεπώς αυτό δεν είναι 
εναλλακτική φροντίδα.   

ςτο παρελθόν, τα παιδιά που είχαν ανάγκη 
εναλλακτικής φροντίδας τοποθετούνταν σε 
μεγάλα ιδρύματα, όπου έμεναν μέχρι και 300 
παιδιά μαζί, κάποιες φορές κάτω από φρικτές 
συνθήκες. αλλά αυτή η μορφή φροντίδας 
θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των παιδιών και στις χώρες της Ευρώπης 
έχουν αρχίσει να κλείνουν οριστικά αυτά τα 
μεγάλα ιδρύματα. Προτιμούνται πλέον, άλλες 
μορφές εναλλακτικής φροντίδας, τέτοιες 
ώστε μικρές ομάδες παιδιών να ζουν σε ένα 
περιβάλλον όμοιο με το οικογενειακό τους 
και που αν είναι για το συμφέρον τους μαζί 
με τα αδέλφια τους.   

Παιδιά και οι νέοι που ζούνε σε εναλλακτική 
φροντίδα έχουν τα ίδια
δικαιώματα με τα παιδιά που μεγαλώνουν με 
τη βιολογική τους οικογένεια. Είναι ευθύνη 
των κυβερνήσεων και των οργανώσεων 
να διασφαλίσουν ότι αυτά τα δικαιώματα 
προστατεύονται και είναι σεβαστά από 
όλους.3

αλλά τι είναι αυτά τα δικαιώματα; και πώς 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των παιδιών;  

3 Άρθρο 2  (UNCR) δηλώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίσουν ώστε όλα τα δικαιώματά σου να 
είναι σεβαστά.

ο Πέτρος, ο ρενάλντος και η ραλούκα προέρχονται από διαφορετικές 
χώρες της Ευρώπης και ζούνε κάτω από εναλλακτική φροντίδα. 
γνωρίζονται σε μια διεθνή συνάντηση νέων που έφερε κοντά νέους από 
όλη την Ευρώπη , που είχαν την εμπειρία στην εναλλακτικής φροντίδα.
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Χαχαχα!!!

δες το τώρα! δες το 
τώρα! δες το τώρα!



Όλα τα παιδιά και οι νέοι κάτω των 18 ετών, 
σε όλο τον κόσμο, έχουν δικαιώματα που 
προστατεύονται από τα ηνωμένα Έθνη. 
μπορείτε να τα βρείτε σε ένα έγγραφο που 
λέγεται ςύμβαση των ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα των Παιδιών (UNCRC). αυτή 
είναι μια διεθνής συνθήκη μεταξύ χωρών, 

που υιοθετήθηκε το 1989. Όλες οι χώρες στην 
Ευρώπη και οι περισσότερες χώρες στο κόσμο 
την έχουν επικυρώσει. αυτό σημαίνει ότι, οι 
χώρες αυτές, έχουν συμφωνήσει να προωθούν 
και να σέβονται κάθε δικαίωμα της ςύμβασης 
αυτής. 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούChild
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Άρθρο 20
Αν τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν 
με τους γονείς τους, έχουν το δικαίωμα 
ειδικής προστασίας και βοήθειας από 
τη κυβέρνησή τους.

σελ. 35Λεξιλόγιο



Οδηγίες Ηνωμένων Εθνών
υπάρχει ένα έγγραφο που λέγεται  
« οδηγίες για τα παιδιά που βρίσκονται 
σε εναλλακτική φροντίδα ». αυτές οι 
οδηγίες περιγράφουν τα δικαιώματα των 
παιδιών και των νέων σε εναλλακτική 
φροντίδα. Επίσης, λένε στις κυβερνήσεις 
τι πρέπει να κάνουν ώστε να αποτρέψουν 
τον αποχωρισμό των παιδιών από τις 
βιολογικές τους οικογένειες. οι οδηγίες 
αυτές υπαγορεύθηκαν από κυβερνήσεις, 
οργανώσεις αλλά και από τα ίδια τα 
παιδιά και τους νέους. ςε αντίθεση με 
τη ςύμβαση των ηνωμένων Εθνών, οι 
οδηγίες δεν είναι «νομικά δεσμευτικές», 
που σημαίνει ότι δεν είναι νόμος, αλλά 
αν υιοθετηθούν από τη γενική ςυνέλευση 
των ηνωμένων Εθνών, θα καθοδηγήσουν 
τις κυβερνήσεις ώστε να βελτιώσουν την 
εναλλακτική φροντίδα για παιδιά και 
νέους.
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η ςύμβαση των ηνωμένων Εθνών μιλάει 
γενικά για παιδιά, αλλά όχι για παιδιά 

σαν εμάς! και τι σημαίνει, τελικά «ειδική 
προστασία και βοήθεια»;

Πολύ καλή ερώτηση! Θα μπορούσα να τοποθετηθώ στην ίδια 
ανάδοχη οικογένεια με τα αδέλφια μου; μπορώ να τα φροντίσω 

όταν θα γίνω 18; Ποιος μπορεί να με βοηθήσει σε μια τέτοια 
κατάσταση; Πως θα μάθω τα πάντα για ανάλογα προβλήματα…

Βρήκα κάτι που μπορεί 
να σε βοηθήσει να βρεις 

κάποιες απαντήσεις!  



Η Σύσταση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα δικαιώματα των 
παιδιών που μένουν σε ιδρύματα 
κλειστής παιδικής προστασίας
ςε αυτή τη σύσταση, το ςυμβούλιο της 
Ευρώπης ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 
στην Ευρώπη να διασφαλίσουν ότι 
προσφέρουν ποιοτική φροντίδα για 
παιδιά που χρειάζονται ιδρυματική 
φροντίδα. η σύσταση περιγράφει αρκετά 
συγκεκριμένα δικαιώματα για παιδιά 
που μένουν σε ιδρύματα και πρότυπα 
που προσδιορίζουν το πώς αυτά τα 
δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά.
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….και όπως ξέρετε, το ςυμβούλιο 
της Ευρώπης εργάζεται πάνω στα 

δικαιώματα των παιδιών που μένουν 
σε ίδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας, από το 2005….

γουάου! 
αυτό σημαίνει ότι το 

ςυμβούλιο της Ευρώπης 
έχει υιοθετήσει 

μια σύσταση που 
ασχολείται ειδικά με 
παιδιά και νέους  σαν 

εμάς. κάτσε να το μάθει 
αυτό η ραλούκα και ο 

Πήτερ αυτό!

σελ. 35Λεξιλόγιο



τα Παιδικά χωριά SOS, μαζί με τον 
διεθνή οργανισμό αναδόχων γονέων 
(IFCO) και τη διεθνή ομοσπονδία 
Εκπαιδευτικών κοινοτήτων (FICE) 
ανέπτυξαν οδηγίες για να καθοδηγήσουν 
τους οργανισμούς και τους ανθρώπους 
που ασχολούνται με τα παιδιά σε 
φροντίδα. Παιδιά και νέοι από 32 χώρες, 
με εμπειρία στη εναλλακτική φροντίδα, 
συνέβαλαν σε αυτό το πρόγραμμα για 
να διασφαλίσουν ότι θα γίνει κατανοητό 
τόσο από τους ανθρώπους που τους 
φροντίζουν όσο και από τους νέους. 
τον ίούνιο του 2007, νέοι παρουσίασαν 
τις οδηγίες του Quality4Children  
(www.quality4children.info) στο 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ζήτησαν από 
τις κυβερνήσεις να τις χρησιμοποιήσουν 
για να βελτιώσουν την εναλλακτική 
φροντίδα. 

Don't stop 
there, go on, 

tell us 
everything!

ας πάμε να δούμε κάποιον από τα 
Παιδικά Χωρία SOS. Άκουσα ότι και 

αυτοί δουλεύουν για να βρουν τρόπους 
να βελτιώσουν τα πράγματα για εμάς. 

από το 2004, δουλεύουμε με νέους, όπως 
εσείς, σε ένα πρόγραμμα που λέγεται 

Quality4Children. Χάρη στις ιστορίες και 
τις συμβουλές τους, αναπτύξαμε μαζί

 τις οδηγίες του Q4C.

Λοιπόν, το ςυμβούλιο της Ευρώπης 
έχει αναπτύξει αυτό που ονομάζουν 
«εργαλεία» που περιέχει λύσεις για 

να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 
των παιδιών σε φροντίδα όπως εμείς. 
από ότι ανακάλυψα, οι κυβερνήσεις 

υποσχέθηκαν να εφαρμόσουν αυτές τις 
λύσεις στις χώρες τους. 

αυτό ακούγεται 
πραγματικά πολύ καλό! Θα 
ήθελα να μάθω περισσότερα

Φίλοι μου, ήταν καταπληκτικό, 
και πολύ πρώτο! η επίσκεψη 
στο ςυμβούλιο της Ευρώπης 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα! 
μιλήσαμε για τα δικαιώματα 
των παιδιών σε ιδρυματική 

φροντίδα. 

σελ. 35Λεξιλόγιο
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Όπου και αν μένεις, όποιος και αν είσαι, έχεις τα ίδια δικαιώματα με όλους. Θα πρέπει να 
έχεις πλήρη υποστήριξη για να εξασκήσεις όλα αυτά τα δικαιώματα.   

Άκουσε τις δικές μας ιστορίες και 
αυτές των φίλων μας! Θα μάθεις 

πολλά για τα δικαιώματά σου και την 
εναλλακτική φροντίδα! 



Μάθε πώς να έρθεις σε επικοινωνία 
με την κοινωνική λειτουργό σου! 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απόφασης, πιθανόν 
να έχεις πολλές απορίες και θα γνωρίσεις πολλά νέα 
πρόσωπα. Είναι σημαντικό να ξέρεις με ποιούς και πώς να 
επικοινωνήσεις, όταν έχεις απορίες.

Όνομα του/της Κοινωνικής Λειτουργού:
 

Τηλέφωνο του/της Κοινωνικής Λειτουργού:
 

Συζήτησε με τον/ την κοινωνική λειτουργό σου και 
ξεκαθάρισε τα παρακάτω: 

 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης της 
απόφασης, πόσο συχνά περιμένεις να επικοινωνεί 
μαζί σου η/ο κοινωνική λειτουργός σου; 

 Πόσο χρόνο να περνάει μαζί σου ατομικά; 

 Πόσο σύντομα περιμένεις να 
απαντούν στα τηλεφωνήματά σου; 

 με ποιόν μπορείς να επικοινωνήσεις σε περίπτωση που 
δεν βρίσκεις την/τον κοινωνική λειτουργό σου και έχεις 
κάτι επείγον που θέλεις να συζητήσεις;

Όνομα εναλλακτικής επικοινωνίας: 

 τηλέφωνο: 

Ποιο είναι το όνομα του προϊσταμένου της/
του κοινωνικής λειτουργού σου, σε περίπτωση 
που έχεις προβλήματα μαζί του/της; 

 Όνομα:

 Τηλέφωνο: 

μαζί θα ανακαλύψουμε 
τι είναι καλύτερο για 

τον Πέτρο.  
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η οικογένεια είναι το καλύτερο περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί.4 οι 
κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν ότι μπορούν ώστε να μεγαλώσεις μέσα στην 
οικογένεια σου. αυτό σημαίνει ότι βοηθάνε τους γονείς σου, παππούδες, 
γιαγιάδες, θείες, θείους και μεγαλύτερα αδέλφια να σου παρέχουν την 
κατάλληλη φροντίδα. ώστόσο, κάποιες φορές, για το δικό σου καλό, μπορεί να 
χρειαστεί να χωριστείς από την οικογένειά σου. ςε αυτή τη περίπτωση μπορεί 
να τοποθετηθείς σε εναλλακτική φροντίδα για μια μικρή ή μεγάλη χρονική 
περίοδο. αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα δικαιώματά σου όταν πρέπει να 
παρθεί μια τέτοια απόφαση για την φροντίδα σου, την οποία ονομάζουμε  
« περίοδο απόφασης ». 

Όταν η οικογένειά σου χρειάζεται βοήθεια

Όταν η οικογένειά σου έχει τόσα πολλά προβλήματα που την εμποδίζουν 
να σε φροντίσει κατάλληλα, εσύ και η οικογένειά σου έχετε το δικαίωμα να 
ζητήσετε και να λάβετε βοήθεια από την υπηρεσία Παιδικής Πρόνοιας. από 
εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όλες οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να 
ανταποκρίνονται στο ερώτημα: Ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την 
ευημερία σου και την προσωπική σου ανάπτυξη?  

4 Άρθρο 9  (UNCRC) αναφέρεται στο δικαίωμά σου να ζεις με τους γονείς σου/ τον γονέα σου, 
εκτός αν αυτό έχει κακή επίδραση πάνω σου.

η περίοδος της λήψης της απόφασης 
Χρησιμοποίησε τα δικαιώματά σου για να 
αποφασίσεις το καλύτερο για την  
φροντίδα σου.

1. 
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Ποιος αποφασίζει ότι χρειάζεσαι 
εναλλακτική φροντίδα, και πώς; 
Προτεραιότητα των τοπικών αρχών 
είναι να βοηθήσουν την οικογένειά 
σου να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να 
αποφύγουν τον αποχωρισμό.5 αλλά 
αν δεν λαμβάνεις την φροντίδα που 
χρειάζεσαι και αν δεν είναι πλέον 
ασφαλές για σένα να μεγαλώνεις και να 
αναπτύσσεσαι μέσα στην οικογένειά σου, 
τότε πρέπει να παρθεί μια απόφαση για 
το αν χρειάζεσαι εναλλακτική φροντίδα. 
η απόφαση της τοποθέτησης ενός 
παιδιού σε φροντίδα δεν είναι εύκολη 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συν-
εργαστούν μεταξύ τους και να ακουστούν 
προσεκτικά οι διαφορετικές απόψεις. 
οι επιθυμίες και οι ανάγκες σου έχουν 
σημαντική προτεραιότητα.

5 Άρθρο 18  (UNCRC) αναφέρει ότι έχεις το δικαίωμα να 
ανατραφείς από τους γονείς σου και ότι, οι γονείς σου 
θα πρέπει να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση για τη 
φροντίδα σου. το Άρθρο 26 της ςύμβασης περιγράφει το 
δικαίωμά σου στο να λάβεις βοήθεια από τη κυβέρνησή σου 
αν είσαι φτωχός ή σε ανάγκη.

μαμά, χάλασε 
το ασανσέρ, πάλι!

ώχ, όχι! Όχι πάλι! αυτή είναι η δεύτερη 
φορά μέσα σε μια εβδομάδα. Φοβάμαι 
ότι πρέπει πάλι να τηλεφωνήσω στο 

σχολείο σου και να τους ενημερώσω ότι 
δεν θα πας σήμερα. αυτό δεν μπορεί να 
συνεχιστεί. Πρέπει να βρούμε μια λύση.

Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο, οικονομικά, να 
αναθρέφεις το γιο σου μόνη σου. με όλα τα 

προβλήματα που έχει αυτό το διαμέρισμα, θα 
ήταν καλύτερο για σένα και το γιο σου αν 

μπορείτε να μετακομίσετε.   

ναι, βασικά θα θέλαμε να βρούμε ένα 
διαμέρισμα σε ισόγειο στη γειτονιά έτσι ώστε 
ο Πάτρικ να συνεχίσει να πηγαίνει στο σχολείο 

του. αν δεν μπορεί να πάει σχολείο, φοβάμαι ότι 
μπορεί να τον πάρουν μακριά μου, θεωρώντας 

ότι δεν μπορώ να τον φροντίσω σωστά.

Είναι σημαντικό ότι στο νέο σας διαμέρισμα 
ο Πάτρικ θα μπορεί να μπαίνει και να 

βγαίνει μόνος του από το σπίτι. αλλά μην 
ανησυχείς, θα βρούμε μια λύση. η έλλειψη 
χρημάτων ή η αναπηρία δεν είναι λόγοι για 

να σε χωρίσουν από τον Πάτρικ. 

Πολύ θα το ήθελα να είμαι 
ανεξάρτητος και να βγαίνω 

όποτε θέλω να δω τους 
φίλους μου.

2 μήνες μετά

μαμά, πάω πιο νωρίς 
για προπόνηση! 

τα λέμε! 

Εντάξει Πάτρικ! 
Είμαι σίγουρη ότι θα 
κερδίσετε πάλι! τα 

λέμε μετά!
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Πώς, οι προοπτικές εναλλακτικής 
φροντίδας, ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και τις επιθυμίες σου; 
οι συνθήκες της ζωής σου και οι ανάγκες 
σου είναι μοναδικές (και δεν μπορούν 
πάντα να ικανοποιούνται τόσο εύκολα 
όσο του Πάτρικ). η ατομικότητά σου 
πρέπει να γίνει σεβαστή έτσι ώστε να 
φτάσεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
σου. για παράδειγμα, το πλαίσιο της 
εναλλακτικής φροντίδας πρέπει να 
είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη γειτονιά 
σου, έτσι ώστε να μπορείς να πηγαίνεις 
στο ίδιο σχολείο και να κρατήσεις 
τους φίλος σου. το θρησκευτικό και 
πολιτισμικό σου υπόβαθρο πρέπει 
επίσης να είναι σεβαστό.6  για τα παιδιά 
και τους νέους με ειδικές ανάγκες 
(αναπηρίες, προβλήματα ψυχολογικά, 
συμπεριφοράς ή υγείας) θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’όψη το καλύτερο για το 
συμφέρον τους. 

6 Άρθρο 14  (UNCRC) περιγράφει το δικαίωμα σου 
να σκέφτεσαι και να πιστεύεις ότι θες και να ασκείς τα 
θρησκευτικά σου καθήκοντα, αρκεί να μην εμποδίζεις 
άλλους από το να απολαμβάνουν τα δικά τους δικαιώματα. 
το Άρθρο 30 της ςύμβασης λέει ότι έχεις το δικαίωμα να 
ακολουθείς την δική σου κουλτούρα, γλώσσα και θρησκεία. 

καημένη μαρία, σε χτύπησε πάλι, 
έτσι δεν είναι; Πρέπει να μιλήσουμε 

σε κάποιον. αυτό δεν μπορεί να 
συνεχιστεί! 

Όπως γνωρίζετε, το δικαστήριο έβγαλε μια 
απόφαση και σας έχει αφαιρέσει την γονική 
επιμέλεια. από εδώ και στο εξής η μαρία θα 
μένει σε ανάδοχη οικογένεια όπου θα μπορεί 

να ανασυγκρωτίσει τον εαυτό της…

μαρία, είναι φανερό ότι η 
γιαγιά σου, δεν μπορεί να 
σε φροντίσει σωστά μόνη 
της. Είναι πολύ μεγάλη 

και άρρωστη, χρειάζεται 
βοήθεια και η ίδια. ςου 
βρήκαμε μια πολύ καλή 

ανάδοχη οικογένεια, που 
έχει εμπειρία από παιδιά 

που έχουν περάσει τα ίδια 
με σένα. υπάρχουν άλλα 
δυο παιδιά εκεί τώρα. 

μένουν πολύ 
μακριά;

μην ανησυχείς μαρία, μένουν 
κοντά στη γιαγιά σου. Ξέρω πόσο 

σημαντικό είναι αυτό για σένα. 

αλήθεια: αυτό σημαίνει 
ότι θα μπορώ να βλέπω 

τη γιαγιάκα μου; 

γιαγιάκα!
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Έχεις λόγο στις επιλογές για 
φροντίδα;
ναι! Όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν το 
δικαίωμα να συμμετέχουν  στις αποφάσεις 
που τους αφορούν.

ςτο κάθε βήμα, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της λήψης αποφάσεως, 
η γνώμη σου πρέπει να υπολογίζεται, 
ειδικά όταν επιλέγεται η φροντίδα για 
λογαριασμό σου. Έχεις το δικαίωμα να 
ενημερωθείς για τα δικαιώματά και τις 
επιλογές σου.  οι πληροφορίες που θα 
λάβεις πρέπει να είναι κατανοητές για 
σένα και αν δεν είναι, κάποιος πρέπει να 
στις εξηγήσει.  

Μπορείς να τοποθετηθείς σε 
εναλλακτική φροντίδα με τα 
βιολογικά σου αδέλφια; 
Όταν προκύπτουν δυσκολίες σε μια 
οικογένεια, επηρεάζονται όλα τα παιδιά 
της οικογένειας. Πρέπει τότε να βρεθούν 
λύσεις για το καθένα από αυτά, όχι μόνο 
ως άτομα, αλλά και ως αδέλφια. Όσο 
είσαι σε εναλλακτική φροντίδα, εσύ και 
τα αδέλφια σου πρέπει να παραμείνετε 
μαζί, αν αυτό είναι καλό για σένα.  

7 Άρθρο 12  (UNCRC) λέει ότι έχεις το δικαίωμα να 
εκφράσεις την άποψή σου όταν οι ενήλικες παίρνουν 
αποφάσεις που θα σε επηρεάσουν και ότι η γνώμη σου 
πρέπει να ληφθεί υπ όψιν.  
8 Άρθρο 17  (UNCRC) περιγράφει το δικαίωμα σου να 
λαμβάνεις πληροφορίες που είναι σημαντικές για την υγεία 
και την ευημερία σου.  Άρθρο 42  της ςύμβασης λέει ότι 
οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι γνωρίζεις 
για τα δικαιώματά σου. οι ενήλικες πρέπει επίσης να 
γνωρίζουν τα δικαιώματά σου και να σε βοηθούν να τα 
πληροφορηθείς.  

… και ήταν ένα τρομερό δυστύχημα, ο Πωλ 
και η κλάρα έχασαν την ζωή τους, αφήνοντας 

πίσω τους τα πέντε υπέροχα παιδιά τους…

δυστυχώς δεν 
έχουμε βρει 

κανέναν στην 
οικογένειά σας που 
να μπορεί να σας 
αναλάβει, οπότε 
θα πρέπει να σας 
τοποθετήσουμε…

Όχι, δεν θέλουμε 
να χωριστούμε!

μην ανησυχείς κορίνα. 
δεν θα χωρισθείτε. Θα 

συνεχίσετε να ζείτε όλοι 
μαζί!

γίνομαι 18 σήμερα. 
Θα πρέπει να φύγω 

σύντομα…

Όμως κορίνα, ξέρεις ότι 
μπορείς να έρχεσαι εδώ όποτε 

θελήσεις! και επιτέλους θα 
τελειώσεις την εκπαίδευσή σου 
και θα ξεκινήσεις τη δουλειά 

που ονειρευόσουν.

ναι, το ξέρω, αλλά θα μου 
λείψετε όλοι πραγματικά. 
Είστε η οικογένειά μου. 

2 χρόνια μετά, στα Παιδικά Χωριά SOS

κορίνα, είναι τα γενέθλιά σου και 
φαίνεσαι λυπημένη, τι συμβαίνει; 
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ώστόσο, όταν αποφασιστεί ότι τα αδέλφια 
πρέπει να τοποθετηθούν μαζί, πρέπει 
να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω 
ερωτήματα: 
 Ποιο είναι το καλύτερο για το κάθε ένα 

από τα αδέλφια ; 
 Ποιά είναι η γνώμη του κάθε 

συγκεκριμένου παιδιού ή νεαρού 
ατόμου ;
αν δεν τοποθετηθείς με τα αδέλφια σου, 
πρέπει πάντα να σου επιτρέπεται να 
διατηρείς προσωπική επαφή μαζί τους, 
εκτός αν αυτό είναι επιβλαβές για σένα. 

Πας σε εναλλακτική φροντίδα.  
Τι γίνεται τώρα; 
αφού συμφωνηθεί το είδος της 
εναλλακτικής φροντίδας ξεκινά μια 
διαδικασία μετάβασης η οποία πρέπει 
να είναι καλά προετοιμασμένη. Θα 
πρέπει να λάβεις όλη την απαραίτητη 
υποστήριξη από τους μελλοντικούς 
φροντιστές σου και την/ τον κοινωνικό 
λειτουργό σου. Θα πρέπει να σε 
ενημερώσουν προκαταβολικά για το 
κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. 
Όποτε είναι δυνατόν, η βιολογική σου 
οικογένεια πρέπει να εμπλέκεται.   

ο αδελφός μου, η αδελφή 
μου και εγώ μπήκαμε σε 
ανάδοχη φροντίδα όταν 

ήμουν 10 ετών. 

Πέτρο!  μην 
ρωτάς τέτοια 

πράγματα
Ήταν δύσκολο… κανένας στην 

οικογένεια δεν ήθελε να αναλάβει 
τρία παιδιά

αλλά, γιατί δεν πήγες να μείνεις με 
κάποιον στην οικογένειά σου;

Ήμασταν τυχεροί γιατί ο 
κοινωνικός λειτουργός έκανε 
τα πάντα για να μας κρατήσει 
μαζί. μας βρήκε μια ανάδοχη 

οικογένεια στην πόλη που 
μέναμε. Ήταν σπουδαίο γιατί 
μπορούσαμε να συνεχίσουμε 
να βλέπουμε τη μαμά μας και 

τους φίλους μας, και εγώ 
μπορούσα να συνεχίσω με το 

χορό μου

αλήθεια; 
Χορεύεις; 
Πας και σε 

διαγωνισμούς;

Πως έγινε αυτό;

μην ανησυχείς ρενάλντο, 
δεν πειράζει. μας 

φρόντισαν, γιατί η μητέρα 
μας, μάς γέννησε όταν ήταν 
πολύ νέα. Έμενε μόνη της 
και δεν μπορούσε να μας 

φροντίσει. 

ο Πέτρος είναι 
πολύ περίεργος! 
Είμαι σίγουρος 

ότι θα γίνει 
ντετέκτιβ ή 
αστυνομικός 

όταν μεγαλώσει. 
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Υπάρχει κάποιο σχέδιο 
εξέλιξης, κατά τη διάρκεια της 
εναλλακτικής σου φροντίδας; 
Είναι υποχρεωτικό, για κάθε παιδί και 
νεαρό άτομο σε φροντίδα, να υπάρχει 
ένα ατομικό σχέδιο φροντίδας. το 
προσωπικό σχέδιο φροντίδας πρέπει 
να βελτιώνεται και να αναθεωρείται 
περιοδικά9 από μια ομάδα κοινωνικών 
λειτουργών και ψυχολόγων μαζί με σένα, 
τους φροντιστές σου και την βιολογική 
σου οικογένεια. να εκτείνεται σε όλη τη 
διάρκεια της φροντίδας: από τη στιγμή 
που λαμβάνεται μια απόφαση για 
εναλλακτική φροντίδα μέχρι τη στιγμή 
που προετοιμάζεσαι για να φύγεις από 
τη φροντίδα. μπορεί να επεκταθεί ακόμα 
και στην περίοδο μετά τη φροντίδα. αυτό 
το σχέδιο περιγράφει τι θα χρειαστείς, 
πώς θα εξασφαλίσεις ότι οι ανάγκες σου 
ικανοποιούνται πλήρως και ποιος είναι 
υπεύθυνος γι αυτό. αντικατοπτρίζει κάθε 
αλλαγή τόσο στη δική σου κατάσταση 
όσο και της οικογένειάς σου. ςυναντήσεις 
για την ανασκόπηση του προσωπικού 
προγράμματος φροντίδας, πρέπει να 
γίνονται περίπου δυο φορές το χρόνο.

9 Άρθρο 9  (UNCRC) δηλώνει πως αν είσαι σε εναλλακτική 
φροντίδα, έχεις το δικαίωμα για συχνή επανεξέταση του 
πλαισίου φροντίδας σου, για να δεις αν παραμένει η πιο 
κατάλληλη λύση για σένα. 

Πώς να προετοιμασθείς για αυτό 

κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα πρέπει να 
μιλήσεις για τις ανάγκες, τις επιθυμίες και ιδέες σου και 
να είσαι έτοιμος να κάνεις ερωτήσεις για κάθε τι που δεν 
καταλαβαίνεις σχετικά με την φροντίδα. ο καλύτερος 
τρόπος να προετοιμαστείς είναι να αφιερώσεις λίγο 
χρόνο για να καταγράψεις τους στόχους σου και μετά 
να σκεφτείς τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει καλύτερα 
για να τους επιτύχεις. Χρησιμοποίησε τις παρακάτω 
ερωτήσεις και κενά για να κάνεις επιπλέον σημειώσεις 
για όταν συναντήσεις το κοινωνικό λειτουργό σου ή 
την ομάδα των υπεύθυνων για την φροντίδα σου.

Ποιοί είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για φέτος;  (οι 
στόχοι σου μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τις αλλαγές 
που θέλεις, τι ελπίζεις να μάθεις ή να επιτύχεις αυτό το 
χρόνο, κτλ.) 

 

 

Ποιά πράγματα ή ποιές δραστηριότητες αντιπαθείς; 

 

 

Πώς πιστεύεις ότι το προσωπικό σου πρόγραμμα 
φροντίδας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σου;

 

 

Ρώτησε τον φροντιστή σου ή τον κοινωνικό 
λειτουργό σου πότε θα είναι οι επόμενες δύο 
συναντήσεις και ποιοί θα συμμετέχουν σε αυτές. 

 

Έτοιμος για τη ςυνάντηση
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η περίοδος που λαμβάνεις φροντίδα
Η ζωή σου σε εναλλακτική μορφή φροντίδας2. 

Άσχετα με το αν είσαι σε φροντίδα για μικρό 
ή μεγάλο διάστημα, είναι σημαντικό να 
νιώθεις ασφαλής και ότι σε σέβονται. αυτό 
το κεφάλαιο περιγράφει τα δικαιώματά σου 
για το διάστημα που μένεις σε φροντίδα.  

Τι θα έπρεπε να ξέρεις για τους 
φροντιστές σου; 
οι φροντιστές σου είναι πολύ σημαντικοί 
για εσένα– είτε είναι ανάδοχοι γονείς, 
ένας φροντιστής σε οικογένεια στα 
Παιδικά Χωριά SOS ή φροντιστές σε 
κάποια εγκατάσταση ιδρυματικής 
φροντίδας. η σχέση σου μαζί τους 
πρέπει να είναι σταθερή και να βασίζεται 
σε αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. 
Πρέπει να σου δίνουν προσοχή σε 
ατομικό επίπεδο και να σε βοηθήσουν 
να αναπτύξεις τις δυνατότητές σου στο 
μέγιστο. οι φροντιστές πρέπει να είναι 
αυστηρά επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι 
για να δώσουν την κατάλληλη φροντίδα. 
Χρειάζονται καλές εργασιακές συνθήκες 
για να κάνουν τη δουλειά τους και οι 
οργανώσεις παροχής φροντίδας πρέπει 
να τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν 
αυτές τους τις ευθύνες. 

19

η επαρχία είναι 
τέλεια! αλλά που 
θα πηγαίνω να 
προσεύχομαι; 

Λοιπόν, τζένιφερ, σου έχω καλά. Έχουμε βρει μια ανάδοχη 
οικογένεια για σένα εκτός πόλης. τι συμβαίνει; 

δεν φαίνεσαι χαρούμενη. 

τέλεια! αυτό 
σημαίνει πολλά 

για μένα. Ελπίζω 
η ανάδοχη 

οικογένεια να με 
καταλάβει και 

αυτή. 

μην ανησυχείς τζένιφερ, το σπίτι είναι 
μόνο 15 λεπτά μακριά από την πόλη. 

μπορείς εύκολα να πας στο τόπο λατρείας 
σου με λεωφορείο. 

Ξέρουν ότι δεν τρώω 
κρέας; δεν θα με 

θεωρήσουν παράξενη, 
έτσι δεν είναι;

ώραία, ας το οργανώσουμε μαζί. Εσύ 
και εγώ μπορούμε να ενημερώσουμε 

την νέα ανάδοχη οικογένειά σου για τα 
θρησκευτικά σου καθήκοντα και πόσο 

σημαντικά είναι για σένα 

Όχι, δεν πρόκειται και 
η θρησκεία δεν είναι 
πρόβλημα. γιατί δεν 

καθόμαστε κάτω μαζί να 
γράψουμε έναν κατάλογο 
για τρόφιμα, έτσι ώστε να 
είναι όλα έτοιμα για σένα 

εκ των προτέρων. 

Είμαι τόσο 
χαρούμενη! 
ανησυχούσα 

πραγματικά για το 
αν οι θρησκευτικές 
μου πεποιθήσεις 

θα είναι σεβαστές. 

σελ. 35Λεξιλόγιο
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Πώς θα πρέπει να είναι το μέρος της 
εναλλακτικής σου φροντίδας;
κατά την διάρκεια της παραμονής σου 
σε φροντίδα, δικαιούσαι να έχεις καλές 
συνθήκες διαβίωσης. οι φροντιστές σου θα 
διασφαλίσουν ότι θα έχεις άνεση, ασφάλεια, 
υγιείς συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευση,10 
και ότι θα ενταχθείς στη ζωή της κοινότητας. 
Έχεις το δικαίωμα στην καλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη και στις συχνές 
εξετάσεις. αν οι συνθήκες διαβίωσής σου 
δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, 
οι υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας είναι 
υπεύθυνες στο να βρούνε λύση.  

Ποιά είναι τα δικαιώματα των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες;
αν έχεις κάποια αναπηρία δικαιούσαι την ίδια, 
υψηλής ποιότητας φροντίδα με όλα τα άλλα 
τα παιδιά και νέους.11 Θα πρέπει να λάβεις την 
θεραπεία που χρειάζεσαι για να παραμένεις 
υγιής. ο φροντιστής σου πρέπει να λάβει όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι 
η κατοικία σου είναι προσβάσιμη για σένα 
με ασφάλεια. οι φροντιστές θα πρέπει να 
υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή 
σου ανάλογα με τις ατομικές σου δυνατότητες 
και να σε βοηθήσουν να βρεις της θέση σου στην 
κοινωνία. αν δεν τοποθετηθείς με τα αδέρφια 
σου θα πρέπει πάντα να σου επιτρέπεται να 
διατηρείς επαφή μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι 
επιβλαβές για σένα. 

10 Άρθρο 14 (UNCRC) περιγράφει το δικαίωμά σου 
στην καλύτερη δυνατόν υγειονομική περίθαλψη, ασφαλές 
πόσιμο νερό, θρεπτική διατροφή, ένα καθαρό και ασφαλές 
περιβάλλον, και πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις 
υγιής. Επιπλέον, το Άρθρο 27  της ςύμβασης λέει ότι έχεις 
το δικαίωμα σε φαγητό, ρουχισμό και ένα ασφαλές μέρος να 
μένεις για να μπορείς να κρατάς το σώμα και το μυαλό σου 
υγιές.   
11 Άρθρο 23 (UNCRC) λέει ότι αν έχεις οποιασδήποτε μορφή 
αναπηρίας, έχεις το δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και υποστήριξη 
ώστε να μπορείς να ζήσεις μια γεμάτη και ανεξάρτητη ζωή.  

κάνεις ζαβολιές, 
περίμενέ μας! 

και τι λέςεσύ ρενάλντο, 
ήταν εύκολο για σένα 
να βρεις μια θέση σε 

φροντίδα; 

Πέτρος, ο ντετέκτιβ 
πάντα εν ώρα 
υπηρεσίας. 

η ανάδοχη οικογένειά μου είναι τέλεια. αλλά 
είχα προβλήματα με το σχολείο. αρχικά 
πήγα στο μόνο σχολείο στη πόλη που θα 

μπορούσα να κυκλοφορώ με την αναπηρική 
μου καρέκλα. Ήταν πολύ μακριά από εκεί που 
έμενα. Ήμουν πολύ δυσαρεστημένος γιατί η 
μετακίνηση, μου έτρωγε πολύ χρόνο και δεν 

είχα πολλούς φίλους.

αυτό θα πρέπει να 
ήταν πολύ σκληρό.

αλλά ευτυχώς όλα άλλαξαν 
όταν έγινα 12. 

τι έγινε;

το σχολείο στη γειτονιά μου ανακαινίσθηκε και έγινε 
δυνατή η πρόσβαση με αναπηρική καρέκλα. Ξέρεις, 

ράμπες πρόσβασης και τέτοια πράγματα…

ςωστά. ακόμα καλύτερα, ξεκίνησαν ένα ειδικό 
πρόγραμμα ένταξης παιδιών με αναπηρίες. 

μπόρεσα να ξεκινήσω δραστηριότητες… αθλητισμό 
συγκεκριμένα. 

και έτσι βρήκες και τους παλιούς σου φίλους.

Πάμε κόντρα.  
Θα σας κερδίσω! 
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12 Άρθρο 28  (UNCRC) περιγράφει το δικαίωμα σου σε 
καλής ποιότητας εκπαίδευση. η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
θα πρέπει να είναι δωρεάν και μετά θα πρέπει να σε 
ενθαρρύνουν να επιδιώξεις την εκπαίδευση στα υψηλοτέρα 
δυνατόν επίπεδα.

Ποιά είναι τα εκπαιδευτικά σου 
δικαιώματα κατά τη διάρκεια της 
φροντίδας;
κατά τη διαμονή σου σε εναλλακτική 
φροντίδα, έχεις το ίδιο δικαίωμα στην 
εκπαίδευση με τα παιδιά και του νέους 
που μένουν με τη βιολογική τους 
οικογένεια.12 αν ήσουν ήδη σε σχολείο 
πριν μεταφερθείς σε εναλλακτική 
φροντίδα, θα πρέπει – αν είναι δυνατόν 
και το επιθυμείς- να μπορείς να μείνεις 
στο ίδιο σχολείο. 

Όταν τελειώσεις το σχολείο, οι φροντιστές 
σου και ο οργανισμός παροχής φροντίδας 
θα πρέπει να σε βοηθήσουν να συνεχίσεις 
την εκπαίδευσή σου, ανάλογα με τις 
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά 
σου. Θα πρέπει να έχεις πρόσβαση 
σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, σπουδές σε πανεπιστήμια ή 
οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση που θα 
σου επιτρέψει να βρεις μια δουλειά και 
να χρησιμοποιήσεις τις ικανότητές σου.   

τώρα, μάριε, όπως ξέρεις θα πρέπει να σε βάλουμε 
με κάποια άλλη ανάδοχη οικογένεια. Έχουμε ήδη βρει 

μια οικογένεια κατάλληλη για σένα. 

ναι. 
το ξέρω.

δυστυχώς θα πρέπει, επίσης, 
να αλλάξεις και σχολείο. 

μα δεν θέλω να 
αφήσω το σχολείο 
μου! δεν μπορώ!

γιατί
δεν μπορείς;

Βλέπεις αυτή τη φανέλα; ανήκει στη 
ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου μου και 

είμαι ο αρχηγός της ομάδας. 

Είναι αλήθεια ότι από τότε 
που μπήκες σε αυτή τη 

ποδοσφαιρική ομάδα έχεις 
κάνει μεγάλη πρόοδο, τόσο σε 

προσωπικό επίπεδο αλλά και με 
την επίδοσή σου στο σχολείο. 

Είναι πολύ σημαντικό για μένα και 
η ομάδα μου υπολογίζει σε μένα.

Λοιπόν, μάριε, σε αυτή 
τη περίπτωση θα πρέπει 
να ξανακοιτάξουμε τα 

πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι 
θα μπορέσουμε να βρούμε 

μια εναλλακτική λύση. 
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Θα αλλάξουν όλα στη ζωή σου 
κατά τη διάρκεια της φροντίδας;
Όσο βρίσκεσαι σε φροντίδα είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέχεια 
και σταθερότητα. Πρώτο από όλα, οι 
φροντιστές σου θα πρέπει να αλλάζουν 
όσο λιγότερο γίνεται και αν πρέπει να 
τοποθετηθείς σε διαφορετική εναλλακτική 
φροντίδα, η ζωή σου θα πρέπει να αλλάξει 
όσο το δυνατόν λιγότερο. Θα πρέπει να 
μπορείς να διατηρήσεις τις καλές σχέσεις 
με τους ανθρώπους γύρω σου: το σχολείο 
σου, φίλους, πρώην γείτονες, συγγενείς 
κτλ. 

13 © Foster club  – Το εθνικό δίκτυο για τα νέα παιδιά 
σε ανάδοχες οικογένειες (ΗΠΑ) 2008. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: www.fosterclub.org. 
Παραχωρείται άδεια για αντιγραφή και διανομή αν όλες οι 
πληροφορίες παραμείνουν ίδιες.  

Τι γίνεται με το σχολείο σου;13

Ενημέρωσε τους φροντιστές σου και τον/την κοινωνικό/ή 
λειτουργό σου για την απόδοσή σου και τα πιθανά 
προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζεις στο σχολείο. 
Χρησιμοποίησε αυτή την άσκηση για να οργανώσεις τις 
σκέψεις σου: 

Πηγαίνω στο  ςχολείοol 
και είμαι στην  τάξη. 

Παρακαλώ σημείωσε τι ισχύει στην δική σου 
κατάσταση: 
(αρκετές πιθανές επιλογές). 

  Πηγαίνω καλά στο σχολείο 

  Χρειάζομαι κάποια βοήθεια για να καλύψω κάποια 
κενά στο σχολείο 

 Χρειάζομαι βοήθεια για να καλύψω κενά σε 
συγκεκριμένα μαθήματα (σημειώστε τα): 

 

 

  το σχολείο είναι πολύ δύσκολο για εμένα 

 Επιθυμώ να μείνω στο ίδιο σχολείο όσο είμαι σε 
εναλλακτική φροντίδα 

 Θα προτιμούσα να μεταφερθώ σε διαφορετικό 
σχολείο 

 δεν με νοιάζει σε ποιο σχολείο είμαι. 

  το πιο σημαντικό πράγμα για μένα στο σχολείο 
είναι: 
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14 Προσαρμοσμένο από Άννα Χάρτμαν (Ann Hartman) – Change link Gingrich W.J. (2008). 
κοινωνικός χάρτης (Eco-map) (πρότυπο) 

ςχεδίασε ένα χάρτη με τι και ποιός είναι σημαντικός για σένα στην κοινότητά σου χρησιμοποιώντας ως εργαλείο 
ένα «οικολογικό χάρτη». ο οικολογικός χάρτης απεικονίζει το δίκτυο ανθρώπων που σε περιβάλλουν. ςε αυτόν 
συμπεριλαμβάνονται μέλη της οικογένειας, φίλοι, δάσκαλοι και επαγγελματίες.  

Πώς λειτουργεί.
τοποθέτησε το όνομα κάθε ανθρώπου, που είναι κομμάτι του δικτύου σου, μέσα σε ένα κύκλο. τα ονόματα αυτών που 
είναι σημαντικοί για εσένα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα μεγάλο κύκλο κοντά στον δικό σου. αυτοί που παίζουν 
μικρότερους ρόλους στη ζωή σου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μικρότερο κύκλο, μακρύτερα από τον δικό σου.

δείξτε ποιοί άνθρωποι είναι σημαντικοί για σας!

Σχεδιάστε το δικό σας προσωπικό οικολογικό χάρτη!14

Συνδέστε τους κύκλους χρησιμοποιώντας 
γραμμές, όπως δείχνει το παράδειγμα 
παρακάτω 

Επιπλέον, μπορείς να κάνεις ένα κατάλογο με ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να κρατήσεις επαφή, δείχνοντας τη σχέση 
τους μαζί σου και το ρόλο που παίζουν στη ζωή σου. ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει συγγενείς, φίλους, γείτονες, 
ή οποιονδήποτε άλλον στον οποίο μπορείς να αποτανθείς όταν έχεις κάποιο πρόβλημα. αυτός ο κατάλογος είναι κάτι που 
μπορείς να μοιραστείς με τους φροντιστές σου και την ομάδα που οργανώνει τη φροντίδα σου έτσι ώστε να μπορούν να σε 
βοηθήσουν να κρατήσεις επαφή ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εσένα.  

 Όνομα - σχέση Ο σημαντικός ρόλος που παίζουν στη ζωή μου:

 τάμμη – θεία μου	 με ακούει όταν έχω ένα πρόβλημα

για δυνατή

για αγχωτική

για ροή ενέργειας 
και πόρων

Η ανάδοχη 
οικογένειά 

μουΟ καλύτερός 
μου φίλος, 

Πέτρος

Η γιαγιά μου

Η δασκάλα 
μου

Ο 
κοινωνικός 
λειτουργός 

μου

Εγώ
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Θα χαθεί η επαφή με την 
βιολογική σου οικογένεια κατά 
τη διάρκεια της φροντίδας;
Θα πρέπει να μπορείς να διατηρήσεις 
επαφές με την βιολογική σου οικογένεια, 
συμπεριλαμβάνοντας, αδέλφια, γονείς 
και άλλους συγγενείς (γιαγιάδες, 
παππούδες, θείες, ξαδέλφια, κτλ), αρκεί 
αυτές οι επαφές να μην είναι επιβλαβείς. 
οι υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας θα 
πρέπει πάντα, να προσπαθούν να 
συμπεριλάβουν την οικογένειά σου στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται για τη 
φροντίδα σου, εκτός αν είναι ενάντια 
στα συμφέροντά σου, θα πρέπει να 
διατηρήσεις μόνιμες και συχνές επαφές 
με την βιολογική σου οικογένεια και η 
τοποθέτησή σου θα πρέπει να γίνει όσο 
πιο κοντά γίνεται με το μέρος που μένει 
η βιολογική σου οικογένεια. 

Πάντα, να έχεις στο νου σου, ότι από 
εσένα εξαρτάται να αποφασίσεις τι 
είδους σχέση θα ήθελες να έχεις με 
την βιολογική σου οικογένεια και πόσο 
συχνά θα ήθελες να τους βλέπεις. 

15 Προσαρμοσμένο από « Εμπλεκόμενοι νέοι σε αναδοχή: 
μπαίνοντας σε ανάδοχη φροντίδα. το κλαμπ της αναδοχής» 
(FYI: Foster Youth Involved. Entering Foster Care. The Fos-
ter Club). διαθέσιμο στη διαδικτυακή σελίδα www.foster-
club.com/files/Entering_Foster_Care_form.pdf  

Δώσε στον φροντιστή και στον 
κοινωνικό λειτουργό να καταλάβει 
πώς αισθάνεσαι, με το να βλέπεις 
τους γονείς σου!15

1. Θα ήθελα να επισκέπτομαι τους/τον γονείς/έα 
μου (σημειώστε όσα ισχύουν) 

  ςυχνά

  κάποιες φορές

  Ποτέ 

  Όσο το δυνατόν γρηγορότερα

  αφού ηρεμήσουν τα πράγματα

  αφού βελτιωθούν

  μόνο αν είναι παρών και άλλος ενήλικας 

  μόνο με τον ένα γονέα: (σημειώστε ποίον) 

 

2. Όταν σχεδιάζετε μια συνάντηση με τον/
τους γονέα/είς μου, θα πρέπει να ξέρετε για τα 
παρακάτω πράγματα που συνέβαιναν στο σπίτι 
μου: 

 
 

 

 

σελ. 35Λεξιλόγιο



16 Άρθρο 25 (UNCRC) δηλώνει ότι αν είσαι σε 
εναλλακτική φροντίδα, έχεις το δικαίωμα να εξετάζεται 
συχνά το περιβάλλον της φροντίδας, για να δουν αν είναι 
κατάλληλο για σένα.   

Πόσο καιρό θα μείνεις σε 
εναλλακτική φροντίδα;
η διαμονή σου στη φροντίδα δεν θα 
πρέπει να κρατήσει περισσότερο από 
όσο είναι απαραίτητο και θα πρέπει να 
μπορείς να γυρίσεις στην οικογένειά 
σου αμέσως μόλις οι γονείς σου ή άλλα 
μέλη της βιολογικής σου οικογένειας 
είναι σε θέση να αναλάβουν την γονική 
ευθύνη. για να διευκολυνθεί αυτό, έχεις 
το δικαίωμα σε περιοδικές αξιολογήσεις 
της τοποθέτησής σου. αυτό σημαίνει ότι 
κατά περιόδους οι συνθήκες τόσο οι δικές 
σου όσο και αυτές της οικογένειάς σου 
θα επανεξετάζονται, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη την γνώμη και το συμφέρον σου. 

οι υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας θα 
πρέπει να αξιολογούν, περιοδικά, την 
ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνεις 
και αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι αυτό που 
πρέπει για σένα, έχεις το δικαίωμα σε μια 
νέα τοποθέτηση.16

αγάπες μου, πρέπει να πάω για 
δουλειά τώρα και θα αργήσω πολύ να 
γυρίσω σπίτι. μιρέλα, ανέλαβε εσύ να 

φτιάξεις το δείπνο για τις 
αδελφές σου.

μην ανησυχείς 
μαμά.

…και τότε, βγάζοντας ένα τρομακτικό γέλιο, η 
αδύνατη – πράσινη μάγισσα πήδησε μπροστά 

και βύθισε τα σάπια δόντια της μέσα…

μαμά! τι 
συμβαίνει;

μιρέλα, 
τηλεφώνησε 

στα επείγοντα, 
γρήγορα!

Όχι! Θέλω να 
μείνω με τη 
μαμά μου. 

Θα είναι μόνο προσωρινό. 
μόλις η μαμά σας γίνει 

καλύτερα θα μπορείτε να 
επιστρέψετε και να 
μείνετε μαζί της. 

κορίτσια…. η υγεία της μητέρας σας 
χειροτερεύει… θα πρέπει να σας 
τοποθετήσουμε στα χωριά SOS, 

για λίγο καιρό.

Έχω υπέροχα νέα!

ναι, θεραπεύτηκα εντελώς! 
αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα…

Όχι  μόνο είμαι 
καλά στην 
υγεία μου, 

αλλά βρήκα 
δουλειά και 
διαμέρισμα. 

Είσαι καλύτερα;

Είσαι καλύτερα;

Ζήτωωωω! 
Θα είμαστε 
πάλι μαζί. 

3 χρόνια μετά

25

σελ. 35Λεξιλόγιο

κλικ 
κλικ

μαμά!
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Πώς θα προστατευτούν τα 
Προσωπικά σου Δεδομένα;
Θα μάθουν όλοι την ιστορία σου; 
Όχι! το δικαίωμα σου για εχεμύθεια 
πρέπει να είναι σεβαστό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας της φροντίδας.18  

η προσωπική σου αλληλογραφία, η 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τα προσωπικά σου 
τηλέφωνα και οτιδήποτε άλλο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να αποκαλύψει 
πληροφορίες για σένα, θα μείνουν απόρρητα. 
Επίσης, έχεις δικαίωμα πρόσβασης σε 
επίσημες πληροφορίες και φακέλους που 
αφορούν την δική σου υπόθεση. αυτές οι 
πληροφορίες, για παράδειγμα οι λόγοι 
που είσαι σε φροντίδα, δεν μπορούν να 
δημοσιοποιηθούν στο σχολείο σου ή στην 
εκκλησία ούτε σε οποιονδήποτε που δεν 
είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα σου. αυτό 
γίνεται για να διασφαλιστεί με βεβαιότητα 
ότι προστατεύεσαι από οποιαδήποτε είδους 
διάκριση.

Θα είσαι ασφαλής στη φροντίδα; 
η ασφάλειά σου είναι υπόθεση όλων! 
Όλα τα μέτρα φροντίδας θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η αξιοπρέπεια και η 
ασφάλειά σου προστατεύονται και είναι 
σεβαστά.19 κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
να σε χτυπήσει, να σε κοροϊδέψει ή να 
σε ταπεινώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 
απαγορεύεται στον φροντιστή σου 
να σε απειλήσει ή να σε εκφοβίσει 
και θα πρέπει να προστατεύεσαι 
από σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση. 17 Ελέγξετε το στη διαδικτυακή σελίδα http://crin.org/enoc/members/index.asp 

για να μάθετε αν η χώρα σας έχει ςυνήγορο του Παιδιού. 
18 Άρθρο 16  (UNCRC) δηλώνει το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων
19 Άρθρο 19  (UNCRC) τονίζει το δικαίωμα για προστασία από σωματική ή ψυχική 
βιαιοπραγία και κακομεταχείριση. Άρθρο 37 της σύμβασης λέει ότι δεν επιτρέπεται σε 
κανέναν να σε τιμωρήσει με σκληρό ή επιβλαβή τρόπο.  

Θα πρέπει να αισθάνεσαι ασφαλής να αναφέρεις 
οποιοδήποτε είδος κακοποίησης έχεις υποστεί. 

Ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό; 
Αν βιώνεις κακοποίηση ή παραμέληση κατά τη 
διάρκεια της φροντίδας, τηλεφώνησε και ανάφερέ 
το στο κοινωνικό λειτουργό σου. αν είσαι σε τέτοια 
κατάσταση όπου φοβάσαι για την ασφάλεια σου ή την 
ευημερία σου, θα πρέπει να τηλεφωνήσεις ΑΜΕΣΩΣ  
στις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας, την αστυνομία ή στην 
κόκκινη τηλεφωνική γραμμή παιδικής υποστήριξης αν 
υπάρχει.  

μπορείς επίσης να το αναφέρεις στον ςυνήγορο του 
παιδιού,17 και άλλες ανεξάρτητες αρχές που έχουν 
δημιουργηθεί για την διασφάλιση και τήρηση των 
δικαιωμάτων σου. Επίσης, είναι χρήσιμο να έχεις στοιχεία 
επικοινωνίας με οργανώσεις που εργάζονται ειδικά για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

οι αρχές θα έχουν μια καθαρή εικόνα για το τι έχει 
συμβεί αν έχεις καταγράψει περιστατικά κακοποίησης 
και παραμέλησης. αν μπορείς, χρησιμοποίησε ένα 
ημερολόγιο ή φτιάξε ένα χρονοδιάγραμμα για να τα 
καταγράψεις. ςιγουρέψου ότι έχεις τα παρακάτω 
ονόματα και τηλέφωνα:

1.Τηλέφωνα ανάγκης: 
 αστυνομία 
 Επείγοντα 
 ίατρικές υπηρεσίες 
 τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 

2. Κοινωνικός λειτουργός: 

3. Προϊστάμενος κοινωνικού λειτουργού 

4. Συνήγορος του Παιδιού 

5. Επιπλέον επαφές 
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Φεύγεις από την φροντίδα
Μετά τι γίνεται;3. 
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υπάρχουν πολλοί λόγοι για να φύγεις από την φροντίδα. μπορεί να 
επιστρέψεις στην βιολογική σου οικογένεια ή να αλλάξεις τόπο φροντίδας. 
ώστόσο, αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στο στάδιο που φεύγεις από την 
φροντίδα λόγω ηλικίας και ξεκινάς να ζεις ανεξάρτητος. οι υπηρεσίες 
παιδικής πρόνοιας θα σε στηρίξουν κατά την διάρκεια της εναλλακτικής 
φροντίδας μέχρι να φτάσεις σε συγκεκριμένη ηλικία. αυτή η ηλικία 
καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία για την παιδική φροντίδα και 
διαφέρει από χώρα σε χώρα. οι περισσότερες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
συνεχίζουν να προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια σε νέους σε φροντίδα 
μέχρι να τελειώσουν την εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν ένα σταθερό 
και ικανοποιητικό εισόδημα. ςε μερικές χώρες, οι νέοι λαμβάνουν 
διαφορετικού τύπου υποστήριξη αφότου φύγουν από τη φροντίδα.  

Πώς προετοιμαζεσαι για να φύγεις από τη φροντίδα; 

Φεύγεις από την φροντίδα σημαίνει ότι θα ξεκινήσεις τη ζωή σου σαν 
ανεξάρτητος ενήλικας. Είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που 
ξεκινάει από την πρώτη μέρα που μπαίνεις σε φροντίδα. κατά τη διάρκεια την 
παιδικής και εφηβικής σου ηλικίας αποκτάς εφόδια που σε προετοιμάζουν 
για να ζήσεις ανεξάρτητος. Όσο η μεγάλη ημέρα πλησιάζει, η μέρα που στην 
κυριολεξία θα φύγεις από την εναλλακτική φροντίδα, αυτή η προετοιμασία 
θα εντείνεται.  
η εκπαίδευση είναι φυσικά ένα σημαντικό βήμα. αλλά, εκτός από το σχολείο, 
υπάρχουν και πολλές άλλες δραστηριότητες που θα σε προετοιμάσουν για 
την ενήλικη ζωή σου: όταν συμμετέχεις στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή, 
παίζεις παιχνίδια ή μουσική, κάνεις αθλήματα, μαθαίνοντας καθημερινές 
πρακτικές όπως να φροντίζεις την υγεία και την υγιεινή, να μαγειρεύεις και 
διαχειρίζεσαι το χαρτζιλίκι σου. 

σελ. 35Λεξιλόγιο
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Τι χρειάζεται να ξέρεις όταν 
φεύγεις από τη φροντίδα;
το να φύγεις από τη φροντίδα είναι 
συχνά αγχωτικό και πρέπει να μάθεις πώς 
μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το άγχος. 
αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αναζητήσεις 
υποστήριξη από κοινοτικά δίκτυα, όπως 
κέντρα νεότητας, θρησκευτικά κέντρα 
ή άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπορείς 
να απευθυνθείς. Επίσης θα πρέπει να 
ξέρεις ποιόν να καλέσεις σε επείγουσες 
καταστάσεις, πώς να βρεις πληροφορίες 
για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, να 
αναζητήσεις εργασία, να βρεις ένα 
μέρος να μείνεις, που να πας για ιατρική 
βοήθεια.

Μπορείς να κρατήσεις 
επικοινωνία με ανθρώπους που 
ήξερες από τη φροντίδα; 
Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσεις 
επαφή με τους φροντιστές, τον κοινωνικό 
λειτουργό και με όλα τα παιδιά και τους 
νέους που έκανες φίλους. τίποτα δεν 
σε υποχρεώνει να το κάνεις αυτό, αλλά 
έχεις το δικαίωμα να κρατήσεις επαφή με 
τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί σε 
σένα. 

ο Άλεξ πιστεύει ότι είναι 
σχεδόν έτοιμος να φύγει 
τώρα… ανεξάρτητος και 

προετοιμασμένος να μάς αφήσει. 
Προετοιμάζεται σκληρά για 

τη μεγάλη μέρα. 

ναι, σίγουρα ξέρει πώς να αγοράσει 
μακαρόνια και έτοιμη σάλτσα τομάτας 

για να την ρίξει από πάνω. 

Λοιπόν, πρώτα από όλα, στην κουζίνα, 
καταφέρνω τα πάντα μόνος μου από τα ψώνια 
μέχρι το μαγείρεμα; Ξέρω να κάνω τα πάντα.

αλήθεια; Άλεξ, πες μας τι 
σημαίνει να είσαι ανεξάρτητος.

τα μακαρόνια είναι υγιεινά. 

τι άλλο μπορείς να 
κάνεις μέσα στο 

σπίτι;

μπορώ να πλύνω τα 
ρούχα μου, μπορώ 
να σιδερώσω και 
το καλύτερο από 

όλα, ξέρω να δένω 
γραβάτα. αυτό είναι 
πολύ σημαντικό για 
μια συνέντευξη για 

δουλειά. 

Λοιπόν, αυτό δεν 
είναι και τόσο κακό! 
ας κάνουμε μαζί ένα 

σχέδιο προϋπολογισμού 
έτσι ώστε να έχει μια 
ιδέα για το κόστος της 

διαβίωσης…

Ήδη ξέρω πόσο 
κοστίζουν τα 
μακαρόνια. 

τι; 
τόσο ακριβή είναι 
η ζωή; δεν θα τα 

καταφέρω.

Έχεις ακόμα πολλά 
να μάθεις. Φαίνεται 
δύσκολο τώρα, αλλά 
θα τα καταφέρουμε. 
και μην ξεχνάς αν 
έχεις οποιαδήποτε 
αμφιβολία για κάτι, 
υπάρχουν αρκετοί 

άνθρωποι γύρω σου 
να σε βοηθήσουν. 

Λίγο αργότερα



Έχεις λόγο, όταν σχεδιάζεται η 
αναχώρησή σου από τη φροντίδα;
Θα πρέπει να έχεις λόγο για οποιαδήποτε 
απόφαση σχετίζεται με τη ζωή σου. το 
να είσαι στη φροντίδα και να οργανώνεις 
την αποχώρησή σου και το στάδιο μετά τη 
φροντίδα δεν αποτελεί εξαίρεση. το πώς 
θα αποχωρήσεις από τη φροντίδα είναι 
ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος 
φροντίδας, το οποίο θα πρέπει να υπολογίζει 
τις ανάγκες και τις δυνατότητές σου, καθώς 
επίσης και την γνώμη και τις προτιμήσεις 
σου.  

Τι είδους υποστήριξη θα πρέπει να 
περιμένεις όταν φτάσεις σε ηλικία 
για να φύγεις από τη φροντίδα;
ακόμα και όταν φτάσεις σε ηλικία να φύγεις 
από τη φροντίδα, δικαιούσαι  υποστήριξη. οι 
τοπικές αρχές και οι οργανώσεις που παρέχουν 
φροντίδα θα πρέπει να σε βοηθήσουν με έξοδα 
εκπαίδευσης, σπιτιού, να βρεις δουλειά κτλ. 
Θα πρέπει να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
που να παρέχουν συμβουλευτική για την 
περίοδο μετά την φροντίδα, σε εκπαιδεύσουν 
για να ζεις ανεξάρτητος, να σου βρουν 
κοινοτικούς πόρους, απαλλαγές διδάκτρων 
για κολέγια και διαφορετικές μορφές 
οικονομικής βοήθειας. τελικά, θα πρέπει 
να έχεις επαφή με έναν άνθρωπο που θα σε 
βοηθήσει να οργανωθείς και να αποκτήσεις 
πρόσβαση σε όλους τους υπάρχοντες πόρους 
και υπηρεσίες.  

Θα μου λείψεις τόσο 
πολύ. η σκέψη να 

μένω μόνη μου, μακριά 
από εσένα είναι λίγο 

τρομακτική.

μην ξεχνάς ότι αν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα που δεν μπορείς να 
χειριστείς, είμαστε εδώ και η 
κοινωνική λειτουργός επίσης 

μπορεί να απαντήσει σε όλα σου 
τα ερωτήματα. 

ααα, τίποτα, απλά 
ήθελα να πω 

ένα γειά…

γεια σου καλή 
μου, έχεις τίποτα 

καινούργιο να 
μου πεις; 

Πολύ καλά, καλή 
μου, και εσύ;

μάντεψε τι έγινε 
σήμερα…

γεια! τηλεφωνώ γιατί έχω 
κάποιες ερωτήσεις για την 

εκπαίδευσή μου. 

ναι, αιμιλία, 
πες μου

ανησυχώ γιατί η 
αιμιλία δεν έχει 
πάρει τηλέφωνο 

εδώ και μια 
εβδομάδα, 
συνήθως 

τηλεφωνεί πολύ 
συχνά. 

μην ανησυχείς. 
μίλησα μαζί 
της εχτές. 

τηλεφώνησε και 
μου είπε για τις 
σπουδές της. 

Βλέπεις τώρα η 
αιμιλία, άνοιξε τα 

φτερά της. 

2 εβδομάδες μετά γεια σου αιμιλία. 
τι κάνεις;

1 εβδομάδα μετά

την επόμενη μέρα
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Μαζί με τον φροντιστή σου και τον κοινωνικό λειτουργό μπορείτε 
να δουλέψετε πάνω στο « πρόγραμμα για μετά τη φροντίδα».  

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 εκπαιδευτικούς στόχους
 εργασιακούς στόχους
 ανάγκες φυσικής και ψυχικής υγείας
 ανάγκες μεταφοράς
 στεγαστικό σχέδιο με ένα εναλλακτικό σχέδιο αν το πρώτο σχέδιο 

δεν πετύχει
 πώς να δημιουργήσεις και να χρησιμοποιήσεις ένα 

προϋπολογισμό.
 αστυνομική ταυτότητα και έγγραφα εκπαίδευσης

Για να γίνουν πιο ξεκάθαροι οι παραπάνω στόχοι προσπάθησε να 
απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1. τι ευκαιρίες έχω αν θέλω να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου ή την 
επαγγελματική μου κατάρτιση;

2. Ποιές είναι οι επιλογές μου για να βρω ένα μέρος να μείνω που 
να μπορώ να το πληρώσω. 

3. Ποιές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για να με βοηθήσουν να βρω 
δουλειά; Που μπορώ να αποκτήσω περισσότερα  προσόντα ώστε να 
προετοιμαστώ καλύτερα για μια δουλειά;

4. υπάρχει κάποιο κέντρο νεότητας ή κάποιο 
μέρος στη κοινότητα που νέοι μπορούν να πάνε 
για να βρουν πληροφορίες που χρειάζονται; 

5.  Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για ιατρική φροντίδα 
(συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκπαίδευσης) και να μάθω 
πώς αποκτώ πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες;

6.  αν έχω ερωτήσεις ή χρειάζομαι βοήθεια, σε ποιόν μπορώ να 
τηλεφωνήσω;

Μίλησε με τον κοινωνικό λειτουργό και τους υπεύθυνους για την 
φροντίδα σου και σημειώστε ονόματα, υπηρεσίες και οργανώσεις, 
διευθύνσεις, τηλέφωνα και ονόματα επαφών για επικοινωνία.
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Ποιος είναι ο ρόλος της 
βιολογικής σου οικογένειας 
όταν φύγεις από την 
φροντίδα; 
οι γονείς και οι συγγενείς σου 
μπορούν να σε υποστηρίξουν όταν 
φύγεις από τη φροντίδα. αν το 
επιθυμείς, μπορείς να ορίσεις τα 
μέλη της οικογένειας που υπήρξαν 
θετικά πρότυπα στη ζωή σου και με 
τους οποίους θέλεις να κρατήσεις 
επαφή. Έπειτα, οι επαγγελματίες 
μπορούν να δουλέψουν μαζί 
τους στο πώς μπορούν να σε 
βοηθήσουν καλύτερα για να 
κάνεις την μετάβασή σου προς 
την ανεξάρτητη ζωή. η βιολογική 
σου οικογένεια θα πρέπει να είναι 
ενημερωμένη για την μετά – τη 
φροντίδα διαδικασία και να τους 
δοθεί η ευκαιρία να εμπλακούν, 
μαζί με σένα, τους φροντιστές και 
τον κοινωνικό λειτουργό σου. 

Η ημέρα που αποχωρείς από 
τη φροντίδα είναι η αρχή της 
καινούργιας σου ζωής. Αν θέλεις να 
το γιορτάσεις με ένα πάρτυ ή κάποια 
συγκέντρωση, θα πρέπει να σου 
δοθεί βοήθεια για να οργανώσεις 
αυτό το ξεχωριστό γεγονός.  

ας  το γιορτάσουμε!



Πες την άποψή σου! 
Χρησιμοποίησε το δικαίωμα σου να συμμετέχεις! 4. 

Έχεις το δικαίωμα να συμμετέχεις20 σε όλες τις αποφάσεις που θα παρθούν 
κατά τη διάρκεια της διαμονής σου στην εναλλακτική φροντίδα. Είναι 
σημαντικό, αυτοί που εμπλέκονται, να ακούν πολύ προσεκτικά αυτά που 
έχεις να πεις και οι απόψεις σου να αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις που 
παίρνονται. Άλλωστε εσύ είσαι ο ειδικός στη ζωή σου και κανείς δεν ξέρει 
όσα εσύ. αυτό το κεφάλαιο σε καλεί να σκεφτείς όλους τους τρόπους με τους 
οποίους μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμα σου στη συμμετοχή.

Σε συμβουλεύονται όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τη ζωή 
σου;
η ομάδα σχεδίασης φροντίδας θα πρέπει να ζητήσει την άποψή σου, και να 
κάνει κάθε προσπάθεια να καταλάβει τις ανησυχίες σου και το τι θέλεις για 
τον εαυτό σου. μερικές φορές οι ενήλικες μπορεί να αποφασίσουν κάτι που 
δεν είναι σύμφωνο με την γνώμη σου. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να σου 
εξηγήσουν τους λόγους για αυτή την απόφαση που πήραν. η ομάδα σχεδίασης 
της φροντίδας σου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι να ενθαρρύνουν και να 
εκτιμούν την συμμετοχή σου.  

Είσαι κατάλληλα ενημερωμένος για τα σημαντικά βήματα που 
θα διανύσεις όσο θα είσαι στην εναλλακτική φροντίδα; 
Θα πρέπει να είσαι κατάλληλα ενημερωμένος για: 
 το μέρος που θα είσαι σε φροντίδα,
 πως είναι να ζεις εκεί,
 την πιθανότητα να επιστρέψεις στην βιολογική σου οικογένεια,
 πώς να φύγεις από τη φροντίδα.

Θα πρέπει να είσαι ενημερωμένος εκ των προτέρων για τα παραπάνω, και 
οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς και να σου εξηγηθούν έτσι ώστε 
όλα να είναι ξεκάθαρα και κατανοητά. 

20 Άρθρο 12  (UNCRC) δηλώνει ότι έχεις το δικαίωμα να πεις την δική σου άποψη όταν οι ενήλικες παίρνουν 
αποφάσεις που σε επηρεάζουν και ότι η άποψη σου πρέπει να είναι υπολογίσιμη. 
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Εμπλέκεσαι στην ανάπτυξη του ατομικού προγράμματος 
φροντίδας σου; 
μόλις είσαι μεγάλος και αρκετά ώριμος, θα πρέπει να εμπλακείς άμεσα στην 
ανάπτυξη του ατομικού προγράμματος φροντίδας σου. το πρόγραμμα θα 
πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά και θα πρέπει να σε συμβουλεύονται γι 
αυτό. 

Σου προσφέρονται πραγματικές ευκαιρίες για να λαμβάνεις 
μέρος στις αποφάσεις που παίρνονται; 
ο οργανισμός παροχής φροντίδας πρέπει να σου παρέχει πραγματικές 
ευκαιρίες για να συμμετέχεις στην αποφάσεις που παίρνονται. αυτές μπορεί 
να έχουν τη μορφή συζητήσεων με τον φροντιστή σου, τον κοινωνικό 
λειτουργό σου, τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας, ή να επεκτείνονται σε 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις με άλλα παιδιά και νέους. Είναι πολύ σημαντικό 
οι ευκαιρίες που σού παρέχονται για να εκφράσεις την άποψή σου να είναι 
κατάλληλες για την ηλικία σου, την ωριμότητά σου και τις ικανότητές σου. αν 
έχεις ειδικές ανάγκες, αυτές θα πρέπει να υπολογίζονται όταν οργανώνεται 
η συμμετοχή σου.  

Τι θα πρέπει να ξέρει ο φροντιστής σου και τι θα πρέπει να 
κάνει για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σου; 
οι φροντιστές σου είναι αυτοί που θα πρέπει να σε ενημερώσουν για το 
δικαίωμά σου να ακουστείς. Θα πρέπει να έχουν κίνητρα και να είναι 
εκπαιδευμένοι να σε ακούν, να καταλαβαίνουν τις απόψεις και τις ανησυχίες 
σου και να τις θέτουν κατά τη λήψη των αποφάσεων. Θα πρέπει να σε 
βοηθήσουν να συμμετέχεις όσο ενεργά σου επιτρέπει η ηλικία σου.  

Τι γίνεται αν τα δικαιώματά σου δεν γίνονται σεβαστά;
αν δεν σέβονται τα δικαιώματά σου, θα πρέπει να σου δοθεί η ευκαιρία να 
υποβάλεις καταγγελία σε ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο σώμα. αυτό μπορεί 
να είναι ο ςυνήγορος του Παιδιού,21 κάποιος από τις υπηρεσίες παιδικής 
πρόνοιας ή μια ανεξάρτητη οργάνωση, εθνική, περιφερειακή ή τοπική. Πριν 
υποβάλεις καταγγελία, θα πρέπει να ενημερωθείς πλήρως για τα δικαιώματά 
σου και τις διαδικασίες καταγγελίας που μπορείς να χρησιμοποιείς. αυτά θα 
πρέπει να σου εξηγηθούν με ένα τρόπο που να καταλαβαίνεις. η διαδικασία 
θα πρέπει να είσαι όσο πιο απλή γίνεται.  

21 δες την σημείωση 19.
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ναι, γεια σας, η 
καρολίνα είμαι, 

τηλεφωνώ γιατί έχω 
κάποιο πρόβλημα με 

την ανάδοχη οικογένειά 
μου. δεν σέβονται 

τα δικαιώματά μου! 
μπορείτε να μου 
τηλεφωνήσετε το 

συντομότερο δυνατόν; 
Ευχαριστώ.

αλλά είναι η θεία μου και με αγαπάει. 
Είναι σημαντικό για εμένα να την 

βλέπω. ςημαίνει πολλά για εμένα! και ο 
κοινωνικός λειτουργός έχει είδη πει ότι 

είναι ασφαλές να την συναντήσω.

ςου είπα ότι δεν ήθελα να δεις τη θεία 
σου. Έχεις καινούργια ζωή τώρα

Όχι, δεν το 
συζητάω. Θα μείνεις 
στο σπίτι, τιμωρία!

αυτό είναι τόσο άδικο. Εντάξει λοιπόν, 
θα τηλεφωνήσω στο κοινωνικό λειτουργό 

μου, αυτός θα σου πει ότι έχω δίκιο. 

αυτή τη στιγμή 
απουσιάζω από 

το γραφείο, αλλά 
αφήστε μήνυμα 
μετά το μπιπ…

Έχω αφήσει αρκετά 
μηνύματα και κανείς 
δεν μου τηλεφώνησε. 

κάθε φορά μου 
λένε ότι θα μου 

τηλεφωνήσει αυτός 
αλλά δεν το κάνει. 
Θα μπορούσα να 

υποθέσω ότι. αυτό 
σημαίνει ότι κανείς 
δεν νοιάζεται για 

τα δικαιώματά μου, 
αλλά δεν θα το 

αφήσω να συμβεί.!

μετά από λίγες ημέρες γεια σας, σας τηλεφωνώ γιατί όχι μόνο έχω πρόβλημα 
με την ανάδοχη οικογένειά μου αλλά και με τον κοινωνικό 

λειτουργό μου. Είμαι σε απόγνωση και κανείς δεν θέλει 
να με βοηθήσει. 

Ήρθες στο σωστό μέρος. 
Πες μου τι συνέβη.

Χένρι, πηγαίνω στον 
κινηματογράφο με 

τη θεία μου.

Εντάξει λοιπόν. 
αλλά μην αργήσεις, 

εντάξει;

1 μήνα μετά

μπιπ… 





 Εναλλακτική φροντίδα 
Πρόκειται για τη φροντίδα που παρέχεται 
σε παιδιά και νέους οι οποίοι δεν έχουν την 
γονική μέριμνα. η εναλλακτική φροντίδα είναι 
μια διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας ή κατόπιν 
εντολής διοικητικής ή δικαστικής αρχής. ο 
όρος "εναλλακτική φροντίδα" σημαίνει ότι 
ένα παιδί, ακόμη και όταν ζει χωρίς γονική 
μέριμνα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ζει 
"σπίτι", το οποίο σπίτι θα μπορούσε να είναι μια 
ανάδοχη οικογένεια, οικοτροφείο ή κάποιο άλλο 
είδος διευθέτησης που θα παρέχει στο παιδί 
σταθερότητα, ασφάλεια και στήριξη.

 Το συμφέρον του παιδιού
οι ενήλικες πρέπει να κάνουν αυτό που είναι 
το καλύτερο για το παιδί. Πρέπει να πάρουν 
αποφάσεις με σκεπτικό τη βέλτιστη επίδραση 
τους στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων.

 Υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας 
Πρόκειται για τοπικούς κρατικούς οργανισμούς 
που έχουν ευθύνη για τα παιδιά που βρίσκονται 
σε καθεστώς εναλλακτικής φροντίδας. 
Εξασφαλίζουν ότι κάθε παιδί που έχει ανάγκη 
εναλλακτικής φροντίδας, έχει ένα κατάλληλο 
πλαίσιο φροντίδας όπου μπορούν να 
επωφεληθεί από άνετες και ασφαλείς συνθήκες 
διαβίωσης. Εκτελούν περιοδικούς ελέγχους για 
να επιβεβαιώσουν ότι οι όροι αυτοί γίνονται 
σεβαστοί. οι υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας 
επιθυμούν το καλύτερο για τα παιδιά και τους 
νέους που βρίσκονται σε καθεστώς φροντίδας 
και αποφασίζουν πότε τα παιδιά μπορούν να 
επιστρέψουν στις βιολογικές οικογένειες τους. 

 Αξιολόγηση της φροντίδας 
Πρόκειται για μια περιοδική αξιολόγηση του 
ατομικού προγράμματος φροντίδας. το παιδί ή ο 
νέος, ο φροντιστής του και άλλοι επαγγελματίες 
συναντιούνται για να συζητήσουν επιλογές και 
εναλλακτικές, όπως τη δυνατότητα επανένταξης 
στη βιολογική οικογένεια, την ανάγκη αλλαγής 
της τρέχουσας διευθέτησης, την επιλογή 
σχολείων κ.ο.κ. 

 Οι φροντιστές
Είναι ενήλικοι που παρέχουν φροντίδα στα 
παιδιά και τους νέους. ο φροντιστής μπορεί 
να είναι βιολογικός γονέας ή, στην περίπτωση 
της εναλλακτικής φροντίδας, ένας ειδικά 
εκπαιδευμένος ενήλικας η δουλειά του οποίου 
εποπτεύεται και υποστηρίζεται από άλλους 
επαγγελματίες φροντίδας. κατά τη διάρκεια 
της περιόδου της εναλλακτικής φροντίδας, 
ο φροντιστής ενός παιδιού θα πρέπει όσο το 
δυνατόν να παραμένει ο ίδιος.

 Η ομάδα προγραμματισμού της φροντίδας
αυτή περιλαμβάνει έναν κοινωνικό λειτουργό, 
μέλη της βιολογικής οικογένειας, υπεύθυνους 
φροντίδας από την εναλλακτική φροντίδα 
και άλλους ενήλικες επαγγελματίες που 
εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την επίσημη φροντίδα ενός παιδιού ή νέου. η 
ομάδα αυτή πρέπει να δουλεύει μαζί με τα παιδιά 
και τους νέους που βρίσκονται σε φροντίδα σε 
ό,τι αφορά της αποφάσεις που σχετίζονται με 
θέματα φροντίδας. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Τι σημαίνει;



 Οργανισμοί που παρέχουν φροντίδα
Πρόκειται για οργανισμούς που παρέχουν 
εναλλακτική φροντίδα και επιβλέπουν την 
ποιότητα και τη λειτουργία της διευθέτησης 
της φροντίδας. οι οργανισμοί αυτοί μπορούν 
να είναι κυβερνητικοί, θρησκευτικοί ή μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί που παρέχουν 
φροντίδα οικογενειακού τύπου ή εναλλακτική 
ιδρυματική φροντίδα. 

 Παιδί
ώς παιδί ορίζεται κάθε άτομο νεώτερο των 18 
ετών. Παιδιά μεγαλύτερα των 12 ετών ίσως να 
προτιμούν να αποκαλούνται "έφηβοι" ή "νέοι". 
τα ηνωμένα Έθνη ορίζουν τους νέους ως τα 
άτομα που είναι από 15 έως 24 ετών.

 Παιδιά χωρίς γονική μέριμνα
Πρόκειται για παιδιά τα οποία για οποιοδήποτε 
λόγο δεν ζουν με τους γονείς τους. 

 Σύμβαση
η σύμβαση είναι μια νομικά δεσμευτική 
συμφωνία μεταξύ χωρών. οι συμβάσεις συχνά 
ονομάζονται συνθήκες, δεσμεύσεις ή διεθνείς 
συμφωνίες. 

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
το ςυμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διεθνής 
οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949, ο οποίος 
σήμερα αριθμεί 47 χώρες μέλη. η αποστολή του 
είναι να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. καθορίζει 
κοινές δημοκρατικές αρχές βασισμένες στην 
Ευρωπαϊκή ςύμβαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και άλλες συμβάσεις και προτάσεις 

για την προστασία του ατόμου, στις οποίες 
φυσικά περιλαμβάνονται τα 150 εκατομμύρια 
παιδιών στην Ευρώπη.

 Βιολογική οικογένεια
Είναι η οικογένεια ενός παιδιού, δηλαδή οι 
γονείς του, τα αδέλφια του, οι παππούδες, 
γιαγιάδες και οι άλλοι συγγενείς. 

 Φροντίδα που βασίζεται στο μοντέλο της 
οικογένειας
Είναι η εναλλακτική φροντίδα που παρέχεται σε 
ένα οικογενειακό περιβάλλον. ςτην Ευρώπη, οι 
συνηθέστερες μορφές φροντίδας που βασίζεται 
στην οικογένεια είναι:  
 ςυγγενική φροντίδα. – μια διευθέτηση όπου 
ένα παιδί ζει με την ευρύτερη οικογένεια ή με 
οικογενειακούς φίλους με τους οποίους υπάρχει 
παλαιότερος δεσμός 
 ανάδοχη φροντίδα. – μια διευθέτηση όπου 
ένα παιδί τοποθετείται μέσω αρμόδιας αρχής 
σε μια οικογένεια που δεν είναι δική του. οι 
ανάδοχες οικογένειες επιλέγονται βάσει των 
προσόντων τους και βρίσκονται υπό επιτήρηση 
για να διασφαλιστεί ότι παρέχουν την καλύτερη 
δυνατή φροντίδα. 

 Ανθρώπινα δικαιώματα
τα δικαιώματα που όλοι οι άνθρωποι έχουν, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, απλά 
και μόνο επειδή είναι ανθρώπινες υπάρξεις, 
ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους, την 
ιθαγένεια, την εθνότητα, το γένος, τη γλώσσα, 
την εθνικότητα, τη φυλή ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό. 
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 Ατομικό πρόγραμμα φροντίδας
το πρόγραμμα δημιουργείται μέσα από 
τη συνεργασία του παιδιού που βρίσκεται 
σε καθεστώς φροντίδας με την ομάδα της 
φροντίδας. Είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε 
να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
παιδιού και λαμβάνει υπόψη τις ατομικές του 
ικανότητες και φιλοδοξίες. το πρόγραμμα 
ορίζει τον υπεύθυνο για την συναισθηματική, 
διανοητική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη 
του παιδιού και σε συχνά διαστήματα ελέγχεται 
βάσει μιας διαδικασίας που καλείται αξιολόγηση 
φροντίδας.

 Έξοδος από τη φροντίδα
Είναι η διαδικασία βοήθειας του νέου να 
έχει μια ομαλή μετάβαση από την φροντίδα 
στην ανεξάρτητη ζωή. η διαδικασία αυτή 
συμπεριλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της 
φροντίδας, μόρφωση, εκπαίδευση και 
διδασκαλία των απαραιτήτων για τη ζωή καθώς 
και "υπηρεσίες μετά τη φροντίδα" για να βοηθήσει 
τους νέους όταν είναι πλέον ανεξάρτητοι. αυτές 
οι υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν: 
συμβουλευτική, εκπαίδευση σε δεξιότητες 
που είναι απαραίτητες στην ανεξάρτητη ζωή, 
κοινοτικούς πόρους, υποτροφίες εκπαίδευσης 
και άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας.

 Ο Συνήγορος του πολίτη
ο ςυνήγορος του πολίτη είναι ένα άτομο 
διορισμένο από την κυβέρνηση για να 
διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
γίνονται σεβαστά από το κράτος και ιδιωτικούς 
οργανισμούς καθώς και από τα άτομα. ο 
ςυνήγορος του πολίτη πρέπει να έχει άρτια 
γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών. Όταν ένα 
παιδί ή ένας νέος καταγγέλλει μια παραβίαση 
δικαιωμάτων, είναι δουλειά του ςυνήγορου 
να ξεκινήσει έρευνα και να προτείνει λύσεις. 
ςε μερικές χώρες υπάρχει ειδικός ςυνήγορος 
των δικαιωμάτων του παιδιού και των νέων. 
οι ςυνήγοροι των δικαιωμάτων του παιδιού 
και των νέων έχουν οργανώσει το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο των ςυνηγόρων των δικαιωμάτων του 
παιδιού: 
http://crn.org/enoc/members/index.asp

 Οδηγίες ποιοτικής φροντιδας
Πρόκειται για οδηγίες που εγγυώνται ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο φροντίδας. οι οδηγίες 
ποιοτικής φροντίδας πρέπει να υφίστανται 
σε όλες τις διευθετήσεις φροντίδας και να 
τηρούνται κατά τη διάρκεια της παροχής 
όλων των πτυχών φροντίδας: τοποθετήσεις, 
διαδικασία προγραμματισμού, περίοδος μετά 
τη φροντίδα, διαδικασίες παιδικής προστασίας 
κ.ο.κ. οι οδηγίες του Quality4Children (Q4C) 
αποτελούν ένα παράδειγμα οδηγιών ποιοτικής 
φροντίδας. 
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 Φροντίδα σε οικοτροφείο
Πρόκειται για εναλλακτική φροντίδα εκτός 
οικογένειας, όπου η φροντίδα παρέχεται 
σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες από 
επαγγελματίες επί πληρωμή που εργάζονται με 
βάρδιες. Όταν μια εγκατάσταση εναλλακτικής 
φροντίδας φιλοξενεί μεγάλο αριθμό παιδιών, 
ο οποίος μπορεί να είναι και πάνω από 300 
παιδιά, ονομάζεται ιδρυματική φροντίδα. οι 
συνθήκες και η ποιότητα της παρεχόμενης 
φροντίδας μέσω αυτού του μοντέλου καθιστούν 
δύσκολο για τα παιδιά να εξασκήσουν τα 
δικαιώματα τους. Πολλές χώρες στην Ευρώπη 
αντικαθιστούν αυτά τα ιδρύματα με μοντέλα 
βασισμένα σε οικογένειες σε μια προσπάθεια 
γνωστή ως "απο-ιδρυματοποίηση". 

 Παιδικά χωριά SOS 
τα παιδικά χωριά SOS είναι ένα μοντέλο 
βασισμένο στην οικογένεια όπου τα παιδιά που 
έχουν χάσει τη γονική μέριμνα μπορούν να 
μεγαλώσουν σε ένα φροντιστικό οικογενειακό 
περιβάλλον. ο φροντιστής στα SOS είναι ο 
αρχηγός της οικογένειας και άμεσα υπεύθυνος 
για την φροντίδα και την ανάπτυξη των παιδιών.

 Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του παιδιού 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
Πρόκειται για ένα διεθνώς συμφωνημένο 
σύνολο οδηγιών και υποχρεώσεων με σκοπό 
την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων 
όλων των ανθρώπων κάτω των 18 ετών. τα 
δικαιώματα αυτά έχουν σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν κάτω από τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες, θα αναπτυχθούν 
και θα εκπαιδευτούν σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση στην καλύτερη 
δυνατή παροχή υγειονομικής φροντίδας και 
θα συμμετέχουν πλήρως στην οικογενειακή, 
πολιτιστική και κοινωνική ζωή. 

 Νέοι που αποχωρούν από την φροντίδα 
λόγω ηλικίας
αναφέρεται σε νέους που αφήνουν τη 
φροντίδα επειδή ενηλικιώθηκαν και δεν 
δικαιούνται πλέον ειδικής προστασίας και 
βοήθειας εντός του συστήματος φροντίδας. 
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Learn more and get involved!
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το πρόγραμμα του ςυμβουλίου της Ευρώπης “Χτίζοντας μια Ευρώπη για και με τα παιδιά” 
ξεκίνησε με σκοπό να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και να τα προστατεύσει 
από κάθε μορφή βίας. η υπεύθυνη ομάδα του προγράμματος ασχολείται με θέματα όπως η 
ενδοοικογενειακή βία, η βία στο σχολείο, η εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
παιδιά και το διαδίκτυο και τα παιδιά και το νομικό σύστημα. το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του 
τα ιδιαίτερα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών που ζουν χωρίς γονική μέριμνα, ιδιαίτερα 
αναφορικά με την πρόσβαση τους στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές, υγειονομικές και νομικές 
υπηρεσίες, καθώς και το δικαίωμα τους στην συμμετοχή. ςτην ιστοσελίδα του προγράμματος 
μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ςυμβάσεις, συναντήσεις, εκδόσεις καθώς 
και να παίξετε το διαδικτυακό παιχνίδι ”Wild Web Woods”.
 www.coe.int/children

Παιδικά χωριά SOS 
Πρόκειται για μη κυβερνητικό και μη θρησκευτικό, παιδοκεντρικό οργανισμό που παρέχει άμεσα 
υπηρεσίες στον τομέα της φροντίδας, μόρφωσης και υγείας των παιδιών που κινδυνεύουν να 
στερηθούν τη γονική μέριμνα, ή που την έχουν ήδη χάσει. ο οργανισμός εκπαιδεύει επίσης 
τους φροντιστές των παιδιών, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες ώστε να προσφέρουν την 
κατάλληλη φροντίδα. τα παιδικά χωριά SOS υποστηρίζουν επίσης τα δικαιώματα των παιδιών που 
ζουν χωρίς τις οικογένειες τους. ίδρύθηκε το 1949 και οι δραστηριότητες τους που καλύπτουν 130 
χώρες διέπονται από το πνεύμα της διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού του οργανισμού 
ηνωμένων Εθνών.
 www.sos-childrensvillages.org 

οι οδηγίες του Quality4Children (Q4C) είναι μια συλλογή 18 ποιοτικών οδηγιών για την 
εναλλακτική φροντίδα στην Ευρώπη. η διαδικασία ανάπτυξης των οδηγιών Q4C είναι βασισμένη 
στη μέθοδο της βιωματικής αφήγησης. Πρόκειται για μια εξαιρετικά συμμετοχική μέθοδο έρευνας 
στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 500 άτομα από 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και 
νέων, βιολογικών οικογενειών, υπευθύνων φροντίδας, κοινωνικών λειτουργών και άλλων 
συμμετόχων. οι οδηγίες του Quality4Children παρουσιάστηκαν τον ίούνιο του 2007 στο Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο με πρωτοβουλία τριών οργανισμών: Παιδικά χωριά SOS, διεθνή οργάνωση για την 
ανάδοχη Φροντίδα (IFCO)και τη διεθνή ομοσπονδία κοινοτικής Εκπαίδευσης (FICE). Έκτοτε, 
οι τρεις αυτοί οργανισμοί προώθησαν την εφαρμογή των προτύπων σε διεθνείς πολιτικές και 
πρακτικές φροντίδας. Παιδιά και νέοι, καθώς και υπεύθυνοι φροντίδας ενθαρρύνονται να μάθουν 
και να χρησιμοποιούν τις οδηγίες του Q4C στα πλαίσια φροντίδας τους. 
 www.quality4children.info



Power4Youth 
Είναι μια κοινότητα νέων ανθρώπων που ζουν, ή έχουν ζήσει, σε εναλλακτική φροντίδα. 
Ενδιαφέρονται για: την ανταλλαγή απόψεων με άλλους, την ανταλλαγή εμπειριών, να κάνουν 
φίλους, να συμμετέχουν στην εφαρμογή των οδηγιών του Q4C και να έχουν την υποστήριξη των 
συνομηλίκων μεταξύ τους. μέλη της κοινότητας P4Y μπορούν να γίνουν παιδιά και νέοι κάτω των 
28 ετών με εμπειρία φροντίδας. Πέρα από την μόνιμη ανταλλαγή εμπειριών μέσω διαδικτύου, η 
κοινότητα P4Y φιλοξενεί συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο για τα μέλη της, με σκοπό τη συζήτηση 
θεμάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά και τους νέους με εμπειρία στη φροντίδα. Επίσης υποβάλλουν 
προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας στην φροντίδα και ασκούν πίεση σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ούτως ώστε να ληφθούν υπ’ όψη αυτές οι προτάσεις. 
 www.power4youth.eu 
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 Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του παιδιού του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 Πλήρες κείμενο της συνθήκης (αγγλικά): 
www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

 Εύκολοαναγνωστο κείμενο της συνθήκης 
(αγγλικά):
www.unicef.org/voy/media/rights_leaflet.pdf 

 διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού του 
οργανισμού ηνωμένων Εθνών σε άλλες γλώσσες: 
www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_2781.html 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 
της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη 
- Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε 
ιδρύματα παιδικής προστασίας 
www.coe.int/familypolicy 
(επιλέξτε “children in residential institutions”; διαθέσιμο 
σε πολλές γλώσσες και ελληνικά)

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ - Τμήμα Οικογενειακής 
Πολιτικής και Δικαιωμάτων του Παιδιού
www.coe.int/familypolicy

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ - Δράση για τα παιδιά 
που ζούν σε ιδρύματα
www.coe.int/familypolicy 
(επιλέξτε “children in residential institutions”)

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ - Πρόγραμμα 
“Χτίζοντας μια Ευρώπη για και με τα παιδιά
www.coe.int/children 

 Πρότυπα Quality4Children Standards (Q4C)
www.quality4children.info

 26 γλώσσες: 
www.quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_
country,at,_language,en.html 

 Power4Youth
www.power4youth.eu 

 Οδηγίες ΟΗΕ 
www.crin.org/docs/DRAFT_UN_Guidelines.pdf

 Ευρωπαϊκό Δϊκτυο των Συνηγόρων των 
δικαιωμάτων του παιδιού
http://crin.org/enoc/members/index.asp 

 Παιδικά Χωρία SOS  
www.sos-childrensvillages.org 

 Διεθνής Οργάνωση για την Ανάδοχη 
Φροντίδα (IFCO)
www.ifco.info/ 

 Διεθνής Ομοσπονδία Κοινοτικής
 Εκπαίδευσης (FICE)
www.fice-inter.org/ 

 Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε 
Δράση"
www.salto-youth.net/about/

 ChildOnEurope: Eυρωπαϊκό Δίκτυo Εθνικών 
Παρατηρητηρίων για την Παιδική Ηλικία
www.childoneurope.org

 CRIN: Δίκτυο Ενημέρωσης για τα δικαιώματα 
του παιδιού
www.crin.org

 Δίκτυο Καλύτερης Φροντίδας 
http://crin.org/bcn/

 Unicef: Ταμείο Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά 
www.unicef.org

 Φωνές της Νιότης
www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_155.html 
www.unicef.org/protection/files/Parental_Care.pdf

Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι
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Οι σημειώσεις σου
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Παιδιά και νέοι σε φροντίδα
Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας!

Θα μπορώ να βλέπω τη βιολογική μου οικογένεια όσο θα βρίσκομαι σε φροντίδα; τι θα γίνει αν δεν θέλω 
να τους βλέπω; τι θα συμβεί εάν έχω υποστεί κακοποίηση και παραμέληση στην εναλλακτική φροντίδα? 
ςε ποιόν να απευθυνθώ αν έχω προβλήματα με τον κοινωνικό λειτουργό μου; Έχω λόγο στη διαδικασία 
της φροντίδας μου; 

Το Παιδιά και νέοι σε φροντίδα – Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας! είναι ένα φιλικό έντυπο, με πληροφορίες 
που απευθύνονται σε παιδιά και νέους που βρίσκονται σε εναλλακτική φροντίδα. Προσφέρει απαντήσεις σε 
όλες τις παραπάνω ερωτήσεις και σε πολλές ακόμα. Μέσα από εικονογραφημένες ιστορίες και ενημερωτικά 
κείμενα, τα παιδιά και οι νέοι σε φροντίδα μπορούν να μάθουν για τα δικαιώματά τους, όπως αυτά έχουν 
τεθεί από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, για τα δικαιώματα των παιδιών που μένουν σε ιδρυματική φροντίδα και από τα πρότυπα για 
την εξω οικογενειακή φροντίδα του Quality4Children. Μπορούν επίσης να μάθουν, πώς να ασκήσουν αυτά 
τα δικαιώματα και να έχουν ένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία της φροντίδας τους και συμπεριλαμβάνονται 
τρόποι για να την καλυτερεύσουν. 

Η ηλεκτρονική έκδοση για το Παιδιά και νέοι σε φροντίδα – Ανακαλύψτε τα δικαιώματα σας βρίσκεται 
στο www.coe.int/children, η ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού 
πρόγραμμα «Χτίζοντας μιά Ευρώπη για και με τα παιδιά».

www.coe.int/children

το ςυμβούλιο της Ευρώπης έχει 47 κράτη μέλη, καλύπτοντας ουσιαστικά σχεδόν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο. 
το ςυμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949, και αναπτύσει κοινές δημοκρατικές και νομικές αρχές βασισμένες 
στην Ευρωπαϊκή ςύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και άλλα σχετικά κείμενα πάνω στην προστασία του 
ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών.


