
Κάλεσμα συνεργατών

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ,πιστοποιημένος φορέας, αναζητά έμπειρους
επαγγελματίες για συνεργασία.

Καλούμε επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής υγείας και της φροντίδας που
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας στο τομέα της αποϊδρυματοποίησης και της
εναλλακτικής φροντίδας παιδιών.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε επαγγελματίες: Ψυχολόγους, Συμβούλους Ψυχικής
Υγείας, Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχιάτρους, Κοινωνιολόγους – Ανθρωπολόγους,
Εργοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

 Να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, ώστε να μπορέσουν να
συνεργαστούν μαζί μας σε μελλοντικές δράσεις με συγκεκριμένους πληθυσμούς
ενηλίκων υιοθετημένων, ευάλωτων παιδιών και νέων, με βιολογικές, θετές και
ανάδοχες οικογένειες.

 Να συμβάλλουν στη προσπάθειά μας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης, για την ιδρυματοποίηση και τις σωστές πρακτικές στην
εναλλακτική φροντίδα.

 Θα συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια για επαγγελματίες και γονείς,
συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία και στήριξη σε ευάλωτο πληθυσμό, οικογένειες
και νέους, σε συνέδρια & ημερίδες.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας, θα συμμετάσχουν σε
επιπλέον συναντήσεις,ώστε να εισαχθούν στις επαγγελματικές, ηθικές αξίες και
ακαδημαϊκές αρχές με τις οποίες στηρίζουμε το έργο μας. Θα παρακολουθήσουν
σεμινάρια με μικρό κόστος, ανάλογα με το τομέα που επιθυμούν να ασχοληθούν.

Οι εκπαιδεύσεις έχουν στόχο την εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

 Αναζήτηση Ριζών Ενήλικων Υιοθετημένων Ατόμων: οι ανάγκες που οδηγούν
στην αναζήτηση ριζών.

 Υιοθεσία, αναδοχή και αποϊδρυματοποίηση: Οι αρχές και οι αξίες μας πίσω από
τους θεσμούς.

 Αναπτυξιακό τραύμα και Σχέσεις συναισθηματικού Δεσμού

 Δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων με παιδιά με αναπτυξιακό τραύμα.



Οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που
εργάζονται χρόνια στους συγκεκριμένους τομείς και βασίζονται σε διεθνείς
επιστημονικές πρακτικές.

Θα προηγηθεί αξιολόγηση και σειρά προτεραιότητας με βάση τα βιογραφικά που θα
αποσταλούν.

Στο τέλος των εκπαιδεύσεων θα υπογραφούν πρωτόκολλα συνεργασίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας
μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους και να συμπληρώσουν τη φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί. Θα τηρηθούν οι κανόνες διασφάλισης
προσωπικών δεδομένων.

Αποστολή βιογραφικών και της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email:
SmallCommunityTrain@gmail.com




