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χαιρετισμός

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τον απολογισμό των δράσεων του Δικτύου
για τα Δικαιώματα του Παιδιού [Δίκτυο] για το 2017. Κρίνοντας ότι πολλά και
σημαντικά συνέβησαν στη διάρκεια της χρονιάς, που αξίζουν να «ακουστούν»,
αποφασίσαμε να τα αποτυπώσουμε σε μία νέα έκδοση, η οποία ελπίζουμε ότι θα
σας διαφωτίσει σε βάθος για το έργο του Δικτύου, που από το 2004 συνεχίζεται
αδιάκοπα και καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Το έργο του Δικτύου όμως είναι οι άνθρωποί του και η παρούσα έκδοση είναι
μια ευκαιρία για να πούμε ξανά ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι στήριξαν
και εξακολουθούν να στηρίζουν το μη κερδοσκοπικό σωματείο μας. Εθελοντές,
εργαζόμενοι, φίλοι και μέλη, όλοι μαζί αποτελούμε το Δίκτυο, αυτό το δίκτυο
αλληλεγγύης, που χρησιμοποιεί τη δύναμη της γνώσης και του πολιτισμού για να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών και άρα και τη δική μας ζωή.
Μυροφόρα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ
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εισαγωγή

Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
παραμένει πάντα σε εγρήγορση. Χωρίς παρέκκλιση από τον στόχο του -που
πάντα είναι η υποστήριξη των παιδιών και η προάσπιση και προώθηση των
δικαιωμάτων τους- το Δίκτυο γνωρίζει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες
και προκλήσεις. Η οικονομική κρίση, που εξακολουθεί να υφίσταται και να πλήττει
χιλιάδες οικογένειες στη χώρα, σε συνδυασμό με την προσφυγική κρίση, που
ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και διαρκεί ακόμη με την άφιξη χιλιάδων προσφύγων
στην Ελλάδα [το 40% των οποίων είναι παιδιά], απαιτούσαν από την πλευρά
του Δικτύου γρήγορα αντανακλαστικά, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων,
επαναπροσδιορισμό λειτουργιών.
Με βάση τα παραπάνω, σε μία ακόμη δύσκολη χρονιά, όπως ήταν το 2017
το Δίκτυο, έχοντας σαν στήριγμα την ποιότητα και την αξιοπιστία που το
χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, συνέχισε ή αναπροσάρμοσε επιτυχημένες
δραστηριότητες και επιπλέον προχώρησε με σιγουριά και αποφασιστικότητα στις
απαραίτητες νέες κινήσεις και δράσεις ώστε να ανταποκριθεί για ακόμη μία φορά
με συνέπεια στις ανάγκες, αλλά και στο ρόλο του.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά όλα όσα κάναμε στη
διάρκεια του 2017. Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας τον απολογισμό μας, οι
δράσεις του Δικτύου ήταν πολλές και ποικίλες. Όμως ίσως δεν ήταν αρκετές, αν
λάβει κανείς υπόψη τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται
καθημερινά περιστατικά εκμετάλλευσης, παραμέλησης, κακοποίησης καθώς
και άλλες παραβιάσεις βασικών δικαιωμάτων, που βιώνουν πολλά παιδιά
ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, φυλής, φύλου, θρησκείας, γλώσσας ή άλλου
χαρακτηριστικού τους.
Οι προκλήσεις λοιπόν στο πεδίο των δικαιωμάτων των παιδιών παραμένουν,
κάνοντας επιτακτική την ανάγκη συνέχισης του έργου μας αλλά και της δικής σας
υποστήριξης σε αυτό.
Πάνος Χριστοδούλου
Διευθυντής
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ορόσημα 2017

Πολιτικές
Το 2017 το Δίκτυο αποκτά ρητούς κανόνες για θέματα καθημερινής λειτουργίας
του και συγκεκριμένα: Πολιτική Διασφάλισης των παιδιών που συμμετέχουν
στις δράσεις του [Child Safeguarding Policy], Κώδικα Δεοντολογίας,
Κανόνες διαφάνειας, λογοδοσίας και ορθής διακυβέρνησης, Κανόνες για την
εμπιστευτικότητα, Κανόνες σχετικά με την προβολή στα ΜΜΕ, Κανόνες για τη
διαδικασία προσλήψεων. Επίσης, με πρωτοβουλία του Δικτύου διενεργείται
πλέον έλεγχος από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Η συνεχής ανάπτυξη του Δικτύου καθώς και η πολυπλοκότητα των προγραμμάτων
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οδηγούν στην αύξηση
του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης. Με αφορμή τις εν λόγω εξελίξεις το
Δίκτυο ξεκινά καταγραφή διαδικασιών λειτουργίας, περιγραφή θέσεων εργασίας
κλπ. Τελικός σκοπός η δημιουργία HR εγχειριδίου, λειτουργιών και διαδικασιών,
το οποίο θα λειτουργεί ενημερωτικά και ως σημείο αναφοράς για όλους τους
εργαζόμενους του Δικτύου.

Συνεργασίες
Η επιτυχημένη συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Save the Children στη διάρκεια
του 2016 καθώς και η συνέπεια και αξιοπιστία που όλα αυτά τα χρόνια επιδεικνύει
το Δίκτυο, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες σε
προγράμματα που υποστηρίζουν παιδιά με καταξιωμένους φορείς όπως η UNICEF
και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες [UNHCR]. Επίσης, το
2017 μπήκαν οι βάσεις για νέες συνεργασίες (που ξεκινούν το 2018), όπως αυτή
με τη διεθνή οργάνωση SIF και την ισπανική οργάνωση AYRE, ενώ συνεχίζονται
και «παλιές δοκιμασμένες» συνεργασίες, όπως με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και τον Δήμο Αθηναίων.

Νέοι Χώροι
Το 2017 το Δίκτυο μεγαλώνει! Το Εφηβικό Δίκτυο αποκτά τον δικό του άνετο
και φιλόξενο για πολλές δράσεις χώρο [στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 189].
Επίσης, το Κέντρο για το Παιδί επεκτείνεται και –εκτός του Φρουραρχείουαναπτύσσει πλέον δράσεις και στο Δημοτικό Ιατρείο Κ. Πατησίων [στην
οδό Σαρανταπόρου 4]. Τέλος, το Δίκτυο νοικιάζει επιπλέον χώρο δίπλα στο
Εργαστήρι Πολιτισμού [στην οδό Αλκαμένους 11], όπου πλέον στεγάζονται εκεί
το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης για παιδιά πρόσφυγες
αλλά και διοικητικές υπηρεσίες.

Εφημερίδα και Ραδιόφωνο
Στη διάρκεια της χρονιάς εκδίδεται ως ένθετο στην Εφημερίδα των Συντακτών,
το πρώτο φύλλο της εφημερίδας του Δικτύου «Αποδημητικά Πουλιά». Επίσης
μεταδίδεται και η πρώτη του διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή, το «Ράδιο
Πικραλίδα». Πρόκειται για αποκλειστικό έργο εφήβων από διαφορετικές πατρίδες,
οι οποίοι με τη στήριξη του Δικτύου, δημιουργούν τη δική τους συντακτική ομάδα,
αποκτούν βήμα, αλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται, και εκφράζονται ελεύθερα.
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Stop-motion Animation
& Υποψηφιότητα για Βραβείο
Η ταινία Bird Song - Awaze Parandeha [Τιτίβισμα], [που δημιούργησαν το
καλοκαίρι του 2017 παιδιά από το Αφγανιστάν στη διάρκεια ενός εργαστηρίου μας
stop motion animation] παίρνει μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και από εκεί ετοιμάζει βαλίτσες για Νορβηγία
για το Amandus – Lillehammer International Student Film Festival, όπου είναι
υποψήφια για βραβείο [Μάρτιος 2018].
Το εργαστήρι animation του Δικτύου, έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να
εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες και αποτέλεσε το μέσο για να
αποτυπώσουν με αλληγορικό τρόπο το ταξίδι τους αλλά και αμέτρητων άλλων
οικογενειών προσφύγων, που εξακολουθούν να αναγκάζονται να εγκαταλείπουν
τον τόπο διαμονής τους και να καταφεύγουν σε μια ξένη χώρα.

Νέα Πλανόδια Βιβλιοθήκη
Το 2017 έχουμε τη νέα κατασκευή της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης μας. Οι
στυλοθέτες, τα κοντάρια, το σκοινί, με τα οποία στηνόταν τόσο καιρό η Πλανόδια,
αντικαταστάθηκαν από νέα υλικά συναρμολόγησής. Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη
πλέον γίνεται ακόμη πιο όμορφη, φιλόξενη και λειτουργική με ειδικά καλαίσθητα
χωρίσματα, που δημιουργούν διαφορετικές γωνίες-έκπληξη για διάβασμα,
συζήτηση, κουκλοθέατρο, ζωγραφική και πολύ παιχνίδι.

Site, e-mail & Social Media
Το Δίκτυο αποκτά νέα και πιο λειτουργική ιστοσελίδα.
[επισκεφτείτε την! www.ddp.gr]
Μαζί αποκτά και νέο e-mail: diktio@ddp.gr
Επίσης, αρχίζει να χρησιμοποιεί πιο συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
[facebook, instagram κλπ] και καταφέρνει μέσα σε έναν μόνο χρόνο να αυξήσει τον
αριθμό όσων το ακολουθούν εκεί από 5000 σε 15239.

Εκπαίδευση
Το Δίκτυο ρίχνει μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση των στελεχών του. Μέσα
στη χρονιά εργαζόμενοι του Δικτύου, ανάλογα και με την ειδικότητά τους,
παρακολουθούν σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται είτε από το
ίδιο το Δίκτυο είτε από εξωτερικούς φορείς. Ενδεικτικά: εσωτερική εκπαίδευση
διερμηνέων, εκπαιδευτικό σεμινάριο ραδιοφωνίας από United Societies of
Balkans, εκπαίδευση σε θέματα Gender Based Violence από UNHCR και Διοτίμα,
εκπαίδευση σε θέματα Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning
[MEAL] από Save the Children, εσωτερικό σεμινάριο Children Safeguarding
Policy, εκπαίδευση σε θέματα οικογενειακής επανένωσης και παρακολούθηση του
Advanced ELENA Course: Legal Avenues for Strengthening International
Protection in Europe [ECRE], εκπαίδευση στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις
από ΟΚΑΝΑ.

7

8

η δράση μας

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο,
που από το 2004 ερευνά, προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού στην
εκπαίδευση, την οικογένεια, την κοινωνία. Οργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
Κοινωνικο-Πολιτισμικές Δράσεις, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες παιδιών, και
συνεργάζεται γι’ αυτό με οργανώσεις του εξωτερικού και της χώρας μας. Στηρίζεται
στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, στην κοινωνική
αλληλεγγύη, την πολιτισμική διαφορετικότητα και την εθελοντική προσφορά των
μελών και φίλων του.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο λειτουργεί σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει
δράσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ίδιων
των παιδιών, της κοινής γνώμης καθώς και των κέντρων λήψεων αποφάσεων
και εφαρμογής πολιτικών σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματα. Ο δεύτερος
πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την καθημερινή και, στην πράξη,
υποστήριξη των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Στο πεδίο αυτό, πολλές
διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών «συναντιόνται» στο Δίκτυο
και συνεργάζονται σε καθημερινή βάση [ανάμεσά τους, παιδαγωγοί, δικηγόροι,
πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α.]. Όλοι οι
παραπάνω, χωρισμένοι σε ομάδες, ανάλογα με τον χώρο δράσης και το εκάστοτε
πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο, θέτουν μαζί τους στόχους και σχεδιάζουν από
κοινού τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τις παραπομπές, αλληλοενημερώνονται για
την εξέλιξή τους και γενικά ενεργούν για την ολιστική κάλυψη των αναγκών κάθε
παιδιού που επισκέπτεται το Δίκτυο. Στόχος πάντα είναι το βέλτιστο συμφέρον
των παιδιών και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να μεγαλώνουν
υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά τους
να είναι πάντα σεβαστά.

Στη διάρκεια του 2017 το Δίκτυο προσπάθησε να ανταποκριθεί σε αυτόν το στόχο
μέσω των ακολούθων προγραμμάτων:
Εργαστήρι Πολιτισμού
Κέντρο για το Παιδί
Εφηβικό Δίκτυο
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
[Το Δίκτυο στην Τράιμπερ]
The Young Journalists
Πλανόδια Βιβλιοθήκη
Υποστήριξη σε παιδιά πρόσφυγες
[Σημεία Επαφής]
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εργαστήρι
πολιτισμού

Το Εργαστήρι Πολιτισμού αποτελεί εδώ και χρόνια τον πυρήνα του Δικτύου.
Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια και τους δίνεται η
ευκαιρία να εξερευνήσουν, να μάθουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και μαζί
να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, ώστε να γίνουν ενεργοί, ενημερωμένοι,
υπεύθυνοι, ευαισθητοποιημένοι και ανεξάρτητοι πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στις ανάγκες παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
περιθωριοποίησης, ενώ επιπλέον, προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση του
πολιτισμού, της αλληλεπίδρασης, της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας
μεταξύ παιδιών απ’ όπου κι αν προέρχονται. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από
πλήθος εκδηλώσεων που διοργανώνει το Εργαστήρι, όπως: τμήματα μαθησιακής
υποστήριξης, δημιουργικές ομάδες και εργαστήρια, εκδρομές, επισκέψεις σε
χώρους πολιτισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
Ειδικά το 2017, 240 καινούργια παιδιά ενεγράφησαν στο Δίκτυο. Έτσι ο συνολικός
αριθμός των παιδιών με κάρτα μέλους έφτασε τα 1740. Πρόκειται για μαθητές
από όλες τις τάξεις του Δημοτικού και παιδιά του Νηπιαγωγείου. Από αυτά, τα
225 είναι ενεργά και συνεπή μέλη συμμετέχοντας ανελλιπώς στις δράσεις του
Εργαστηρίου, οι οποίες για το 2017 ήταν οι ακόλουθες:
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Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη μας ξεπέρασε τους 5000 τίτλους. Τη συλλογή της
συμπληρώνει και μια πλούσια βιβλιογραφία δίγλωσσων βιβλίων: αγγλικά-φάρσι,
αγγλικά-αραβικά, αγγλικά-dari, αγγλικά-urdu.
Μέσα στο 2017 η βιβλιοθήκη φιλοξένησε αγαπημένους παραμυθάδες και
συγγραφείς, όπως τη Σάσα Βούλγαρη, που με τις αφηγήσεις της ταξίδεψε τα
παιδιά σε κόσμους μαγικούς, την Κατερίνα Κρις, τον Αντώνη Παπαθεοδούλου
και τη Λίλη Λαμπρέλλη, οι οποίοι παρουσίασαν τις ιστορίες τους και μίλησαν με
τα παιδιά για τα βιβλία που τους αρέσουν.

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Το 2017* πραγματοποιήθηκαν συνολικά 21 Δημιουργικές Ομάδες, που
κάλυψαν μια μεγάλη ποικιλία θεματικών, όπως: χορός, θέατρο, κινηματογράφος,
αφήγηση παραμυθιού, μυθολογία, ποδόσφαιρο, μουσική, γεωγραφία, κατασκευή
κοσμήματος, κατασκευές με πηλό, πειράματα, ρητορική κ.α.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 22 τμήματα Αγγλικών και Μαθησιακής
Υποστήριξης που κάλυψαν όλες τις τάξεις Δημοτικού. Επίσης, λειτούργησε τμήμα
Μαθησιακής Υποστήριξης για παιδιά που δεν μιλούν Ελληνικά καθώς και 2
τμήματα εκμάθησης Αλβανικών και 2 τμήματα Αραβικών ως μητρικής γλώσσας για
παιδιά και ένα τμήμα Ισπανικών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στη διάρκεια του 2017 το Εργαστήρι διοργάνωσε 8 επισκέψεις πολιτιστικού
ενδιαφέροντος [μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, θεατρικές παραστάσεις],
ενώ συνεργάστηκε και με άλλους φορείς, όπως την ΠΕΨΑΕΕ, το Τμήμα
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου, το Μικρό Παρίσι των Αθηνών και τη ΧΕΝ Αθηνών [εθελόντριές
τους πραγματοποίησαν 4 εργαστήρια χειροτεχνίας για μητέρες, επίσης 3
φορές μαγείρεψαν για ευάλωτες μονογονεϊκές οικογένειες - στο πλαίσιο του
προγράμματος του Δικτύου «Κυριακάτικο Τραπέζι»].

* περιλαμβάνεται η περίοδος Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2017
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Τι δεν κρατάμε
Το πρόβλημα έλλειψης χώρου. Η προσφορά αλλά και η ζήτηση για νέες δημιουργικές
ομάδες, εργαστήρια και γενικά δράσεις, ήταν μεγαλύτερη από τον μικρό χώρο
όπου στεγάζεται το Εργαστήρι Πολιτισμού. Η κατάσταση επιβαρυνόταν ακόμη
περισσότερο από την αναγκαστική - λόγω μη ύπαρξης άλλων χώρων - συνύπαρξη
με άλλα προγράμματα, δράσεις αλλά και το διοικητικό προσωπικό του Δικτύου.
Τις ελλείψεις σε προσωπικό. Το Εργαστήρι χρειάζεται περισσότερους
εργαζόμενους ώστε να μπορεί να καλύψει μόνιμα και σταθερά τις ανάγκες των
παιδιών και της γενικότερης λειτουργίας του χώρου.

Τι κρατάμε
Την αύξηση μέσα σε έναν μόνο χρόνο τον αριθμό τίτλων των παιδικών βιβλίων της
δανειστικής μας Βιβλιοθήκης σε 5000! Ο αντίστοιχος αριθμός το 2016 ήταν 3500.
Την έκπληξη και χαρά παιδιών που μιλούν αραβικά, farsi, dari, urdu, αγγλικά να
διαπιστώνουν ότι στη Βιβλιοθήκη μας υπάρχουν πλέον και δίγλωσσα βιβλία.
Τις 273 φορές που παιδιά του Δικτύου δανείστηκαν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη
μας.
Το γεγονός ότι εθελοντές διαβάζουν και αυτοί. 181 φορές δανείστηκαν και αυτοί
βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Δικτύου.
Τις συνεργασίες με Φορείς και ανθρώπους που αγαπούν και προσφέρουν στο
Εργαστήρι και οι οποίες κρατούν από το 2012, αλλά και νέες συνεργασίες που
αναπτύσσονται σταθερά.

Τι ακούσαμε
«Αυτή η Βιβλιοθήκη είναι σούπερ-ντούπερ υπερκαταπληκτική!»
Μαράμ, 10 ετών
«Μου αρέσει το Εργαστήρι γιατί πάντα κάνει ζέστη και κάθε φορά που μου δίνεις
ζεστό τσάι θυμάμαι το σπίτι μου στην Αίγυπτο».
Μύριαμ, μαμά
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κέντρο για το παιδί

Τα Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού λειτουργεί δύο «Κέντρα για το Παιδί»
σε δύο διαφορετικούς χώρους: στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας [Φρουραρχείο]
και στο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων [Σαρανταπόρου 4 - από τον Ιούνιο 2017]
αντίστοιχα, που αποτελούν συλλογικούς χώρους συνεργασίας και κοινού
σχεδιασμού της Κοινωνίας των Πολιτών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και
την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο
της παραπάνω συνεργασίας, το 2017, το Δίκτυο με τα δύο Κέντρα του προσέφερε
δημιουργικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες αλλά και ψυχοκοινωνική συνδρομή
σε όλα τα παιδιά έως 13 ετών καθώς και πληροφόρηση και στήριξη στους γονείς
τους, που επισκέφτηκαν τους προαναφερόμενους χώρους προκειμένου να
λάβουν επιπλέον υπηρεσίες και συνδρομή από τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες
οργανώσεις και φορείς.

Συγκεκριμένα, στα δύο Κέντρα, το Δίκτυο παρείχε:
Παιδαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες
Υποστηρικτική συμβουλευτική για παιδιά και γονείς
Ψυχολογική υποστήριξη
Πλαισίωση και υποστήριξη εξατομικευμένων αναγκών παιδιών και οικογενειών
Ομάδες μαθησιακής υποστήριξης για παιδιά σχολικής ηλικίας
Συμβουλές παιδιάτρου
Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών επισκέψεων
Παιδική Δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια

Όλες οι παραπάνω δράσεις σχεδιάστηκαν από την ομάδα του Κέντρου για το
Παιδί [που αποτελείται από παιδαγωγούς, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και
εθελοντές], η οποία εργάστηκε από κοινού και συστηματικά και προσάρμοσε τις
δράσεις και τους παιδαγωγικούς στόχους της στις ανάγκες των παιδιών και των
οικογενειών που επισκέπτονται το Φρουραρχείο και το Δημοτικό Ιατρείο, με
σκοπό την ολιστική βοήθεια και την ευρύτερη ένταξή τους στην κοινότητα.
Στη διάρκεια του 2017, στα δύο Κέντρα, λειτούργησαν 6 δημιουργικές ομάδες,
3 ομάδες μαθησιακής υποστήριξης και 11 εργαστήρια, ενώ πραγματοποιήθηκαν
4 προβολές ταινιών και 7 εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους [επισκέψεις σε
μουσεία, παραστάσεις κλπ]. Τα δύο Κέντρα φιλοξένησαν στις δραστηριότητές
τους συνολικά 3239 παιδιά, ενώ προσέφεραν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 712
περιπτώσεις.
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Τι δεν κρατάμε
Τις αστοχίες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστέρησαν υπέρμετρα την
καταβολή χρηματοδότησης του προγράμματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Την απουσία διερμηνέων από το πρόγραμμα.
Τις συχνές αλλαγές στη σύσταση της ομάδας.

Τι κρατάμε
Την εικόνα των παιδιών που έρχονταν πάντα μέσα στο Κέντρο για το Παιδί
χαμογελώντας και τρέχοντας και μετά δεν ήθελαν να φύγουν.
Την ανάπτυξη ειλικρινούς σχέσης με τους γονείς, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν
στο Κέντρο για το Παιδί το Δίκτυο για θέματα των παιδιών τους σχετικά με
εκπαίδευση, συμπεριφορές κλπ.
Την καλή συνεργασία του Δικτύου με τις άλλες οργανώσεις και φορείς για συνολική
- ολιστική παρέμβαση στο συγκεκριμένο πληθυσμό.

Τι ακούσαμε
«Είχα πολύ καιρό να δω τα παιδιά μου τόσο χαρούμενα…»
Μητέρα από Τουρκία που επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Κέντρο για το Παιδί
«Μπόρεσα να κοιμηθώ συνεχόμενα πολλές ώρες μετά τη συνάντησή μας…. Είχε
να μου συμβεί καιρό!»
Μητέρα από τη Συρία, μετά από συνάντηση με την ψυχολόγο του προγράμματος
«Μένουμε στον Πειραιά, αλλά κάθε φορά που ερχόμαστε στο κέντρο περνάμε από
εδώ γιατί τα παιδιά το ζητάνε!»
Πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας από το Αφγανιστάν
«Στα Δημοτικά Ιατρεία στα Πατήσια, πήγα αρχικά για μένα αλλά βοήθησαν τον
σύζυγό μου να βρει δουλειά, με έστειλαν να πάρω διάγνωση για τη δυσλεξία
του παιδιού μου και το βοηθούν οι παιδαγωγοί με το διάβασμα, δύο φορές την
εβδομάδα».
Μητέρα από την Ελλάδα
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εφηβικό δίκτυο

Το Εφηβικό Δίκτυο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
πολιτιστικών και ψυχοκοινωνικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, που
απευθύνονται σε εφήβους και νέους 13 – 20 ετών, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για
εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, στους
ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, στους πρόσφυγες, καλλιεργώντας το
έδαφος της σταδιακής ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους τους.
Στόχος του Εφηβικού Δικτύου είναι να αποτελέσει έναν διαπολιτισμικό χώρο
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ομαδικών και ατομικών
δεσμών φιλίας και υποστήριξης, επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού
και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον.
Με βάση τον παραπάνω στόχο από την προηγούμενη χρονιά λειτουργεί ο
θεσμός του μέντορα-befriender, αλλά και μια πληθώρα σχετικών υποστηρικτικών
εκπαιδευτικών και δημιουργικών δράσεων, όπως: θεατρική ομάδα, εκμάθηση
Ισπανικών, ομάδα κεραμικής, χορός, ομάδα αλληλογραφίας με σχολείο του
Λονδίνου, χορωδία, εργαστήρι φωτογραφίας, ομάδα ποδοσφαίρου, δημιουργία
γιγαντοαφίσας, δανειστική εφηβική βιβλιοθήκη κ.α.. Κατά τη διάρκεια του 2017 οι
παραπάνω δράσεις συνεχίστηκαν και εμπλουτίστηκαν με επιπλέον δημιουργικές
και εκπαιδευτικές ομάδες αλλά και ποικίλες εξωτερικές δραστηριότητες και
επισκέψεις πολιτιστικού και επιμορφωτικού περιεχομένου:
Ας μιλήσουμε με εικόνες [δημιουργία, παραγωγή και εκτύπωση εικόνας]
Εργαστήρι Stop Motion/Animation [δημιουργία ταινιών μικρού μήκους]
Εργαστήρι STEM [3D Modelling και κατασκευή ρομπότ]
Πειραματικές μορφές Τέχνης [πειραματισμοί με τις καλές τέχνες με στόχο ένα
εικαστικό πρότζεκτ για το 2018]
Θεατρικό εργαστήρι ‘CitiZenShip’ [θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί σε συνεργασία με
τη Γαλλική κολεκτίβα ‘Je Pars a Ζart’ και με τελικό προορισμό τη συμμετοχή στο
εφηβικό θεατρικό φεστιβάλ στο Montpellier της Γαλλίας τον Ιούνιο 2018)]
Μακραμέ [εισαγωγή στις βασικές τεχνικές της κλωστοϋφαντουργίας και κατασκευή
κοσμήματος]
Ομάδα Μπάσκετ [στο πλαίσιο των ‘Ανοιχτών Σχολείων’ του Δήμου Αθηναίων]
Μαθησιακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
[αγγλικά, αρχαία, έκθεση, ιστορία, μουσική, πιάνο, κιθάρα και σχέδιο]

Στις προαναφερόμενες σταθερές ομάδες πήραν μέρος συνολικά 127 έφηβοι, ενώ
περισσότεροι από 500 συμμετείχαν στις εξωτερικές δράσεις που οργάνωσε το
Εφηβικό Δίκτυο. Επίσης 310 έφηβοι συμμετείχαν σε δράσεις στο πλαίσιο του
befriending. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε σε ενέργειες ψυχοκοινωνικής παρέμβασης
κατόπιν 214 συναντήσεων ψυχολόγου με εφήβους και γονείς. Παράλληλα υπήρξε
συνδρομή σε 295 περιπτώσεις στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αιτημάτων κοινωνικής
πρόνοιας, μέριμνας σχολικής ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης των εφήβων
και των γονιών τους.
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Τι δεν κρατάμε
Τις δυσκολίες και δυσλειτουργίες που υπήρξαν κατά την αναγκαστική [λόγω
έλλειψης χρηματοδότησης] αρχική συστέγαση του Εφηβικού προγράμματος
με άλλα προγράμματα του Δικτύου, που απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες.
Το πρόβλημα λύθηκε στη διάρκεια του έτους όταν βρέθηκε χρηματοδότηση και
δρομολογήθηκε η μετεγκατάσταση του Εφηβικού Δικτύου σε νέο ανεξάρτητο
χώρο.

Τι κρατάμε
Την πρωτοτυπία, ποικιλία και ποιότητα των δράσεων του Εφηβικού Δικτύου,
που αποτέλεσαν πόλο έλξης για εφήβους με τα αντίστοιχα ενδιαφέροντα και
εξασφάλισαν τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών εφήβων σε κάθε ομάδα και όχι
την ανακύκλωση των ίδιων εφήβων στις ομάδες.
Τους ισχυρούς δεσμούς και τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών και των
οικογενειών τους και της ομάδας μας και των εθελοντών. Η κεκτημένη εμπιστοσύνη,
μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε απογευματινές και βραδινές δράσεις, αλλά
εξασφάλισε και τη συμμετοχή των εφήβων σε εξωτερικές δραστηριότητες και
εκπαιδευτικές εκδρομές.
Τις καλές πρακτικές Befriending. Στο πλαίσιό τους εθελόντρια πρότεινε και
πραγματοποίησε με έφηβο κορίτσι σειρά επισκέψεων σε εκθέσεις και μουσεία,
και της εξασφάλισε δωρεάν συμμετοχή σε ετήσιο εικαστικό εργαστήριο εκτός
Δικτύου. Εθελόντρια εξασφάλισε τη συμμετοχή 3 εφήβων στο ντοκιμαντέρ ‘Urban
Soundscapes’ του Exile Room Productions καθώς και την παρακολούθηση του
Εργαστηρίου Κυπρομινωικής Γραφής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης [από
το οποίο προέκυψε εικαστική έκθεση των εφήβων η οποία θα ψηφιοποιηθεί και θα
προστεθεί στη μόνιμη συλλογή του μουσείου].
Την εμπιστοσύνη άλλων οργανώσεων προς το Δίκτυο, οι οποίες ενθάρρυναν
σταθερό αριθμό παιδιών να λάβουν μέρος στις δράσεις μας.

Τι ακούσαμε
«Το εφηβικό δίκτυο για εμένα σημαίνει: δημιουργικότητα και τρέλα! Θα ήθελα να
φτιάξουμε μία ομάδα κασκαντέρ».
Έφηβος συμμετέχων σε δημιουργική ομάδα.
“A very big Bravo and Congratulations to the team. Keep going guys, you are the
future of the world”.
Εθελοντής που συμμετείχε σε εκδήλωση της θεατρικής ομάδας.
«Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζεις για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες
των παιδιών, εξίσου σημαντικό με την κάλυψη των βασικών ανθρωπιστικών τους
αναγκών. Νιώθω πολύ τυχερός που σας γνώρισα».
Επίτροπος της Μετάδρασης μετά από εγγραφή εφήβων στο πρόγραμμα του
Εφηβικού Δικτύου.
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Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης [ΚΔΑΠ]

«Το Δίκτυο στην Τράιμπερ»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης [ΚΔΑΠ] παιδιών προσχολικής και
σχολικής ηλικίας έως 12 ετών λειτούργησε για δεύτερη χρονιά στο χώρο που
διατηρεί το Δίκτυο στην Πλατεία Τράιμπερ. Χωρισμένο σε δύο βάρδιες [για
παιδιά 5-6 και 7-12 ετών αντίστοιχα], το ΚΔΑΠ του Δικτύου παρείχε σε 30 παιδιά
καθημερινή δημιουργική απασχόληση και υποστήριξη σε γνωστικά αντικείμενα και
θεματικές όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία και Αγγλικά.
Επίσης, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε στην πορεία του και με Ισπανικά. Επιπλέον,
για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας η υποστήριξη περιλάμβανε προγλωσσικές και
προμαθηματικές ασκήσεις.
Πέρα από τα παραπάνω, το ΚΔΑΠ συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του και
δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίχθηκαν κυρίως από εθελοντές.
Ανάμεσά τους οι Δημιουργικές Ομάδες:
Εικαστικές Δημιουργίες
Πολλή ζωγραφική και γνωριμία με τη ζωή και το έργο γνωστών ζωγράφων και τις
τεχνικές που χρησιμοποίησαν στην ζωγραφική τους.
Φιλαναγνωσία
Δραστηριότητες ενίσχυσης της επαφής των παιδιών με εξωσχολικά βιβλία.
Παιδικό Παραμύθι
Επαφή των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών
και ενίσχυση αυτής με τη δημιουργία σχετικών με τα παραμύθια κατασκευών,
καθώς και ζωγραφικής.
Σινεμά και Κινηματογραφική Αφίσα
Προβολή παιδικών ταινιών και δημιουργία αφίσας με ευφάνταστα υλικά και
αφορμή την κάθε ταινία.
Πειράματα και Κατασκευές Stem
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από πειράματα και παιγνιώδεις
δραστηριότητες με θέμα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την
τεχνολογία.
Μαγειρική
«Μυστικές» συνταγές και παιχνίδι επίλυσης γρίφων για την ανακάλυψη των υλικών
τους και φυσικά μετά μαγείρεμα και απόλαυση!
Χορός
Ρυθμική χοροκίνηση και χορογραφία υπό τον ήχο ποικίλων μουσικών ακουσμάτων.
Αυτοσχέδια Παιχνίδια
Δημιουργία παιχνιδιών από τα ίδια τα παιδιά με στόχο την ομαδική εργασία.
Βασικοί στόχοι όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, μέσα από την ενεργή
συμμετοχή των παιδιών, ήταν η προώθηση και η ενίσχυση της γνώσης, η
ψυχαγωγία καθώς και η πνευματική, αισθητική και ομαδοκεντρική τους καλλιέργεια.
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Ενθάρρυνση για συμμετοχή στο ΚΔΑΠ δόθηκε σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών,
οι οποίες, κατόπιν ολοκληρωμένης διερεύνησης των αναγκών τους, πλαισιώθηκαν
και στηρίχθηκαν με εξατομικευμένο σχέδιο δράσης από τις ψυχοκοινωνικές
υπηρεσίες του Δικτύου, αλλά και με την τακτική προσφορά ειδών [τροφίμων,
ρουχισμού κλπ] στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάθε Παιδί Μοναδικό - Παιδιά
σε Κίνδυνο», που εξυπηρετεί 35 οικογένειες.
Στη διάρκεια του 2017, στο ΚΔΑΠ λειτούργησαν 3 ομάδες ελληνικών και 3
αγγλικών ανά ηλικιακή βαθμίδα, καθώς και μια ομάδα ισπανικών. Επιπλέον,
στο ΚΔΑΠ λειτούργησαν και 8 Δημιουργικές Ομάδες. Οι δράσεις του ΚΔΑΠ
υποστηρίχθηκαν από 10 εθελοντές, ενώ σε αυτές ήταν ενταγμένα 30 παιδιά ηλικίας
5 έως 12 ετών, τα οποία αποτελούν κατά κύριο λόγο μέλη ευάλωτων οικογενειών.
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Τι δεν κρατάμε
Τις γραφειοκρατικές δυσκολίες του συγκεκριμένου Προγράμματος.
Τη μεγάλη προσπάθεια συνεννόησης με κάποιες οικογένειες ώστε να είναι
συνεπείς στις τυπικές αλλά και ουσιαστικές υποχρεώσεις τους σχετικά με το
πρόγραμμα του ΚΔΑΠ.

Τι κρατάμε
Την υπερηφάνεια των παιδιών για τα έργα τους στις Εικαστικές Δημιουργίες,
όταν τα επαινούσαμε και σχολιάζαμε ότι και ο Μοντιλιάνι «κάπως έτσι ξεκίνησε…»!
Την έκπληξη και τον ενθουσιασμό στα μάτια τους όταν το πείραμα στην ομάδα
STEM ήταν επιτυχημένο.
Τα επαινετικά σχόλια από τους ελεγκτές του προγράμματος από την Περιφέρεια
Αττικής για την καλή δουλειά και την βοήθεια του ΚΔΑΠ προς ευάλωτα παιδιά.

Τι ακούσαμε
«Δεν το πιστεύω ότι κατάφερα να φτιάξω ένα τόσο υπέροχο χρώμα!»
Παιδί στις Εικαστικές Δημιουργίες
«Κυρία, έκανα τα μαθήματά μου! Τώρα μπορώ να παίξω όσο θέλω;»
«Ουάου! Απλώς ουάου! Μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό;»
Αντίδραση στη θέα της «λάβας ηφαιστείου», που προέκυψε από πείραμα
ανακατέματος σόδας, ξυδιού και κόκκινου χρώματος
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[αποδημητικά πουλιά & ράδιο πικραλίδα]

the young journalists

Οι Νέοι Δημοσιογράφοι [The Young Journalists] είναι ένα πρόγραμμα του
Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που φέρνει κοντά κορίτσια και αγόρια
εφηβικής ηλικίας, 14-18 ετών, διαφορετικών εθνικοτήτων, με σκοπό την έκδοση
της πολύγλωσσης εφημερίδας Αποδημητικά Πουλιά [με κείμενα σε Αραβικά,
Φαρσί, Ουρντού, Ελληνικά και online σε Αγγλικά και Ισπανικά] και την παραγωγή
της διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής Πικραλίδα.
Στόχος του προγράμματος είναι να μεταδοθούν στους εφήβους οι αρχές και οι
αξίες της δημοσιογραφίας, να προαχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος και να δοθεί σε
νέους ανθρώπους βήμα για να πουν τις ιστορίες τους. Τόσο η εφημερίδα όσο και
το ραδιόφωνο είναι μία ευκαιρία για τα παιδιά να ασκήσουν και να κατανοήσουν
βασικά δικαιώματά τους, όπως αυτά της ελευθερίας λόγου και γνώμης, της
ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε στη διάρκεια του 2017 ένα σημαντικό
εργαλείο ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης ειδικά για εφήβους που νιώθουν και
είναι περιθωριοποιημένοι. Ταυτόχρονα λειτούργησε ως μία πλατφόρμα μέσω
της οποίας οι έφηβοι επικοινώνησαν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους,
αλλά επιπλέον αλληλεπίδρασαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, έγγραψαν πληθώρα
κειμένων, ενημερώθηκαν και συζήτησαν θέματα της επικαιρότητας, αναζήτησαν
πληροφορίες, ανέπτυξαν δεξιότητες και μοιράστηκαν όνειρα για το μέλλον.
Στη διάρκεια του 2017 έφηβοι από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, το
Πακιστάν, την Αλβανία, τη Γεωργία και την Ελλάδα, οι Young Journalists δηλαδή,
πραγματοποίησαν 19 εβδομαδιαίες συναντήσεις και 8 συνεντεύξεις, δημοσίευσαν
5 φύλλα της εφημερίδας Αποδημητικά Πουλιά, που κυκλοφόρησαν με την
Εφημερίδα των Συντακτών και 16 εκπομπές του διαδικτυακού ραδιοφώνου
Πικραλίδα. Συμμετείχαν σε 4 διαδραστικά εργαστήρια, επισκέφθηκαν 20
φορείς, δομές και σχολεία, όπου παρουσίασαν το έργο τους και ολοκλήρωσαν τα
γυρίσματα για ένα ενημερωτικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε τόσο στα ελληνικά
όσο και στα αγγλικά.
Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, οι Young Journalists λειτούργησαν σαν
συνδετικός κρίκος με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο
[ψυχοκοινωνικές και νομικές]. Η ομάδα πεδίου διοργάνωσε ένα Info Day με σκοπό
να ενημερώσει τους εφήβους για τις υπηρεσίες αυτές. Ευάλωτα παιδιά, που
έλαβαν μέρος στις δράσεις του προγράμματος και στο Info Day, επισκέφτηκαν
στη συνέχεια το Δίκτυο για επιπλέον υποστήριξη και βοήθεια.
Συνολικά 79 νέοι δημοσιογράφοι [28 κορίτσια και 51 αγόρια], ηλικίας 14-18 χρόνων
πήραν μέρος στις δράσεις του προγράμματος.
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Τι δεν κρατάμε
Τις δυσκολίες συστέγασης πολλών ανθρώπων διαφορετικών προγραμμάτων στον
ίδιο μικρό χώρο του Εργαστηρίου Πολιτισμού και την επιβάρυνση που αυτή
προκαλούσε στις υλικοτεχνικές υποδομές του χώρου [μειωμένη ταχύτητα ίντερνετ,
ανεπάρκεια τηλεφωνικών γραμμών].

Τι κρατάμε
Τη χαρά των νέων δημοσιογράφων κάθε φορά που δημοσιεύεται ένα φύλλο της
εφημερίδας τους και μία εκπομπή τους, κάθε φορά που γίνονται ευπρόσδεκτοι σε
ένα νέο χώρο και παρουσιάζουν τη δουλειά τους, κάθε φορά που αποδεικνύουν
στους εαυτούς τους ότι ανέπτυξαν περαιτέρω δεξιότητες στη δημοσιογραφία.
Τα ενθαρρυντικά λόγια των υπόλοιπων εφηβικών δημοσιογραφικών ομάδων που
συναντά η ομάδα των Young Journalists.
Την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλο και περισσότερους εφήβους να ενταχθούν
στην ομάδα των Young Journalists.
Τη διαπίστωση στην πράξη ότι η άσκηση των δικαιωμάτων λόγου και έκφρασης
φέρει ειδικά καθήκοντα και ευθύνες και είναι αναγκαία η θέσπιση πολιτικής, με
βάση τις δημοσιογραφικές αρχές δεοντολογίας, ακόμη και για ένα εφηβικό
έντυπο. Στην ανάγκη αυτή, οι Νέοι Δημοσιογράφοι ανταποκρίθηκαν με συνέπεια
δημιουργώντας τη δική τους «Δημοσιογραφική Πολιτική» [Editorial Policy].

Τι ακούσαμε - Τι διαβάσαμε
«Συγχαρητήρια για ένα τόσο σημαντικό και δυναμικό πρόγραμμα που έχει ξεκάθαρα
θετικές επιπτώσεις!»
Hestia Hellas
«…Είναι τιμή μας να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας υποστηρίξουμε με όποιο
τρόπο μπορούμε».
Οργάνωση Γη
«Συγχαρητήρια για την υπέροχη δουλειά που κάνετε -τα φύλλα σας αποπνέουν
έναν άρτιο επαγγελματισμό. Σίγουρα θα μας ενδιέφερε η όποια συνεργασία μαζί
σας είτε αυτό σημαίνει να αναλάβει ένας μαθητής να γράψει κάποιο άρθροαφιέρωμα σχετικά με τις δράσεις σας είτε να γράψουμε εμείς/ένας μαθητής μας
άρθρο για την δική σας εφημερίδα».
4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης
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πλανόδια βιβλιοθήκη

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη είναι μια εφήμερη βιβλιοθήκη που μπορεί να διαρκέσει
μερικές μόνο ώρες, μία ολόκληρη ημέρα ή και περισσότερες. Η κινητή αυτή
βιβλιοθήκη μας, εδώ και πέντε χρόνια, στήνεται σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους
και κυρίως σε πλατείες, σχολεία, παιδικές χαρές και όπου αλλού υπάρχουν παιδιά,
φέρνοντάς τους εκεί τον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων.
Χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βιβλία,
διαβάζουν και ακούν ιστορίες, παίζουν παιχνίδια και λαμβάνουν μέρος σε
ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες, που σκοπό έχουν να τα ψυχαγωγήσουν,
διαπαιδαγωγήσουν αλλά και να τα ευαισθητοποιήσουν σε διάφορα θέματα και
κυρίως στο ζήτημα της προάσπισης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Μαζί και οι γονείς, μέσω της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης, λαμβάνουν μέρος σε ειδικές
δράσεις ενθάρρυνσης ανάγνωσης βιβλίων στα παιδιά και μαζί με τα παιδιά τους.
Το πρόγραμμα Πλανόδια Βιβλιοθήκη, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητά
του, το 2017 απευθύνθηκε σε ευρύτερο κοινό. Εκτός από τους προαναφερόμενους
χώρους, η Πλανόδια Βιβλιοθήκη επισκέφτηκε Κέντρα Υποδοχής προσφύγων,
αλλά πήγε ακόμη και σε μουσείο, ενώ στο εκπαιδευτικό υλικό της συμπεριέλαβε
δίγλωσσα βιβλία αλλά και tablets.
Επίσης η Πλανόδια Βιβλιοθήκη ανανεώθηκε και... ομόρφυνε! Χάρη στα νέα
υλικά συναρμολόγησής της, η Πλανόδια Βιβλιοθήκη έγινε ακόμα πιο φιλόξενη και
λειτουργική με διαφορετικές γωνιές-έκπληξη. Εκεί τα παιδιά διάβασαν, άκουσαν ή
συζήτησαν για βιβλία, δραματοποίησαν παραμύθια, έγραψαν ή εικονογράφησαν
τη δική τους ιστορία στο χαρτί ή σε tablet, έπαιξαν το επιδαπέδιο παιχνίδι που
φιλοτέχνησε η Βάσω Ψαράκη ειδικά για το Δίκτυο, ζωγράφισαν, έκαναν
χειροτεχνίες, παρακολούθησαν κουκλοθέατρο ή συμμετείχαν σε κάποια άλλη
ευφάνταστη δημιουργική ή και αθλητική δραστηριότητα, πάντα εμπνευσμένη από
κάποιο βιβλίο.
Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, η Πλανόδια Βιβλιοθήκη λειτούργησε σαν
συνδετικός κρίκος με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο.
Ευάλωτα παιδιά, που έλαβαν μέρος στις δράσεις της στις πλατείες, στη συνέχεια
επισκέφτηκαν το Δίκτυο για επιπλέον υποστήριξη και βοήθεια.
Στη διάρκεια του 2017 η Πλανόδια έκανε 60 επισκέψεις σε 16 διαφορετικές
πλατείες και πάρκα, ενώ πήγε επίσης σε 31 σχολεία [15 δημοτικά -16 νηπιαγωγεία],
3 Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων και 4 ξενώνες οικογενειών και ανηλίκων, καθώς
και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης [όπου η δράση της Πλανόδιας προσαρμόστηκε
στη θεματική του συγκεκριμένου Μουσείου].
Συνολικά 3233 παιδιά πήραν μέρος στις δράσεις της Πλανόδιας, με χαρακτηριστικό
την πολυπολιτισμικότητα [παιδιά από την Ελλάδα, παιδιά-πρόσφυγες, δεύτερης
γενιάς μετανάστες], ενώ το εύρος των ηλικιών τους ήταν μεγάλο [2-15 ετών]. 90
περιπτώσεις ευάλωτων οικογενειών, που τα παιδιά τους έλαβαν μέρος σε δράσεις
της Πλανόδιας, παραπέμφθηκαν στο Δίκτυο για ψυχοκοινωνική και νομική
υποστήριξη.
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Τι δεν κρατάμε
Κάποια ελάχιστα αρνητικά σχόλια θαμώνων συγκεκριμένης πλατείας, που
απευθύνονταν εναντίον όλων των ΜΚΟ και ξενοφοβικές δηλώσεις ότι τέτοιες
δράσεις «θα γκετοποιήσουν την πλατεία».

Τι κρατάμε
Τη χαρά παιδιών-προσφύγων κατά τις επισκέψεις μας σε σχολεία που φοιτούν,
καθώς μέσω της Πλανόδιας και με τη βοήθεια των διερμηνέων μας, τους δόθηκε
η ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη γλώσσα τους.
Τον ενθουσιασμό των παιδιών και τη θερμή υποδοχή των υπευθύνων στα Κέντρα
Υποδοχής. Την προτροπή τους να ξαναπάμε σύντομα και να οργανώσουμε
επιπλέον δράσεις της Πλανόδιας αποκλειστικά για εφήβους [Θήβα].
Τα καλά λόγια των εκπαιδευτικών στα σχολεία που πήγαμε, του κόσμου στις
πλατείες και τα πάρκα.
Την πρόταση της Σχολής Χιλλ να μας βοηθήσει να φτιάξουμε και μια δεύτερη
Πλανόδια ή/και να επεκτείνουμε τις δράσεις της σε σχολεία και άλλους χώρους
εκτός Αττικής.
Τους Ολλανδούς φοιτητές αρχιτεκτονικής, που μας ζήτησαν άδεια να
φωτογραφίσουν την κατασκευή της Πλανόδιας για να την εντάξουν στην πτυχιακή
τους.

Τι ακούσαμε
«Θα πουλήσετε βιβλία;»
«Πότε θα ξανάρθετε;»
«Θα είστε και αύριο εδώ;»
«Μη ξεκινήσετε ακόμα. Περιμένετε και εμάς,
πάω να πάρω μια σοκολάτα και έρχομαι!»
«Είστε όλοι φίλοι μου!»
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υποστηρίζοντας
παιδιά πρόσφυγες

Η ανθρωπιστική κρίση με τους πρόσφυγες εξακολούθησε και στη διάρκεια του
2017. Το Δίκτυο, συνέχισε και επέκτεινε τις στοχευμένες δράσεις του με σκοπό
την ανακούφιση παιδιών που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν είτε μόνα τους είτε
με τις οικογένειές τους. Στελεχώνοντας μία ομάδα από διαφορετικές ειδικότητες
[παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές,
δικηγόρους, ψυχολόγους, μαίες, συμβούλους θηλασμού], δραστηριοποιήθηκε στα
Κέντρα Φιλοξενίας Σχιστού και Ελληνικού [Ι & ΙΙΙ]*, στον ξενώνα ασυνόδευτων
ανηλίκων στο Καλαμάκι αλλά και στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας προσφέροντας
τις παρακάτω υπηρεσίες:
Μονάδα Παιδικής Προστασίας - Child Protection Unit [CPU]
Σχιστό [Ιαν - Δεκ 2017], Ελληνικό [Ιαν - Μάιος 2017]
και κέντρο Αθήνας [Σεπ - Δεκ 2017]
Εντοπισμός, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και
παιδιών με τις οικογένειές τους για κάλυψη βασικών αναγκών, όπως: στέγαση,
είδη πρώτης ανάγκης, συνοδεία σε υπηρεσίες υγείας, ένταξη στο εκπαιδευτικό
σύστημα, παροχή συμβουλευτικής και συνεδρίες με ψυχολόγο, υποστήριξη σε
αιτήματα ασύλου, οικογενειακή επανένωση κλπ.
Child Friendly Space [CFS]
Σχιστό [Ιαν - Αυγ 2017] και Ελληνικό [Ιαν - Μάιος 2017]
Λειτουργία ασφαλούς και φιλικού χώρου για παιδιά και εφήβους, με αντικείμενο
την άτυπη εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση.
Mother Baby Area [MBA]
Σχιστό και Ελληνικό
Λειτουργία ασφαλούς χώρου για γυναίκες σε κατάσταση κύησης ή με παιδιά έως
3 ετών και παροχή πρακτικής υποστήριξης αλλά και πληροφόρησης σχετική με
θέματα υγείας και διατροφής.
Νομική υποστήριξη
Ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Καλαμάκι [Μάιος - Δεκ 2017]
Νομική συνδρομή και υποστήριξη στους ασυνόδευτους ανήλικους που διέμεναν
στον ξενώνα.

* Η δράση στο Ελληνικό έληξε το Μάιο του 2017 καθώς έκλεισε το συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενίας
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Μέσω της παραπάνω δραστηριοποίησης, το Δίκτυο ανέπτυξε παράλληλα ένα
πρόγραμμα δράσεων με τίτλο «Σημεία Επαφής», που είχε ως στόχο την επικοινωνία
των προσφύγων με την ελληνική πραγματικότητα και ευαισθητοποιημένες ομάδες
Ελλήνων πολιτών, προκειμένου να καλλιεργηθεί η γνωριμία, η κατανόηση και η
γεφύρωση της απόστασης μεταξύ της ζωής εντός των κέντρων φιλοξενίας και των
ξενώνων με την εκτός αυτών πραγματικότητα.
Όλες οι δράσεις του Δικτύου στα προαναφερόμενα κέντρα φιλοξενίας έδωσαν
έμφαση στην ενίσχυση και το διάλογο στο εσωτερικό της κοινότητας των
προσφύγων, καθώς και στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επικοινωνίας
τους με τον έξω από τα κέντρα κόσμο. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση
των ανηλίκων σχετικά με την κοινωνική και πολιτισμική ευρωπαϊκή και ελληνική
πραγματικότητα, στην κοινωνικοποίησή και στην ελεύθερη έκφρασή τους μέσα
από τη συμμετοχή σε συναντήσεις, συζητήσεις και επισκέψεις κοινωνικού,
πολιτισμικού, αθλητικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή Ελλήνων
συνομηλίκων τους. [Ενδεικτικά σημειώνονται επισκέψεις και συμμετοχή σε
σεμινάρια στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, συμμετοχή στον 6ο Ημιμαραθώνιο
Δρόμο Αθήνας, επίσκεψη και συνεργασία στο Campion School, συμμετοχή σε
performance της εικαστικού Τζένης Μαρκέτου στο πλαίσιο της Documenta 14,
επίσκεψη στο γήπεδο της ΑΕΚ κλπ].
Η Μονάδα Παιδικής Προστασίας στο Ελληνικό Ι, όπου δραστηριοποιήθηκε
από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2017, εντόπισε και υποστήριξε 30
παιδιά τα οποία ήταν συνοδευόμενα από γονείς ή κηδεμόνες και 15 ασυνόδευτα
παιδιά. Κατά την ίδια χρονική περίοδο στο Ελληνικό ΙΙΙ υποστηρίχθηκαν 15
συνοδευόμενα παιδιά και 30 ασυνόδευτα. Στο Σχιστό καθ’ όλη τη διάρκεια του
2017 υποστηρίχθηκαν 310 συνοδευόμενα παιδιά και 164 ασυνόδευτα. Στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 2017,
εντοπίστηκαν και υποστηρίχθηκαν 200 συνοδευόμενα παιδιά και 85 ασυνόδευτα.
Επιπλέον, 40 ασυνόδευτοι ανήλικοι έλαβαν νομική υποστήριξη στον ξενώνα στο
Καλαμάκι.
Κατά τις ίδιες με τις προαναφερόμενες περιόδους, στις δραστηριότητες του CFS
στο Σχιστό έλαβαν μέρος 370 παιδιά. Στο Ελληνικό Ι ο αριθμός των παιδιών
που παρακολούθησαν τις δράσεις του CFS ήταν 220 και στο Ελληνικό ΙΙΙ 280.
Αντίστοιχα, από τις υπηρεσίες του ΜΒΑ στο Σχιστό εξυπηρετούνταν 30 γυναίκες
ημερησίως και στο Ελληνικό 20.
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Τι δεν κρατάμε
Τη δυσκολία δημιουργίας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δράσεων και
παρεμβάσεων λόγω της μικρής διάρκειας των προγραμμάτων χρηματοδότησής
τους.
Τον προβληματικό σχεδιασμό και την αιφνιδιαστική εκκένωση του Ελληνικού
από τις αρμόδιες αρχές τον Μάϊο του 2017, ο οποίος διέκοψε απότομα αναγκαίες
υπηρεσίες για τα παιδιά.
Τη μη συνέχιση της χρηματοδότησης των δράσεων δημιουργικής απασχόλησης
και άτυπης εκπαίδευσης στο Σχιστό μετά τον Αύγουστο του 2017 χωρίς να ληφθεί
υπόψη η μεγάλη σημασία τους και χωρίς να έχει υπάρξει προγραμματισμός για
κάλυψη αυτών των αναγκών από το Ελληνικό κράτος.
Την πολύ δύσκολη κατάσταση των παιδιών-προσφύγων, με την οποία η ομάδα μας
ήρθε αντιμέτωπη καθημερινά και προσπαθούσε να ανταπεξέλθει υπερπηδώντας
μεταξύ άλλων και εμπόδια από πράξεις ή παραλήψεις της Ελληνικής Διοίκησης
[π.χ. υψηλά ποσοστά αστέγων παιδιών αλλά και οικογενειών, καθυστερήσεις ή
μη καταγραφή ανηλίκων που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα, μεγάλη αναμονή στην
οικογενειακή επανένωση, στην τοποθέτηση ανηλίκων σε κατάλληλους ξενώνες,
ελλιπής εξυπηρέτηση σε δημόσια νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες, έλλειψη
κεντρικού σχεδίου ένταξης κλπ].

Τι κρατάμε
Την επιτυχία μας να τοποθετήσουμε περισσότερους από 60 ανήλικους και
20 οικογένειες σε ξενώνες. Οι 6 τοποθετήσεις έγιναν εντός 12ωρου από την
ώρα παραπομπής ή/και εντοπισμού του παιδιού λόγω υψηλού κινδύνου και
ευαλωτότητας.
Τα άμεσα αντανακλαστικά μας που κινητοποίησαν τις Αρχές και βοήθησαν στην
προστασία παιδιών σε περιστατικά βίας και κακοποίησης, αλλά και τις παρεμβάσεις
μας με τη διοργάνωση ομάδων γονέων με σχετικά με την προστασία των ανηλίκων
θέματα.
Τη διαρκή υποστήριξη που προσφέραμε για την εγγραφή και ένταξη
προσφυγόπουλων στο σχολείο αλλά και σε άλλες δράσεις κοινωνικοποίησης και
διαπαιδαγώγησης.
Την άμεση ανταπόκρισή μας σε περιπτώσεις παραπομπής ανηλίκων. Την
ολιστική υποστήριξη μας προς αυτούς, η οποία βασίστηκε σε καλό σχεδιασμό
εξατομικευμένου πλάνου δράσης, παρέμβασης και διασύνδεσης με την κοινότητα,
αξιολογώντας την κάθε περίπτωση και τις ανάγκες της. Ακόμα και μετά το κλείσιμο
των υποθέσεων παρακολουθούμε την περίπτωση με σκοπό να διασφαλιστεί η
συνέχιση της ορθής διαχείρισης και η κάλυψη των αναγκών της.
Τη διαρκή επικοινωνία μας με παιδιά και τις οικογένειές τους, η οποία έχει συμβάλει
στην αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης τους προς το Δίκτυο.
Τη συνεχή επαφή και δικτύωσή μας με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της παιδικής προστασίας και τη συμμετοχή μας σε σχετικές ομάδες εργασίας
με σκοπό την ολιστική διαχείριση των υποθέσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και
καλών πρακτικών με συναδέλφους.
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Child Protection Unit

4
4
1224
489
Τι ακούσαμε
«Είστε από τις εξαιρέσεις των οργανώσεων που παραμένουν στο ιατρείο μαζί με τα
παιδιά. Οι περισσότεροι παρατάνε εδώ τα παιδιά και φεύγουν».
Παιδίατρος στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία
«Όταν ήρθα σε εσάς εγώ και τα αδέρφια μου, δεν είχα κανένα χαρτί … τώρα μετά
από 6 μήνες έχουμε έναν γεμάτο φάκελο και έχουμε τα πάντα, είμαστε νόμιμοι,
έχουμε ΑΜΚΑ, έχω ΑΦΜ, ξέρουμε λίγα Ελληνικά, πάω σε γιατρούς… Δεν φοβάμαι
πια».
19χρονη από την Συρία
«…τα οριζόμενα μέλη του συμβουλίου αποδείχθηκε ότι επιδεικνύουν έμπρακτο
ενδιαφέρον για τους ανηλίκους [και την αιτούσα ενήλικη αδελφή τους], γνωρίζουν
τις ανάγκες των ανηλίκων, παρακολουθούν την υπόθεσή τους από το πρώτο
χρονικό διάστημα διαμονής τους στην Αθήνα και τους περιβάλλουν με αγάπη και
φροντίδα».
Απόφαση 2791/2017 του Μον. Πρωτοδ. Αθηνών με την οποία ψυχολόγος,
κοινωνικός λειτουργός και δικηγόρος του Δικτύου ορίστηκαν ως εποπτικό
συμβούλιο υπόθεσης γονικής μέριμνας δύο ανηλίκων από την ενήλικη αδελφή
τους.
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δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης

Το 2017 το Δίκτυο:
Συνέταξε και δημοσιοποίησε την Έκθεση: «Οι συνθήκες στα στρατόπεδα
προσφύγων: Το παράδειγμα του Σχιστού», με σκοπό να ενημερώσει αλλά και
να κινητοποιήσει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ασφάλειας στα
Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Σημειώνεται ότι εκτενής αναφορά στην έκθεση
έγινε στη μελέτη “Emergency within an emergency” του Κέντρου για την Υγεία
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Harvard University, η οποία δημοσιεύτηκε λίγο
καιρό αργότερα.
Έλαβε έπαθλο Καινοτόμων Εργαλείων & Πρωτοπορειακών Δράσεων για
την ανακοίνωση με τίτλο «Έφηβοι στο camp του Σχιστού: Η εμπειρία του
Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού», την οποία παρουσίασε στο «10ο
Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική» [διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία
Εφηβικής Ιατρικής, και Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β` Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών].
Συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στέλνοντας σχόλια και
προτάσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου για την αναδοχή και υιοθεσία.
Σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, διοργάνωσε workshop για παιδιά
μετανάστες και πρόσφυγες σχετικά με το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση [Child
Friendly Info]. Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Action Plan on Protecting
Refugee and Migrant Children, που υλοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
[Camera Zizanio], μαζί με τα παιδιά-δημιουργούς της μικρού μήκους ταινίας
animation Bird Song, η οποία γυρίστηκε στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
Σχιστού, στο πλαίσιο σχετικού εργαστηρίου του Δικτύου.
Συμμετείχε σε Δίκτυα:
- το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, μια
πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Παιδιού και της UNICEF
- και το Δίκτυο Καταγραφής Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας, μια πρωτοβουλία
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Έκανε περιοδεία της έκθεσης φωτογραφίας «Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα
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& το παιχνίδι με τις μάσκες». Η έκθεση ταξίδεψε στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και
τα Χανιά και αποτελείται από φωτογραφίες του Νίκου Κολοβού που απεικονίζουν
το συνολικό αποτέλεσμα ενός εργαστηρίου μάσκας, που υλοποίησε το Δίκτυο
μαζί με παιδιά πρόσφυγες των κέντρων φιλοξενίας Σχιστού και Ελληνικού.
Συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα
«Μοιραζόμαστε βιβλία – μοιραζόμαστε πατρίδες».
Συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου παρουσίασε το πρόγραμμα «Πλανόδια
Βιβλιοθήκη».
Διοργάνωσε τις δύο καθιερωμένες του Καμπάνιες:
- Τον Απρίλιο 2017 [με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα παιδικού Βιβλίου]
πραγματοποιήθηκε η Καμπάνια «Ένας κόσμος βιβλία: βιβλιογραφία για
πρόσφυγες», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και συμμετοχή 21
Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Φορέων.
- Αντίστοιχα το Νοέμβριο 2017 [με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα
Δικαιώματα του Παιδιού] πραγματοποιήθηκε η Καμπάνια «Σωπαίνω, ψιθυρίζω,
μιλάω, φωνάζω. Έχω τον λόγο μου!», σε συνεργασία με την Α’ Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και τη συμμετοχή της Παιδαγωγικής
Ομάδας «Το Σκασιαρχείο».
Επίσης, στη διάρκεια του 2017 το Δίκτυο βρέθηκε και εκτός συνόρων…
Συμμετείχε με εισήγηση στην ετήσια διάσκεψη της International Society of
Social Pediatrics and Child Health [ISSOP] στη Βουδαπέστη, που είχε ως θέμα:
«Children on the move: Rights, Health and Well-being».
Μοιράστηκε την εμπειρία του στην εισαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων για
παιδιά πρόσφυγες ως μέσο ένταξης, συμμετέχοντας σε σεμινάριο στη Ρώμη, που
διοργάνωσε η οργάνωση Sport Inclusion Network [SPIN] [«Sport Welcomes
Refugees»].
Παρουσίασε στη Στουτγκάρδη, στην 7η ετήσια συνδιάσκεψη Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης [Δύναμή μας η Τοπική Αυτοδιοίκηση], την έκδοση της εφημερίδας
μας Αποδημητικά Πουλιά ως καλή πρακτική ένταξης εφήβων προσφύγων και
μεταναστών.
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οι εθελοντές μας

Ο εθελοντισμός είναι μέρος της φιλοσοφίας του Δικτύου και αποτελεί έναν από
τους βασικούς άξονες στους οποίους θεμελιώθηκε η Οργάνωση. Το Δίκτυο,
βασίζει μεγάλο μέρος της δράσης του σε εθελοντές. Χωρίς αυτούς πολλά λιγότερα
θα είχαν επιτευχθεί μέσα στο 2017. Τους είμαστε ευγνώμονες!
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο αριθμός των σταθερών εθελοντών ήταν 77, ενώ
τουλάχιστον 20 επιπλέον άτομα βοήθησαν περιστασιακά τις δράσεις του Δικτύου.
Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της προσφοράς τους, το Δίκτυο στη διάρκεια
του έτους προσπάθησε να επικαιροποιήσει τον σχεδιασμό του προκειμένου να
υποστηρίξει και να διασφαλίσει τη συνέχιση αλλά και την επιπλέον ανάπτυξη
της πολύτιμης και ποιοτικής εργασίας τους. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη
στενότερης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εθελοντές, στην πλαισίωση και
την επιμόρφωσή τους, στην καλύτερη ενημέρωση για το Δίκτυο και τις ανάγκες
του, τις ανάγκες των παιδιών και τη σημασία αφουγκρασμού τους.

Στη διάρκεια του 2017 οργανώθηκαν 3 διήμερα σεμινάρια με τα εξής θέματα:
Εμψύχωση Ομάδων με παιδιά
Ο χώρος του Αρχαιολογικού μουσείου ως τόπος μάθησης και ανακάλυψης
Τα βιβλία γνώσεων ως εργαλείο εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας
Οι πολλαπλές έννοιες του χώρου

Επιπλέον, οργανώθηκαν συναντήσεις εθελοντών με εργαζόμενους του Δικτύου,
οι οποίοι μίλησαν για τη δουλειά τους και εξήγησαν λεπτομέρειες του νομικού
πλαισίου σχετικά με την προστασία των παιδιών.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο φοιτητές πολλών διαφορετικών σχολών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επέλεξαν το Δίκτυο για την πρακτική τους άσκηση και
αρκετοί από αυτούς συνέχισαν ως εθελοντές και μετά την ολοκλήρωσή της. Επίσης
το Δίκτυο, το 2017, υποδέχτηκε ομάδες εθελοντών από το εξωτερικό, όπως τους
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου [Human Geography].
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Οι φοιτητές
της Νομικής Σχολής του, μας επισκέφτηκαν και όχι μόνο πρόσφεραν σημαντική
εθελοντική εργασία αλλά επιπλέον δώρισαν παιχνίδια για τα παιδιά του Δικτύου
και δίγλωσσα βιβλία για τη Βιβλιοθήκη του.
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μας υποστήριξαν

Το Δίκτυο για την υλοποίηση των
προγραμμάτων του το 2017 υποστηρίχθηκε από τους:
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες [UNHCR]
Ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε παιδιά πρόσφυγες [CPU], Πλανόδια
Βιβλιοθήκη
Save the Children International
CPU, CFS, MBA σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού και Ελληνικού Ι & ΙΙΙ,
νομική υποστήριξη στον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων στο Καλαμάκι
UNICEF
The Young Journalists
Ίδρυμα Rosa Luxemburgh
Εκτύπωση εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά»
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη
«Κάθε Παιδί Μοναδικό – Παιδιά σε κίνδυνο»
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Εφηβικό Δίκτυο
SIF
Εφηβικό Δίκτυο
Περιφέρεια Αττικής
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ»
European Commission
Κέντρο για το Παιδί *

Επίσης, η καθημερινή λειτουργία του Δικτύου στηρίχθηκε από δωρεές μελών,
φίλων και υποστηρικτών της οργάνωσης. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ!
Κάθε επιπλέον βοήθεια στο Δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντική και μας δίνει τη
δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αλλά και να
μάθετε ακόμη περισσότερα για τη δράση και το έργο μας, μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας www.ddp.gr
* Η λειτουργία του Κέντρου για το Παιδί εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Esti@ [EASI], δημιουργίας
κόμβου προσφοράς και βοήθειας που σκοπό έχει να καλυφθεί η έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων
πληθυσμών της Αθήνας σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, στο οποίο συμμετέχει το Δίκτυο
μαζί με τον Δήμο Αθηναίων, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, την Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων [ΕΑΤΑ], καθώς και τις οργανώσεις Solidarity
Now, PRAKSIS και Φαιναρέτη.

41

42

43

44

45

46

47

48

