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Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην
ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα «Πρωτοβουλίες για την
Ένταξη των Ασυνόδευτων Παιδιών στην Οικογενειακή Φροντίδα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00
μ.μ. μέσω ZOOM και απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα
παιδιά μετανάστες-τριες / πρόσφυγες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
εκπαιδευτικούς κτλ.)
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η συζήτηση με το
κοινό γύρω από ζητήματα που αφορούν την αναδοχή των ασυνόδευτων ανηλίκων στη
χώρα μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισμοί
Τα οφέλη της αναδοχής
Στέργιος Σιφνιός, Διευθυντής Συνηγορίας, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Το έργο της ΜΕΤΑδρασης στην αναδοχή των ασυνόδευτων και
χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών
Name TBC, METAδραση
Το πρόγραμμα Child Guarantee
Δανάη Σεραφειμίδη, Child Protection Advisor, UNICEF Greece Country Office
Το πρόγραμμα U-CARE
Τζωρτζίνα Γαλανοπούλου, Project Coordinator, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Μαριάννα Κολοβού, Κοινωνική Λειτουργός, ΑΡΣΙΣ
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ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Εγγραφείτε στην εκδήλωση εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε

μαζί

μας

στα

email

fab-project@kmop.org

/

konstantopoulou.i@kmop.org και τηλεφωνικά στο 210 3637547.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “FA.B! Family-Based Care for
Children in Migration”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο
στοχεύει στη βελτίωση του συστήματος εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας και
αναδοχής για ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-τριες / πρόσφυγες και στην προώθηση
της ευημερίας και του βέλτιστου συμφέροντος αυτών των παιδιών. Στο έργο
συμμετέχουν 6 οργανισμοί από 5 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή υποδοχής: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Μάλτα.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του:
https://www.fabtogether.net/el/

Διοργανωτής

Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη ευάλωτων
ομάδων. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (ψυχική υγεία,
trafficking, εκφοβισμός, απασχόληση / φτώχεια), η εμπειρία μας σχετίζεται με τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών
στους τομείς της εκπαίδευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της
φροντίδας και της ευημερίας, του αθλητισμού και της επιστημονικής έρευνας και
ανάπτυξης τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο τη δημιουργία
ανθεκτικών κοινοτήτων με ίσες ευκαιρίες για όλους. Το όραμά μας είναι ένας κόσμος
που στηρίζεται στην ακεραιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ατομική ευημερία.
Πληροφορίες: https://www.kmop.gr/
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