
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ο Θεσμός της Αναδοχής: 
Κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022  
12.00 – 14.15

Online
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί σε διαδικτυακή 
συζήτηση με θέμα «Ο Θεσμός της Αναδοχής: Κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια», που 
διοργανώνει την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00-14:15. Στη διάρκεια της 
εκδήλωσης θα συζητηθούν θέματα όπως ο θεσμός της αναδοχής στη χώρα μας, η σημασία 
της οικογενειακής φροντίδας για τα παιδιά, το σύστημα αναδοχής ασυνόδευτων στην Ελλάδα 
καθώς και προτάσεις βελτίωσης του. 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της Πολιτείας, διεθνών οργανισμών και 
οργανισμών πρώτης γραμμής στην αναδοχή ή/και στην προστασία ασυνόδευτων παιδιών. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας FA.B! – Family Based 
Care for Children, η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας 
μέσω της αναδοχής για ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες/ριες και πρόσφυγες.

• Απαραίτητη η προεγγραφή.
• Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν
• Στους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErd-qhrDkrH9z3fhvqyGusFGz0WtZNjMbH
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Agenda

12.00 – 12.05 Kαλωσόρισμα

Θεοδώρα Γιαταγάνα, Διαχειρίστρια του έργου FΑ.Β!

12.05 – 12.20 Χαιρετισμός

Γεώργιος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης &  
Καταπολέμησης της Φτώχειας

Ο θεσμός της Αναδοχής στην Ελλάδα 

Στατιστικά στοιχεία για την αναδοχή

Θεοδώρα Μώρου, Ερευνήτρια έργου FΑ.Β!
12.20 – 12.30

12.30 – 12.45

13.00 – 13.10

12.45 – 13.00

Σύγχρονοι προβληματισμοί και προτάσεις για την αναδοχή στο δρόμο για την 
αποϊδρυματοποίηση: Η οπτική του Συνηγόρου του Παιδιού

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και π. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού

Αναδοχή και Παιδιά με Αναπηρίες

Ανδρέας Κασκανιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Αττικής

Οι προκλήσεις στο Σύστημα Αναδοχής στην Ελλάδα

Δανάη Σεραφειμίδη, Σύμβουλος Παιδικής Προστασίας στη UNICEF Greece

Αναδοχή και Ασυνόδευτα/Χωρισμένα από την οικογένεια τους ανήλικα στην Ελλάδα

13.20 – 13.35

13.10 – 13.20

Το σύστημα Αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα 
Γεωργίνα Γαλανοπούλου, Project Manager IOM Shelters for UMC

Μαριάννα Κολοβού, Child Protection Officer- Άρσις

Η Σημασία της Αναδοχής 

Ανδρέας Δήμου, Συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πώς θα βελτιωθεί το σύστημα αναδοχής στη χώρα μας; 

Θεοδώρα Γιαταγάνα, Διαχειρίστρια του έργου FΑ.Β!
13.35 – 13.45

13.45 – 14.00

14.00 – 14.15 Ερωτήσεις/ Κλείσιμο εκδήλωσης

Η εμπειρία της αναδοχής

Ιορδανίδου Ηρώ, Ανάδοχη μητέρα 



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Λίγα Λόγια για το έργο FA.B!

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «FAB! Φροντίδα οικογενειακού τύπου 
για παιδιά μετανάστες/-ες και πρόσφυγες», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της εναλλακτικής 
οικογενειακής φροντίδας μέσω της αναδοχής για ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες/ριες και πρόσφυγες σε πέντε 
Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής: την Ιταλία, την Ελλάδα, την 
Ισπανία, τη Μάλτα και την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Θεοδώρα Γιαταγάνα στα email giatagana.t@
kmop.org /  fab-project@kmop.org   ή τηλεφωνικά στο 210 3637547.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.fabtogether.net/el
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