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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αξιοποίθςθ τθσ ηωγραφικισ τζχνθσ ςαν προβολικό - ςυμβολικό εργαλείο 

Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ για τα παιδιά του Καρά Τεπζ ςτθ Λζςβο 

Στο πλαίςιο τθσ παροχισ 

ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ από 

τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό  ςτο 

Κζντρο Υποδοχισ και 

Ταυτοποίθςθσ Μεταναςτϊν 

Λζςβου, υλοποιοφνται ςυνεδρίεσ 

ψυχολογικισ υποςτιριξθσ για 

ανθλίκουσ, που φιλοξενοφνται 

μαηί με τισ οικογζνειζσ τουσ ςτο 

ΚΥΤ του Καρά Τεπζ, οι οποίοι 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ κυρίωσ 

ςυμπεριφοράσ και φπνου. Μία 

από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ 

οι οποίεσ ζχουν ενταχκεί ςτισ ςυνεδρίεσ για ανθλίκουσ είναι θ ζκφραςθ των παιδιϊν μζςα 

από τθ ηωγραφικι. 

Η δθμιουργία μιασ ηωγραφιάσ αποτελεί ζνα προβολικό και ςυμβολικό τρόπο με τον 

οποίο ζνα παιδί αποκαλφπτει τον ψυχικό του κόςμο, τισ εμπειρίεσ του, τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται τον κόςμο γφρω του, κακϊσ και τον εαυτό του. Πζρα από το τι κα 

ηωγραφίςει, τα χρϊματα που κα επιλζξει, θ διάταξθ των ςχθμάτων και θ ανάπτυξθ του 

ςχεδίου ςτο χϊρο τθσ ςελίδασ αντανακλοφν τθ διάκεςθ και τα ςυναιςκιματά του.  

Στισ ςυνεδρίεσ ηθτείται από τα παιδιά είτε να ηωγραφίςουν ελεφκερα αυτό που κζλουν, 

είτε κάτι ςυγκεκριμζνο όπωσ για παράδειγμα μία οικογζνεια. Στθν περίπτωςθ που τουσ 

ηθτθκεί να ηωγραφίςουν μία οικογζνεια, θ τοποκζτθςθ των ατόμων ςτθ ςελίδα, τα 

χρϊματα, και το μζγεκοσ του κάκε ατόμου μασ δίνουν πλθροφορίεσ για τισ ςχζςεισ, τουσ 

ρόλουσ, τισ αλλθλεπιδράςεισ, κακϊσ και τισ δυναμικζσ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ.  

Επιτρζποντασ ςτα παιδιά να εκφραςτοφν μζςω τθσ ηωγραφικισ, τουσ δίνουμε τθ 

δυνατότθτα να μασ δείξουν αυτά που δεν μποροφν ι δυςκολεφονται να εκφράςουν με 

λόγια, με αποτζλεςμα ο ειδικόσ που παρζχει ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ να προςεγγίςει 

πιο κατάλλθλα και εςτιαςμζνα τόςο το παιδί όςο και το περιβάλλον του. 

Ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ, ςτοχεφοντασ ςτθν ποιοτικι και βζλτιςτθ δυνατι παροχι 

προγραμμάτων και υπθρεςιϊν Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ, αναπτφςςει και αξιοποιεί 

διαχρονικά καινοτόμα και επίκαιρα εργαλεία και μεκόδουσ για τθ φροντίδα των 

ωφελοφμενων. 
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