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Με ένα πάρτυ έκπληξη έκλεισε
ο κύκλος της σχολικής χρονιάς
στο Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας. Το
προσωπικό
του
Κέντρου,
νιώθοντας μεγάλη συγκίνηση
αλλά και περηφάνια για τους
ωφελουμενούς του, που παρά
τις αντίξοες συνθήκες της
φετινής χρονιάς κατάφεραν να
εκπληρώσουν με επιτυχία τις
μαθητικές τους υποχρεώσεις,
διοργάνωσε μια μικρή γιορτή,
κατά τη διάρκεια της οποίας
μοιράστηκαν στους ανήλικους
και οι βεβαιώσεις σπουδών
τους.
Η
διαδικασία
ενσωμάτωσης
των
ασυνόδευτων ανήλικων στον
κοινωνικό
ιστό
είναι
σημαίνουσας σημασίας και η
συμβολή του Σχολείου παίζει
κομβικό ρόλο, γεγόνος που δίνει
μεγάλη βαρύτητα σε αυτό τους
το επίτευγμα.

Στρώνουμε τραπέζι... Με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα
Προσφύγων, οργανώθηκε στο
Κ.Φ.Α.Α Αθήνας διαπολιτισμική
δράση, όπου προσωπικό και
ωφελούμενοι απόλαυσαν μαζί,
γύρω από ένα τραπέζι εδέσματα
από τις χώρες των παιδιών.
Πολλές από τις παραδοσιακές
συνταγές φτιάχτηκαν από του
εργαζόμενους του Κέντρου
θέλοντας να τιμήσουν με αυτό τον
τρόπο τις πατρίδες των ανηλίκων.
Βαθύτερος στόχος, ωστόσο,
υπήρξε να αισθανθούν οι
ωφελούμενοι ευπρόσδεκτοι στη
χώρα που τους φιλοξενεί.

Οι ανήλικοι σε ρόλο διακοσμητή...

Ενημερωτικά
φυλλάδια για τον
covid-19
αναρτήθηκαν στους
πίνακες
ανακοινώσεων της
Δομής. Τα φυλλάδια
είναι σε μορφη
comics και
τυπωμένα στις
γλώσσες των
ανηλίκων.

Με την ανακαίνιση της κουζίνας
καταπιάστηκε αυτό τον μήνα το
προσωπικό
μαζί
με
τους
ανήλικους. Χρειάστηκαν κάτι
περισσότερο από τρεις μέρες
ώστε
να
ολοκληρωθεί
το
συγκεκριμένο Project, με τα
παιδιά να αισθάνονται μεγάλη
ικανοποίηση. Αλλωστε, ακόμα και
μια μικρή αλλαγή μέσα στο χώρο
τους
έχει τεράστια επίδραση
στην ψυχολογία τους.

My future in a flash

Γεμάτες έμπνευση και ζωντανά χρώματα, που σηματοδοτούν
την ελπίδα ήταν οι φωτογραφίες των πέντε ανηλίκων μας, που
συμμετείχαν στην φωτογραφική έκθεση με θέμα: «My future in a
flash» που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός την
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 στο Θησείο. Tις μέρες πριν την
εκδήλωση, oι ανήλικοι με συνοδεία του προσωπικού της Δομής
«όργωσαν» τους δρόμους της πόλης μας, προκειμένου να
απαθανατίσουν με το φωτογραφικό τους φακο στιγμές και
εικόνες που οι ίδιοι έχουν συνδέσει στο μυαλό τους με το μέλλον
και τα όνειρα τους. Η ζωηρότητα των χρωμάτων και η
ποικιλομορφία των φωτογραφικών τους έργων απέδειξε σε
όλους μας ότι ακόμη και οι συγκεκριμένοι ανήλικοι, παρά τις
αντιξοότητες που έχουν αντιμετωπίσει, διατηρούν μέσα τους
άσβεστη την ελπίδα....χαρακτηριστικό της ηλικίας τους.
Σημειώνεται, οτι η συγκεκριμένη δράση διοργανώθηκε με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Μια νέα δράση του Τμήματος
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με
τους Διερμηνείς ξεκίνησε αυτό
τον μήνα στη Δομή μας.
Πρόκειται για την ανάρτηση σε
εβδομαδιαία βάση, ειδήσεων
γύρω από διάφορες θεματικές,
όπως πολιτική, οικονομία,
δικαιώματα, περιβάλλον, υγεία,
πολιτισμός, ιστορία, αθλητικά,
στο σαλόνι του ισογείου. Για
την 1η εβδομάδα επιλέχθηκαν
θεματικές που αφορούν στο
περιβάλλον και την ιστορία. Το
πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι
πως, πέρα από την ενημέρωση ,
οι ειδήσεις θα είναι στις
μητρικές γλώσσες των παιδιών.

CHILD RESCUE
Με τη συμμετοχή δέκα ανηλίκων και τριών επαγγελματιών από τη δομή
μας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 η πιλοτική άσκηση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του ερευνητικού προγράμματος:
«ChildRescue». Η άσκηση προσομοίωσης , η οποία στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία έλαβε χώρα στις εγκατάστασεις μας και αφορούσε την
καταγραφή και εξαφάνιση ανηλίκων, μετά από σεισμό μικρής ισχύος.
Στόχος υπήρξε η αναζήτηση των ωφελούμενων μέσω μιας πιλοτικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογής για φορητές συσκευές από
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πέραν της σημαντικότητας σε ερευνητικό
επίπεδο, αυτό που αποκόμισαν οι ωφελούμενοι μας που συμετείχαν,
είναι ότι δουλεύονται τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν στον
εντοπισμό τους,
στην περίπτωση που κάποιο από αυτά
εξαφανιστεί....και αυτό δημιούργησε έντονα το αίσθημα της ασφάλειας.

