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Ενέργειες της
Κοινωνικής
Υπηρεσίας για την
υποστήριξη σε
κοινωνικά, ιατρικά
και άλλης φύσεως
θέματα που
σχετίζονται με την
ενταξιακή διαδικασία
των ανηλίκων

Ενέργειες της
Ψυχολογικής

Υπηρεσίας για την
ψυχολογική

υποστήριξη και την
ενδυνάμωση των

ασυνόδευτων
ανηλίκων στο

πλαίσιο της
σταδιακής

ανεξαρτητοποίησής
τους

Ενέργειες της Νομικής
Υπηρεσίας για την
υποστήριξη του νομικού
καθεστώτος των
ασυνόδευτων ανηλίκων

Συμμετοχές ανηλίκων
σε εκπαιδευτικές

δράσεις

Ενέργειες της
Υπηρεσίας

Φροντιστών για
την ενίσχυση

των ανηλίκων
ως προς την
αυτονόμησή

τους

Ενέργειες για την
υποστήριξη και την
εκπαίδευση των
παιδιών σε θέματα
διατροφής

Διερμηνείες που
υλοποιήθηκαν για την

υποστήριξη των
ανηλίκων

Ενέργειες της
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας στο
ΚΦΑΑ Βόλου

Μετακινήσεις και
συνοδείες που
πραγματοποιήθηκαν με
το υπηρεσιακό όχημα
του ΚΦΑΑ Βόλου



Με μεγάλη όρεξη και διάθεση, οι ωφελούμενοι του

Κέντρου μας συμμετείχαν σε δράση καθαριότητας της

αυλής του κτιρίου. Η συνδρομή όλου του προσωπικού

ήταν καθοριστική τόσο για την την παρακίνηση των

ωφελούμενων όσο και για την μετατροπή της δράσης σε

διασκέδαση. Σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η

προετοιμασία του προαύλιου χώρου για την ανάπλασή

του, ενόψει του καλοκαιριού. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι

εξέφρασαν τη γνώμη τους για το πώς ονειρεύονται να

είναι η αυλή ώστε να περνούν εκεί τον ελεύθερο χρόνο

τους. Προσωπικό και ωφελούμενοι θα ξανασυναντηθούν

σύντομα ώστε να μεταμορφώσουν την αυλή σε ένα χώρο

χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.

περιμενοντασ περιμενοντασ τοτο
καλοκαιρι!καλοκαιρι!

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'



ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'

Μέσα στον μήνα, διοργανώθηκε από την υπηρεσία

Εκπαίδευσης του Κέντρου μας περίπατος στο Πεδίον του

Άρεως, όπου φιλοξενήθηκε φέτος το μεγαλύτερο πασχαλινό

χωριό της Ευρώπης σε όλη την έκταση του πάρκου. Γιορτινά

πασχαλινά σπιτάκια είχαν στηθεί, περιμένοντας μικρούς και

μεγάλους να δοκιμάσουν τοπικά εδέσματα και να κάνουν τα

πασχαλινά τους ψώνια. Οι ωφελούμενοι μαζί με εκπαιδευτικούς

και διερμηνείς περιηγήθηκαν στα περίπτερα κάνοντας τα

πασχαλινά τους ψώνια και χάρηκαν το εορταστικό κλίμα του

χωριού. Το πασχαλινό χωριό, προσέφερε επίσης πολλά

διασκεδαστικά παιχνίδια όπως carousel, συγκρουόμενα,

bungee jumping, γωνιά βιβλίου και δεκάδες πάγκους με

λιχουδιές. Οι ωφελούμενοι ενθουσιάστηκαν παίζοντας

συγκρουόμενα και η όλη διαδικασία τους χάρισε χαμόγελα και

ωραίες στιγμές που θα θυμούνται για καιρό.

 



Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε και αυτό τον μήνα το εργαστήρι

εικαστικών, με τη διακόσμηση του χώρου της αίθουσας διδασκαλίας να

αποτελεί το project αυτού του μήνα.

Όλο και περισσότεροι ανήλικοι συμμετέχουν σε αυτή την εσωτερική δράση, η

οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της καλλιέργειας της δημιουργικότητας και της

προσωπικής έκφρασης των ωφελούμενων και μαζί με τις τοιχογραφίες τείνει να

γίνει «θεσμός» για τη Δομή μας.

Οι επαγγελματίες του Κέντρου ενθαρρύνουν τους ωφελούμενους προς αυτή

την κατεύθυνση, καθώς το κάθε σχέδιο είναι μια εικονογραφημένη γλώσσα που

μιλά για τον ίδιο τον ανήλικο και τον κόσμο του. Μέσα από τα εικαστικά κάθε

ανήλικος αναπτύσσει την ικανότητα να εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο,

τα συναισθήματα του, ακόμα και τις φοβίες του, ενώ παράλληλα ξεφεύγει από

το άγχος, την καταπίεση και όλα εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα που

ενδεχομένως  τον κατακλύζουν. Παράλληλο στόχο αποτελεί πάντα η

ενθάρρυνση της δέσμευσης των ωφελούμενων σε μια δραστηριότητα η οποία

διαθέτει ατομικά και ομαδικά χαρακτηριστικά.

 

με πινελα στο χερι καιμε πινελα στο χερι και
την εμπνευση να ξεχειλιζει...την εμπνευση να ξεχειλιζει...

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'



Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου

 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με τη συμβολή των ωφελούμενων και του

προσωπικού του Κέντρου δημιουργήθηκε ένας λαχανόκηπος στον οποίο

φυτεύτηκαν τομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια και κρεμμύδια. Στόχος

αυτής της δράσης είναι η επαφή των εφήβων με τη φύση και με δραστηριότητες,

που απαιτούν συνέπεια και φροντίδα, ώστε να «καρποφορήσει» ο κόπος τους.

 

μαθηματα σεξουαλικησ διαπαιδαγωγησησμαθηματα σεξουαλικησ διαπαιδαγωγησησ
 Η εφηβεία είναι μία απαιτητική αναπτυξιακή φάση κατά την οποία λαμβάνουν χώρα πολλές

αλλαγές σε σωματικό, γνωστικό και ορμονικό επίπεδο. Με σκοπό την κατάλληλη πλαισίωση

των εφήβων του Κέντρου μας δημιουργήθηκε από την Ψυχολογική Υπηρεσία μία αναλυτική

παρουσίαση με πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ώστε να αναλυθούν

και να συζητηθούν σε ένα δομημένο και ασφαλές πλαίσιο. Στόχος των δύο συναντήσεων

ήταν να γίνουν κατανοητές οι διαφορές, αλλά και οι ομοιότητες μεταξύ των δύο φύλων, οι

μεταβολές που συμβαίνουν στους έφηβους σε πανανθρώπινο επίπεδο και ζητήματα που

σχετίζονται με την σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, όπως θέματα υγιεινής,

προφύλαξης και πρόληψης όσον αφορά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι

ωφελούμενοι προσήλθαν στις συναντήσεις με όρεξη και ενδιαφέρον να μάθουν και να

ρωτήσουν όλα εκείνα που τους αφορούν άμεσα σε αυτή την ηλικιακή περίοδο.

 

δημιουργια λαχανοκηπουδημιουργια λαχανοκηπου



Ο Απρίλιος ήταν ο μήνας της νηστείας του Ραμαζανιού και αυτήν την χρονιά συνέπεσε

με το Πάσχα. Επομένως, είχαμε την φανταστική ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις

και να συζητήσουμε γύρω από τα έθιμα και τις παραδόσεις κάθε τόπου.

 

Έτσι, οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο Κέντρο μας είχαν στο φόντο τους μία

εορταστική ατμόσφαιρα πολυπολιτισμικότητας. Τις τελευταίες ημέρες του μήνα οι

ωφελούμενοί μας, σε συνεργασία με το προσωπικό επιδόθηκαν σε χειροτεχνίες ώστε

να στολίσουμε τον χώρο που μοιραζόμαστε για τον εορτασμό της λήξης του

Ραμαζανιού. Επιπλέον, απασχολήθηκαν δημιουργικά χρησιμοποιώντας, υπό την

επίβλεψη του προσωπικού, τον πυρογράφο, ζωγραφίζοντας σε ξύλο.

 

Παράλληλα, οι ανήλικοι μυήθηκαν στις γιορτινές προετοιμασίες του Πάσχα, βάφοντας,

σύμφωνα με την παράδοση, κόκκινα αυγά τα οποία τσουγκρίσαμε και απολαύσαμε

όλοι μαζί την Κυριακή του Πάσχα.

 

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στα Καλάβρυτα

η γιορτη τηση γιορτη τησ
πολυπολιτισμικοτητασπολυπολιτισμικοτητασ
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Actions made by the
Social Service for
support in social,
medical and other
issues related to the
integration process
of minors

Actions made by the
Psychological

Service for
psychological

support and
empowerment of

unaccompanied
minors in the

context of their
gradual

independence

Actions made by the
Legal Service to
support the legal status
of unaccompanied
minors

Participations of
minors in educational

actions

Actions made
by the

Caregivers
Service for the

minors'
reinforcement in

terms of their
autonomy

Actions made to
support and educate
minors on nutrition
issues

Interpretations
implemented in

support of minors

Actions made  by the
Nursing Service in

UAMsS Volos

Transportation and
accompaniments with  
the vehicle of HRC in
UAMsS Volos



Being more than willing and excited, the beneficiaries of

our Center took the initiative to clean the yard of the

shelter. The personnel motivated the beneficiaries and

helped them to enjoy the activity and make the most of it.

The goal was to prepare the yard space for its

redevelopment, since summer is coming. At the same

time, the beneficiaries expressed their opinion on how

their dream yard would be, so that they can spend their

free time there. Both personnel and beneficiaries will

meet again shortly to turn the yard into a space of

relaxation and recreation.

 

getting readygetting ready
for the summer!for the summer!

Unaccompanied 

Minors 

Shelter 

of Athens,

Shelter A

 



EASTER ESCAPEEASTER ESCAPE
DOWNTOWNDOWNTOWN

During the month, a walk was organized by the Education

service of our Center in Pedion Areos, where the largest

Easter village in Europe was hosted this year in the whole area

of   the park. Festive Easter houses were set up, waiting for

young and adults to try local delicacies and do their Easter

shopping. The beneficiaries accompanied by  teachers and

interpreters toured the kiosks doing their Easter shopping and

enjoyed the festive atmosphere of the village. The Easter

Village also offered many fun games such as carousel, bumper

cars, bungee jumping, book corner and dozens of benches

with delicacies. The beneficiaries were thrilled by having rides

in bumper cars and the whole process gave them smiles and

nice moments that they will remember for a long time.

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B



The interior decoration of our Shelter is ongoing, and the beneficiaries

show great interest in taking part. This month they focused on decorating

the classroom. 

This “well-established” project, which primarily aims to cultivate the

creativity and personal expression of the beneficiaries, along with the

murals that adorn every corner of the building, tends to become a "custom"

for our Shelter.

The staff encourages the beneficiaries to actively participate as the

paintings illustrate the minors’ life and their experiences. 

Through these art crafts, the minors develop the ability to express their

inner world, their emotions, and even their fears. At the same time, it is a

way to release their tension and pressure and all the negative feelings that

they keep inside. 

A parallel goal is always to encourage their commitment to an activity that

has both individual and group characteristics.

 

Creativity…Creativity…
...loading!!!...loading!!!

  

Unaccompanied

Minors 

Shelter of

Athens,

Shelter C

 



As happening every year, with the contribution of both the beneficiaries and the

staff of the Center, a vegetable garden was once again created, in which

tomatoes, peppers, eggplants, zucchinis and onions were planted. The aim of this

action is the contact of adolescents with the nature and with activities that

require consistency and care to "bear fruit" their effort.

 

Sex Education CoursesSex Education Courses
Adolescence is a demanding developmental phase during which many changes take

place at a physical, cognitive and hormonal level. Aiming at properly supporting the

adolescents of our Center, the Psychologists created a detailed presentation with

information on issues of sex education, so that they can be analyzed and discussed in a

structured and safe context. The aim of the two meetings was to understand the

differences, but also the similarities between the two sexes, the changes that occur in

adolescents on a universal level and issues related to sexuality and sexual relations, such

as those of hygiene and prevention of sexually transmitted diseases. The beneficiaries

participated in the meetings showing their interest to learn and ask all those

that directly concern them at this age.

 

Vegetable GardenVegetable Garden

Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos



April was the month of Ramadan and fasting, while this year coincided with Easter.

Therefore, we had an amazing opportunity to exchange opinions and discuss all

about our customs and traditions.

 

Thus, the background of the activities that took place at our Shelter was all about the

festive ambiance of diversity. During the last days of this month the beneficiaries in

collaboration with the staff got involved in arts and so to decorate the place we share,

for the celebration of Ramadan completion. Moreover, they entertained themselves

using the pyrographer to draw on wood under the supervision of the staff.

 

At the same time, the minors were initiated into festive preparations of Easter by

coloring, according to tradition, red eggs, which we clinked and enjoyed all together

at Easter.

 

CELEBRATION OFCELEBRATION OF
DIVERSITYDIVERSITY

  

Unaccompanied Minors Shelter of Kalavrita


