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

Συμμετοχές ανηλίκων
σε εκπαιδευτικές

δράσεις
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ως προς την
αυτονόμησή
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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



Οι ωφελούμενοι του ΚΦΑΑ επισκέφθηκαν με πολύ ενθουσιασμό το

Ευγενίδειο Πλανητάριο. Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της

εκπαιδευτικής υπηρεσίας και η συμμετοχή ήταν πρωτοφανής!

 

Όσοι συμμετείχαν παρακολούθησαν δύο ψηφιακές παραστάσεις θόλου:

«Ταξιδευτές του ηλιακού συστήματος» και «Διαστημικές καταιγίδες και

βόρειο σέλας». Έμαθαν για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος, την

απαρχή της ζωής στη Γη, καθώς και για τα πιο εντυπωσιακά και βίαια

καιρικά φαινόμενα του Ηλιακού μας συστήματος. Όλοι γύρισαν πίσω

εντυπωσιασμένοι!

 

Πέραν του εκπαιδευτικού και ψυχοκοινωνικού της χαρακτήρα, στόχος της

επίσκεψης ήταν η δημιουργία προβληματισμού και ανάληψης δράσης από

μέρους των ανηλίκων: η γνωριμία με τον πλανήτη μας οδηγεί στο σεβασμό

του, καθώς και στην ατομική καισυλλογική προσπάθεια για την προστασία

του. Είμαστε όλοι μέρος ενός θαυμαστού πλανήτη και οφείλουμε συλλογικά

να φροντίζουμε, όπως μπορούμε γι’ αυτόν!

 

ΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'



Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'

ταξιδευοντασ με ασφαλεια στονταξιδευοντασ με ασφαλεια στον
κοσμο των κοινωνικων δικτυωνκοσμο των κοινωνικων δικτυων

Σ’ ένα εργαστήρι στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του ΕΕΣ με θέμα τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης παρευρέθηκαν οι ωφελούμενοι μας, μιας και έχουν γίνει αναπόσπαστο

κομμάτι της ζωής μας. Στο πλαίσιο αυτό, είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν από άλλη οπτική

αυτόν τον κόσμο, να εμβαθύνουν, να αναρωτηθούν, να αναπτύξουν ιδέες και, τέλος, να μάθουν να

προφυλάσσονται από τυχόν κινδύνους που εγκυμονούν. Ήρθαν σε επαφή με τη σωστή χρήση των

εφαρμογών που έχουν κατακλύσει τη καθημερινότητά μας και γνώρισαν απόμια βαθύτερη σκοπιά

τη τέχνη της φωτογραφίας. Οι διαστάσεις, τα χρώματα, τα φίλτρα, τα πλαίσια και η επεξεργασία

των φωτογραφιών ήταν κάποιες από τις χρήσιμες πληροφορίες που έμαθαν από τους ειδικούς, ενώ

στο τέλος επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν μια δική τους φωτογραφία.

Η σωστή περιήγηση στον κόσμο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, παρέχει την ευχέρεια σε όλους

να εκφράσουν και να μοιραστούν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με εύκολο,

γρήγορο και δημιουργικό τρόπο, οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι ωφελούμενοί μας είχαν

την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία αυτή!

 



ηταν...ηταν...
......μια "μαγικη" εμπειριαμια "μαγικη" εμπειρια

Ένα μοναδικό θέαμα μαγείας και ψευδαισθήσεων είχαν την ευκαιρία να

απολαύσουν την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, οι ωφελούμενοι μας! Περισσότεροι

από είκοσι ασυνόδευτοι ανήλικοι παρακολούθησαν την παράσταση του μάγου

Σανκάρα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'

Η όλη εμπειρία υπήρξε άκρως διασκεδαστική και ψυχαγωγική με απίστευτες στιγμές,

που έκοβαν κυριολεκτικά την ανάσα και δημιουργούσαν σε όλους την αίσθηση

«απώλειας» του χρόνου. Μοναδική στιγμή της παράστασης ήταν όταν ο κορυφαίος

illusionist ανέβασε επί σκηνής έναν ανήλικο από το Μπαγκλαντές και πραγματοποίησαν

μαζί ένα από τα εντυπωσιακά μαγικά του.

 

Ο ΕΕΣ, αντιλαμβανόμενος πλήρως πως οι ανάγκες των ωφελούμενών του δεν πρέπει να

συρρικνώνονται στα απολύτως βασικά, αισθάνεται ευγνώμων όταν άνθρωποι, όπως ο

μάγος Σανκάρα και το προσωπικό του θεάτρου, γίνονται αρωγοί στο έργο του και

προσφέρουν στιγμές ψυχικής ανάτασης σε αυτή την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα.

 



Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου

εορταζοντασ ολοι μαζι τηνεορταζοντασ ολοι μαζι την
τσικνοπεμπτητσικνοπεμπτη

Το ΚΦΑΑ μας διοργάνωσε και φέτος το καθιερωμένο εορταστικό γεύμα

για τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Παρά τις αντίξοες καιρικές

συνθήκες, όλοι οι φιλοξενούμενοι και το προσωπικό βάρδιας
της Δομής παραβρέθηκαν στο χώρο του εστιατορίου, έξω από το οποίο είχε στηθεί η ψησταριά, για

να απολαύσουν όμορφες συλλογικές στιγμές πέραν του καθημερινού τους προγράμματος. Το ψήσιμο

των κρεάτων συνόδευσαν η μουσική και ο χορός, οι αθλοπαιδιές και οι συζητήσεις γύρω από τα ήθη

και τα έθιμα της Ελλάδας.

Το επίκεντρο, βέβαια, των εκδηλώσεων ήταν το οικογενειακό τραπέζι της Δομής που στρώθηκε σε

εορταστικό κλίμα για να τονίσει την ανάγκη αλληλεγγύης και ομοψυχίας, ένα πανανθρώπινο μήνυμα

που όλοι καλούμαστε να συμμεριστούμε, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους, από κάθε άποψη,

καιρούς που η ανθρωπότητα βιώνει. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν

την ευγνωμοσύνη τους προς τον ΕΕΣ και το προσωπικό του ξενώνα, το οποίο μερίμνησε ώστε να

συμμετέχει κι αυτό στην εορταστική ατμόσφαιρα της ημέρας.



Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις, εντός της Δομής, για τον

εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, στο πλαίσιο του ενταξιακού προγράμματος των

φιλοξενούμενων για την ενσωμάτωσή τους στις παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας.

Προσωπικό και ωφελούμενοι τσίκνισαν, έφαγαν, άκουσαν μουσική και χόρεψαν, σαν μια

μεγάλη πολυπολιτισμική οικογένεια, κρατώντας μία παράδοση ζωντανή μέσα από την

ενσωμάτωσή της στις συνήθειες των φιλοξενουμένων.

πρωτεσ βοηθειεσπρωτεσ βοηθειεσ
για προσωπικο και ωφελουμενουσγια προσωπικο και ωφελουμενουσ

Στις 25/2, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ

Πάτρας, εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό σχετικά με περιποίηση

τραύματος, απόφραξη του αεραγωγού – πνιγμονή και περιστατικό λιποθυμίας.

Ακολούθως, το προσωπικό, γνωρίζοντας καλύτερα πλέον να ανταποκρίνεται σε

έκτακτες ανάγκες και ατυχήματα, προέβη σε δραστηριότητα με τους

ωφελούμενους, για την πρακτική παρουσίαση των νέων γνώσεων.

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στα Καλάβρυτα

πολυπολιτισμικη τσικνοπεμπτηπολυπολιτισμικη τσικνοπεμπτη


