Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του Ε.Ε.Σ. στην 4η συνάντηση Ολομέλειας των Εταίρων του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Child Rescue - Collective Awareness
Platform for Missing Children Investigation and Rescue»
Στις 13 & 14 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 4η συνάντηση Ολομέλειας
των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Child Rescue - Collective Awareness
Platform for Missing Children Investigation and Rescue». Στο εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του προγράμματος HORIZON 2020 Call H2020 - ICT - 2016 - 2017 για 3 χρόνια, μετέχει ως εταίρος ο Ε.Ε.Σ. με επικεφαλής το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη συμμετοχή Φορέων και Οργανώσεων από την Ελλάδα,
το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Ιρλανδία. Οι ανωτέρω Φορείς
δραστηριοποιούνται ενεργά στο πεδίο αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών και υλοποιούν
σε εθνικό επίπεδο προγράμματα παιδικής προστασίας και υποστήριξης ανηλίκων.
Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο
πεδίο της διεξαγωγής ερευνών για παιδιά που αγνοούνται, εξαφανίζονται και
αναζητούνται.
Η συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στην αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της
εφαρμογής για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (mobile application), η οποία σύντομα θα
τεθεί σε λειτουργία (αρχικά πιλοτική και εν συνεχεία πλήρη) από το σύνολο των εταίρων
κατά την υλοποίηση των δράσεων αναζήτησης ανηλίκων που θα διεξάγουν.
Σε ότι αφορά στον Ε.Ε.Σ. και στο πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω εφαρμογής, θα
πραγματοποιηθεί επανεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, που δραστηριοποιείται σε
δομές φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (έμμισθου και εθελοντικού) και άσκηση
προσομοίωσης. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθούν ποικίλες δράσεις δημοσιότητας σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επιδιωχθεί η διάχυση και διάδοση της πληροφόρησης και της
εφαρμογής, ειδικότερα με τις απαραίτητες προσαρμογές και σε λοιπούς Συλλόγους ΕΣ/ΕΗ.
Στις εργασίες της Συνάντησης μετείχαν, εκ μέρους του Ε.Ε.Σ, η Τομεάρχης Κοινωνικής
Πρόνοιας, κα Αρετή Κεντιστού, ως υπεύθυνη έργου για τον Ε.Ε.Σ, ο κος Παναγιώτης
Δραγάτης, Κοινωνικός Λειτουργός του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και η κα Μαρία Λιανδρή,
Υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναζητήσεων.
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