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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Οι ανάδοχοι είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους για τα ασυνόδευτα παιδιά 
μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να ξεκινήσουν ένα 
επικίνδυνο ταξίδι χωρίς κανέναν ενήλικα που να μπορεί να αναλάβει ευθύνη για εκείνα. 

Το έντυπο αυτό θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε ποιες είναι οι εμπειρίες των παιδιών, 
ποιες είναι οι ανάγκες τους και πώς μπορείτε να τα βοηθήσετε ως ανάδοχος.  

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ; 

Τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες. Τα 
περισσότερα είναι 15 ετών και άνω και κυρίως αγόρια.  

Τα παιδιά αυτά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, 
τους φίλους τους και όσα γνώριζαν μέχρι τότε. Σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς 
αναγκάστηκαν να πάρουν τη δύσκολη απόφαση να τα στείλουν μακριά για τη δική 
τους ασφάλεια, κάνοντας σημαντικές θυσίες για να μπορέσουν να πληρώσουν το 
ταξίδι του παιδιού. Τα παιδιά ενδέχεται να μην συμμετείχαν στην απόφαση αυτή.  

Κάποια εξ’ αυτών θα διαφύγουν τον κίνδυνο ή δύσκολες καταστάσεις όπως ο πόλεμος, 
η αναγκαστική στρατολόγηση ή η κακομεταχείριση. Ορισμένα θα αναζητήσουν ασφάλεια  
από διώξεις, ίσως λόγω των πολιτικών ή θρησκευτικών τους πεποιθήσεων ή της 
εθνικότητάς τους. Μερικά μπορεί να έχουν απαχθεί από τις οικογένειές τους και διακινηθεί 
παράνομα, ενώ άλλα μπορεί να έχουν δει τους γονείς και συγγενείς τους να φυλακίζονται, 
να σκοτώνονται ή να εξαφανίζονται. 

Κάποια παιδιά εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ελπίζοντας να γλιτώσουν από τη φτώχεια 
και τις στερήσεις. 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΕΔΩ; 

Λόγω των συνθηκών διαβίωσης, τα παιδιά και οι νέοι ενδέχεται να είναι σε κακή 
φυσική κατάσταση και να βιώνουν συναισθηματικές δυσκολίες πριν καν ξεκινήσει  
το ταξίδι τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα έχουν ήδη διανύσει μεγάλες, επικίνδυνες και 
δύσκολες αποστάσεις, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους στη διαδρομή: μικρή ή  
μηδενική πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, μπορεί να έχουν υποστεί 
βία και κακομεταχείριση, μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί και να αποτελούν στόχο 
λόγω διακρίσεων. Θα φοβούνται μην τυχόν κρατηθούν ή σταλούν πίσω και θα έχουν  
αγωνία για το τι τους περιμένει.

Κατά την άφιξή του, το παιδί δεν θα γνωρίζει τι θα συμβεί μετά- εάν οι έχοντες  
εξουσία στην πατρίδα του του φέρονταν σκληρά είναι πιθανό να είναι επιφυλακτικό 
προς τους ένστολους. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν περάσει πολύ χρόνο στη χώρα 
πριν λάβουν την προσοχή των αρχών, μερικές φορές περιπλανώμενα στους δρόμους.

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΈΣΈΙ ΘΥΜΑΤΑ ΈΜΠΟΡΙΑΣ

Όσοι ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας πρέπει να 
γνωρίζουν τι να κάνουν για να παραμείνουν ασφαλή. Ο κοινωνικός λειτουργός (ή άλλος 
κατάλληλα καταρτισμένος επαγγελματίας) θα πρέπει να συζητήσει μαζί σας αυτό το 
θέμα ως θέμα προτεραιότητας. Επίσης, είναι σημαντικό να εκπαιδευτείτε κατάλληλα. 

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. 

Σε όποιο στάδιο και αν δώσουν οι αρχές προσοχή στα παιδιά, θα τους ζητηθεί να 
απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις. Οι επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις μπορεί να τους 
κάνουν να αισθανθούν ότι  αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται πιστευτά. Αυτό μπορεί 
καταρρακώσει τα παιδιά, ιδίως όταν είναι κουρασμένα, αγχωμένα και μπερδεμένα, και 
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική τους ευεξία.

Λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά μπορεί να μην γνωρίζουν ή να μην είναι σε θέση να 
θυμηθούν κάποια γεγονότα. Ορισμένα έχουν λάβει οδηγία να μην μιλούν για ορισμένα 
θέματα. Κάποια μπορεί να φοβούνται τις συνέπειες για τις οικογένειές τους εάν 
αποκαλύψουν πληροφορίες ή απλώς δυσκολεύονται να περιγράψουν τις θλιβερές  
τους εμπειρίες. Τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν να το κάνουν ακόμη πιο δύσκολο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να μην γνωρίζουν ή να μην είναι  
σίγουρα για την ηλικία τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι χώρες τους 
χρησιμοποιούν διαφορετικό ημερολόγιο ή επειδή δεν γιορτάζουν τα γενέθλιά τους.  
Ή αμφισβήτηση της ηλικίας τους μπορεί να προκαλέσει απίστευτο άγχος στα παιδιά.
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ  

Όταν φτάνει ένα παιδί, είναι σημαντικό να το κάνετε να αισθανθεί ασφαλές και ευπρόσδεκτο. 
Συστήστε το στην οικογένειά σας ή στα υπόλοιπα παιδιά του σπιτιού σας - μπορείτε να 
του κάνετε μια ωραία χειραψία ή να δώσετε μια κάρτα καλωσορίσματος. Δώστε του 
μια αλλαξιά ρούχα (ελέγξτε τι είναι πολιτιστικά επιτρεπτό), πιτζάμες, είδη καλλωπισμού  
και μερικά πράγματα για να απασχοληθεί τις πρώτες ημέρες όπως υλικά συγγραφής, 
παιχνίδια, μουσική ή βιβλία. Όταν είναι έτοιμα, μπορείτε να τα ξεναγήσετε στη γειτονιά.  

Βεβαιώστε το παιδί ότι είναι ασφαλές και ότι θα το φροντίσετε. Πείτε του πόσο καιρό 
είναι πιθανό να μείνει μαζί σας.   

Σκεφτείτε να μαγειρέψετε ένα ειδικό γεύμα (ελέγξτε από πριν για τυχόν θρησκευτικές 
ή άλλες διατροφικές απαιτήσεις). Μην ανησυχείτε ότι θα κάνετε κάποιο λάθος: η 
προσπάθειά σας σίγουρα θα ανταμειφθεί! 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΤΉ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ; 

Μία από τις βασικές προκλήσεις για το παιδί μπορεί να είναι η επικοινωνία. Το γεγονός 
ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα δημιουργεί από μόνο του σύγχυση, αλλά εάν δεν μιλάτε 
την ίδια γλώσσα, τότε όλο το εγχείρημα μοιάζει ακόμη πιο μπερδεμένο.  

Εάν το παιδί δεν μιλάει τη γλώσσα σας, ένας διερμηνέας θα είναι απαραίτητος για 
σημαντικές συναντήσεις. Ωστόσο, η υπηρεσία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη σε καθημερινή 
βάση.   

Ή υπερνίκηση των γλωσσικών εμποδίων μπορεί να φανεί αποθαρρυντική στην  
αρχή, αλλά η δημιουργικότητα στον τρόπο επικοινωνίας με τους άλλους μπορεί να 
αποτελέσει μια μοναδική (και διασκεδαστική) ευκαιρία να δημιουργήσετε έναν στενό 
δεσμό! Τα παιδιά θα είναι πρόθυμα να μάθουν τη γλώσσα σας. Μία προτεραιότητα  
θα ήταν να εγγράψετε το παιδί στην εκπαίδευση και σε μαθήματα εκμάθησης της 
γλώσσας. Πολλές μεταφραστικές εφαρμογές και ιστοσελίδες μπορούν να σας 
βοηθήσουν να επικοινωνήσετε.   

Μακροπρόθεσμα, το παιδί μπορεί να αντιληφθεί την απώλεια της μητρικής του γλώσσας 
εάν δεν έχει πλέον την ευκαιρία να τη μιλήσει. Ίσως να μπορείτε να το αντιμετωπίσετε 
βρίσκοντας βιβλία, ταινίες ή μουσική στη γλώσσα του, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 
και τη δημιουργία δεσμών με άτομα από τη χώρα προέλευσης του παιδιού.  

Να θυμάστε ότι όταν εσείς και το παιδί δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα, η μη λεκτική 
επικοινωνία –ο τόνος της φωνής, η έκφραση, οι χειρονομίες, η χρήση εικόνων και 
σχεδίων– γίνεται ακόμη πιο σημαντική.   

ΥΓΕΙΑ    

Το παιδί θα πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση και όποιος κάνει την αξιολόγηση 
θα το παραπέμψει σε άλλους ειδικούς εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι αξιολογήσεις 
γενικώς περιλαμβάνουν έλεγχο για εμβολιασμούς, χρόνιες παθήσεις ή τραυματισμούς. 
Μερικά παιδιά μπορεί να έχουν σωματικές, μαθησιακές ή αισθητηριακές αναπηρίες. 
Κάποια παιδιά έχουν αναπτύξει ορισμένες επιπλοκές υγείας λόγω έλλειψης πρόσβασης 
σε υγειονομική περίθαλψη.

Μπορεί να εναπόκειται σε εσάς ως αναδόχου να τα συνοδέψετε σε έναν τοπικό ιατρό, 
οδοντίατρο και οφθαλμίατρο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν λάβει ενημέρωση για τη σεξουαλική 
υγεία και την κατάχρηση ουσιών, όπως κάθε άλλος έφηβος.

Να θυμάστε ότι το παιδί μπορεί να υποφέρει από πονοκεφάλους, πεπτικές διαταραχές, 
μυϊκή ένταση και ούτω καθεξής, ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενου στρες.

ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ ΕΥΕΞΙΑ 

Δεν έχουν υποστεί τραύμα όλα τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, αλλά οι ζωές  
όλων τους διαταράχτηκαν και θα πρέπει να προσαρμοστούν σε τεράστιες αλλαγές. 
Πολλά παιδιά θα έχουν βιώσει τη θλίψη, την απώλεια, τον φόβο, το άγχος και την 
απομόνωση – μπορεί να είναι δακρυσμένα, αποτραβηγμένα, λυπημένα, αγχωμένα, 
φοβισμένα ή κατεθλιμμένα, να υποφέρουν από αϋπνίες ή εφιάλτες ή να επιδεικνύουν 
αυτοτραυματική συμπεριφορά. Ακόμη, είναι πιθανό να ανησυχούν ιδιαίτερα για την 
έκβαση της αίτησής τους για άσυλο ή το καθεστώς τους.
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Τα παιδιά μπορεί να μην είναι πάντοτε έτοιμα να επωφεληθούν άμεσα από τις  
υπηρεσίες υποστήριξης–οι πιο πιεστικές ανησυχίες τους είναι συχνά οι πρακτικές 
λεπτομέρειες του παρόντος (πού θα ζήσουν; Πότε θα πάνε στο σχολείο;) Μόνο 
αργότερα το παιδί μπορεί να αρχίσει να επικεντρώνεται στο μακροπρόθεσμο  
μέλλον ή να εξετάσει τι συνέβη στο παρελθόν. 

Συχνά το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορεί να προσφέρει ένας ανάδοχος είναι αρχικά 
ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον στο οποίο το παιδί θα έχει χρόνο να 
συγκεντρώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Επίσης, είναι σημαντικό να μην 
πιέσετε το παιδί να σας πει κάτι που δεν θέλει.   

Λάβετε υπόψη σας ότι η συμβουλευτική ή ακόμα και η συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα 
μπορεί να είναι μια άγνωστη ή στιγματισμένη έννοια στο μυαλό των παιδιών.   

ΑΝΑΖΉΤΉΣΉ ΜΕΛΩΝ ΤΉΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ    

Θα τους λείπει η οικογένειά τους και –εάν δεν γνωρίζουν τι τους συνέβη– θα ανησυχούν 
για την τύχη τους. Ορισμένα παιδιά θα είναι πρόθυμα να αναζητήσουν τους γονείς 
τους και να επανενωθούν μαζί τους το συντομότερο δυνατό. Άλλα παιδιά μπορεί να 
φοβούνται μήπως λάβουν άσχημα νέα, επομένως μπορεί να μην θέλουν να το κάνουν.  
Είναι σημαντικό να πηγαίνετε με τον ρυθμό του παιδιού. 

Εάν είναι σημαντικό για εκείνα, μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε αυτού του είδους τη βοήθεια. 
Μπορεί να χρειαστεί να προετοιμάσετε το παιδί για δυσάρεστα νέα ή για ένα αβέβαιο 
αποτέλεσμα. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να τα στηρίξετε ενώ θρηνούν.   

Εάν η αναζήτηση είναι επιτυχής, καλό θα ήταν να βεβαιωθείτε ότι οι γονείς ή οι 
συγγενείς του παιδιού γνωρίζουν για εσάς και τον ρόλο σας, για να προλάβετε πιθανές 
συγκρούσεις ή παρεξηγήσεις. Μπορείτε να προσφερθείτε να τους μιλήσετε απευθείας.    
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ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΘΡΉΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ;  

Ως ανάδοχος, θα πρέπει ακόμη να διασφαλίσετε ότι καλύπτετε τις ανάγκες του  
παιδιού σε ό,τι αφορά την υπερηφάνεια και κατοχή της ταυτότητας, της γλώσσας,  
του πολιτισμού και της θρησκείας του.

Το παιδί που βρίσκεται υπό την προστασία σας μπορεί να γνωρίζει πολύ λίγα  
πράγματα ή και τίποτα για τη χώρα σας. Τα πάντα γύρω του είναι πιθανό να διαφέρουν 
από την πατρίδα του. Μερικά παιδιά και νέοι μπορεί να μην έχουν συναντήσει  
ποτέ στο παρελθόν ανθρώπους από άλλες εθνοτικές ομάδες. Για μερικά εξ’ αυτών, το 
ίδιο το κλίμα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό.

Μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε το παιδί για τη χώρα και τον πολιτισμό του, όπως  
τι ρούχα φορούν συνήθως και πώς μαγειρεύουν- αντιλαμβανόμενοι ότι μπορεί να 
υπάρξει κάποια απροθυμία να σκεφτούν ή να μιλήσουν για αυτά. Εάν το παιδί δεν 
μιλάει πολύ στη γλώσσα σας, μπορεί να βοηθήσει να λάβει κάποια ενημέρωση από 
ανθρώπους από την ίδια χώρα, από μια κοινοτική οργάνωση ή από το διαδίκτυο.

Δείχνοντας ότι ενδιαφέρεστε και σέβεστε τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους, ενώ 
παράλληλα μοιράζεστε πληροφορίες για εσάς μπορεί να βοηθήσει πολύ στη δημιουργία 
μιας καλής σχέσης μεταξύ σας. 

Η ΈΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΈΙΝΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!   

Περιλαμβάνει την αμοιβαία προσαρμογή των μεταναστών και της κοινωνίας 
υποδοχής και βασίζεται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του 
σεβασμού, της ανεκτικότητας και της αποφυγής διακρίσεων, προς όφελος όλων.

ΘΡΉΣΚΕΙΑ 

Εάν δεν έχετε την ίδια θρησκεία και πολιτισμό με το παιδί που φροντίζετε, θα πρέπει να 
ενημερωθείτε για αυτά όσο καλύτερα μπορείτε τε και να μάθετε πόσο σημαντικά είναι για 
το παιδί. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορεί να έχουν επεκτάσεις και στο φαγητό –
ορισμένα φαγητά είναι πιθανό να απαγορεύονται ή να πρέπει να μαγειρεύονται με 
συγκεκριμένο τρόπο– ή ακόμα και στην ενδυμασία, όπως η κάλυψη των ποδιών και των 
μαλλιών.

Ωστόσο, ακόμη και αν ασπάζεστε μια παρόμοια θρησκεία, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν 
πάντοτε μεμονωμένες διαφορές –πρέπει να καθορίσετε σε ποιο βαθμό το παιδί 
ενδιαφέρεται για τη λατρεία και την τήρηση των θρησκευτικών πρακτικών. Μπορεί ακόμη 
να χρειαστεί να μάθετε εάν υπάρχει κάποιος κατάλληλος τόπος λατρείας σε τοπικό επίπεδο.  
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ΦΑΓΉΤΟ 

Πέραν των θρησκευτικών πεποιθήσεων, το φαγητό που προσφέρουμε στο παιδί είναι 
πιθανό να διαφέρει αρκετά από το φαγητό που έτρωγε στην πατρίδα του. Να έχετε 
υπόψη σας ότι το άγχος και το τραύμα μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της όρεξης.  

Εάν το παιδί δεν είναι χαρούμενο με το φαγητό που του προσφέρετε, τότε θα πρέπει 
να μάθετε τι φαγητό θα έτρωγε στο σπίτι του (εάν δεν μπορεί να σας πει από μόνο 
του), πού να το αγοράσετε και πώς να το μαγειρέψετε. Αυτή μπορεί να είναι μια πηγή 
αμοιβαίας εκμάθησης και απόλαυσης. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Κάποιες από τις συμπεριφορές του παιδιού ή οι τρόποι με τους οποίους το παιδί 
ανταποκρίνεται σε καταστάσεις μπορεί να σας είναι άγνωστοι –όπως και οι δικοί σας 
αντίστοιχα σε εκείνο. Αυτό θα μπορούσε εν μέρει να οφείλεται στον τρόπο με τον 
οποίο προσαρμόζονται στις περιστάσεις ή επειδή τα πολιτισμικά τους πρότυπα 
διαφέρουν από τα δικά σας ή της κοινωνίας μέσα στην οποία ζείτε.   

Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να προέρχεται από μία χώρα όπου η βλεμματική 
επαφή με πρόσωπα εξουσίας όπως οι γονείς ή οι δάσκαλοι να θεωρείται ασέβεια.  
Αυτό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από κάτι που θεωρείται σύνηθες στη χώρα ή 
την κοινότητά σας.

Το τεράστιο εύρος των πολιτισμικών διαφορών που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε 
εσείς και το παιδί είναι φυσικά περίπλοκο αλλά είναι πάντοτε ενθαρρυντικό και 
ευχάριστο να μαθαίνετε για όλα αυτά. Είναι σημαντικό να δίνετε ο ένας στον άλλο τη 
δυνατότητα να εξερευνάτε αυτές τις διαφορές μαζί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ  

Τα παιδιά μπορεί να θέλουν πολύ να πάνε στο σχολείο. Ωστόσο, κάποια παιδιά μπορεί 
να μην έχουν πάει ποτέ ξανά σε σχολείο, ενώ κάποια άλλα μπορεί να το έχουν 
σταματήσει. Ακόμη και τα παιδιά που πήγαιναν τακτικά στο σχολείο θα έχουν  
μεγάλο δρόμο προσαρμογής να διανύσουν: καθώς και μία νέα γλώσσα να μάθουν, μία  
σχολική κουλτούρα πολύ διαφορετική και νέα μαθήματα να μάθουν.   

Οι καθυστερήσεις στις εγγραφές στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο μπορεί να 
προκαλέσουν μεγάλη απογοήτευση σε ένα παιδί που θέλει να μάθει. Σημαίνει επίσης 
ότι θα υπάρξει μία ακόμα παρατεταμένη περίοδος, κατά την οποία το παιδί έχει  
λίγα πράγματα που το κρατούν απασχολημένο ή προσηλωμένο σε κάποιο στόχο, 
ενισχύοντας αισθήματα ότι δεν έχει ρίζες.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν από τις εμπειρίες του παιδιού 
μπορούν να κάνουν το σχολείο να είναι πρόκληση για ορισμένα από τα παιδιά. Για 
παράδειγμα, είναι πιθανό να μην μπορούν να συγκεντρωθούν.

Οι φιλίες που γίνονται στο σχολείο μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για την 
αυτοεκτίμηση και την κοινωνική ζωή του παιδιού. Ορισμένα σχολεία προσφέρουν 
προγράμματα συσχέτισης και καθοδήγησης. Ελέγξτε εάν αυτά είναι διαθέσιμα ή εάν  
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Τα παιδιά είναι πιθανό να χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη στο σχολείο, τόσο με τη 
γλώσσα όσο και με τις εργασίες τους εν γένει. Στηρίξτε τα σε δυσκολίες που μπορεί 
να αντιμετωπίζουν και βοηθήστε τα ζητώντας τη βοήθεια που χρειάζονται.

Τέλος, να θυμάστε ότι πολλά παιδιά βρίσκουν γρήγορα τους ρυθμούς τους στο σχολικό 
σύστημα, κάνουν φίλους και προσαρμόζονται καλά και οι γλωσσικές τους δεξιότητες 
βελτιώνονται γρήγορα.

ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΉ ΨΥΧΙΚΉΣ ΔΥΝΑΜΉΣ 

Είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε με άλλους επαγγελματίες για να βοηθούμε τα 
παιδιά να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των εμπειριών τους.

Τα παιδιά χρειάζονται συχνά την ευκαιρία να δημιουργήσουν φιλίες και να διατηρήσουν 
τις υπάρχουσες σχέσεις. Χρειάζονται ενθάρρυνση για να αναπτύξουν τα ταλέντα και 
τις δεξιότητές τους στο σχολείο, τον αθλητισμό, τις δραστηριότητες αναψυχής και τα 
χόμπι. Χρειάζονται πηγές υποστήριξης, όπως έναν μέντορα ή έναν δάσκαλο. Μπορεί 
να επιθυμούν να μεταβούν σε έναν τόπο λατρείας ή να συμμετάσχουν σε κοινοτικές 
ομάδες για να διατηρήσουν ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα. Επιπλέον, χρειάζονται 
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ευκαιρίες για ενθάρρυνση με στόχο την επίτευξη και την αναδόμηση της αυτοπεποίθησής 
τους. Μπορείτε να τα βοηθήσετε σε όλα αυτά.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΤΉΤΑ 

Δυστυχώς, κάποια παιδιά και νέα άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία (μίσος ή δυσπιστία έναντι των αλλοδαπών). Μπορεί να το συναντήσουν 
ως γενική στάση, για παράδειγμα, όπως εκφράζεται στα μέσα ενημέρωσης ή στους 
δρόμους. Μπορεί να απευθύνεται σε αυτούς προσωπικά, για παράδειγμα, με τη μορφή 
εκφοβισμού από συμμαθητές τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να τους θυμίσει την κακομεταχείριση που υπέστησαν 
οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στην πατρίδα τους και να τους ξυπνήσει τα ίδια 
συναισθήματα.

Παράλληλα με την παραγωγή φόβου και θυμού, ο ρατσισμός μπορεί να επηρεάσει το 
αίσθημα ασφάλειας και αυτοεκτίμησης του παιδιού. Μπορεί να αισθανθούν ανίσχυρα 
και σε ορισμένες περιπτώσεις να αισθανθούν ακόμη και ότι κινδυνεύουν. Μιλήστε τους για  
αυτά τα ζητήματα. Εάν υποπτευθείτε ότι το παιδί είναι στόχος, αναφέρετέ το στο σχολείο, 
στην αστυνομία και στους επαγγελματίες που προσφέρουν υποστήριξη στο παιδί.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Οι κοινοτικές οργανώσεις μπορεί να παρέχουν συμβουλές σε θέματα όπως η υγεία, η 
εκπαίδευση και η μετανάστευση και μερικές φορές να παρέχουν υπηρεσίες όπως 
ενώσεις για νέους και άλλες κοινωνικές ή πολιτιστικές/θρησκευτικές δραστηριότητες.   

Ή πρόσβαση σε αυτές τις κοινότητες μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο μέρος ενός δικτύου 
υποστήριξης για το παιδί, βοηθώντας το να δημιουργήσει φιλίες και να διατηρήσει δεσμούς 
με την πατρίδα του. Ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να συναντήσετε κάποια 
οργάνωση που να εκπροσωπεί την πατρίδα του παιδιού, αλλά ουσιαστικά να φροντίζει μια 
ομάδα η οποία, στην πατρίδα τους, βρισκόταν σε σύγκρουση με αυτή του παιδιού. Κάντε 
κάποια έρευνα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό να προτείνετε την οργάνωση στο παιδί.  

Μερικές φορές τα μέλη μιας κοινοτικής ομάδας μπορεί να έχουν έρθει ήδη σε επαφή με 
το παιδί πριν έρθουν σε επαφή με σας και να θέλουν να συνεχίσουν αυτήν την επαφή. Οι 
επαφές πρέπει να είναι ασφαλείς και ευεργετικές, οπότε εάν έχετε αμφιβολίες ζητήστε τη 
συμβουλή ενός κοινωνικού λειτουργού (ή άλλου κατάλληλα καταρτισμένου επαγγελματία).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΉΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου είναι σύνθετες και για ένα παιδί πρέπει να  
φαντάζουν ιδιαίτερα απογοητευτικές και δυσνόητες. Μπορεί να έχετε παρόμοια 
συναισθήματα. Οι ανάδοχοι καλούνται να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη των νέων μέσω της διαδικασίας χορήγησης ασύλου ή όποιας άλλης 
συνθήκης όπως η εξασφάλιση της συμμετοχής του παιδιού σε όλες τις σχετικές 
συναντήσεις ή η συναισθηματική υποστήριξη.

Αυτή είναι ξεκάθαρα μία περίοδος ανησυχίας για τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, 
καθώς περιμένουν να διαπιστώσουν εάν μπορούν να μείνουν και να αρχίσουν να 
σκέφτονται το μέλλον τους ή εάν δεν θα τους χορηγηθεί άσυλο.  

Άλλες διαδικασίες, όπως η αξιολόγηση της ηλικίας και η μετάβαση στην ενηλικίωση 
μπορεί να έχουν παρόμοιο αντίκτυπο σε εκείνα. Ή παροχή σε βάθος πληροφοριών  
για αυτές τις διαδικασίες είναι πέραν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος  
εντύπου. Βεβαιωθείτε ότι παραπέμπετε σε και συμβουλεύεστε σχετικές οργανώσεις 
ή επαγγελματίες που μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε εσάς και στο παιδί.  
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