
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και οι 
συνεργάτες του υλοποιούν επί του παρόντος το έργο Αναδοχή 
Πέρα από τα Σύνορα, το οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει 
και να ενισχύσει το θεσμό της αναδοχής ασυνόδευτων 
παιδιών σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, 
Λουξεμβούργο, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ως μέρος του έργου, ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία διαμένουν 
στην  Αυστρία και βρίσκονται σε ανάδοχη οικογένεια 
παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους, συμμετέχοντας σε πέντε 
κινηματογραφικά εργαστήρια με στόχο τη δημιουργία ενός 
βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται  οι απόψεις τους για τον 
θεσμό. Το βίντεο χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης, διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και επάνδρωσης θα ακολουθήσουν 
μια προσέγγιση που θα έχει επίκεντρο τα παιδιά.  Ένα βίντεο 

μικρότερης διάρκειας έχει δημιουργηθεί, για να αναδείξει ότι ο 
θεσμός της αναδοχής δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις 
για την παροχή ενός υγιούς περιβάλλοντος για τα παιδιά που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Επιπλέον, στόχος του βίντεο 
είναι να συμβάλλει στην εύρεση αναδόχων που θα μπορούσαν 
να αναλάβουν την φροντίδα ασυνόδευτων παιδιών. 

Το Έργο Αναδοχή Πέρα από τα Σύνορα, χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στο Βέλγιο 
σε συνεργασία με τους Mentor-Escale και Minor-Ndako, στο 
Λουξεμβούργο με τον Ερυθρό Σταυρό Λουξεμβούργου, στην 
Πολωνία με την Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Ένωση για 
Νομικές Παρεμβάσεις) και στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Coram 
BAAF και το Coram Children’s Legal Centre. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το Έργο Αναδοχή Πέρα από τα 
Σύνορα επισκεφθείτε eea.iom.int/fostering-across-borders
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Το βίντεο έγινε με τη χρηματοδότηση και η παραγωγή σε συνεργασία με
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