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Το έργο PROUD
Το έργο PROUD (Promoting Supported Independent Living as an alternative
care practice for unaccompanied minors) είναι ένα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(AMIF), το οποίο στηρίζει διακρατικές δράσεις για την ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στα κράτη μέλη της ΕΕ και την νόμιμη μετανάστευση, για την περίοδο
2019-2021. Το έργο υλοποιείται σε τέσσερις χώρες στην Ελλάδα, τη Γερμανία,
την Ισπανία και την Ολλανδία.
Το έργο PROUD στοχεύει στην προώθηση της υποστηριζόμενης ανεξάρτητης
διαβίωσης ως εναλλακτικής πρακτικής μέριμνας για ασυνόδευτους ανηλίκους
ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών. Επιπροσθέτως, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ως
κύριοι δικαιούχοι του έργου, θα υποστηριχθούν ως προς την ανάπτυξη
ικανοτήτων συνδεόμενες με την αγορά εργασίας. Τέλος, θα σχεδιασθεί και θα
εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα καθοδήγησης προκειμένου να
διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων στο νέο
κοινωνικό πλαίσιο.
Καλές πρακτικές σχετικά με την πολιτική αυτή θα συλλεχθούν και
ανταλλαχθούν μεταξύ των εταίρων, ενώ θα διαδοθούν στο ευρύ κοινό με στόχο
τη δημιουργία ενός οδηγού για την αποτελεσματική παροχή φροντίδας σε
ασυνόδευτους ανηλίκους. Ο οδηγός θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επαγγελματίες
στο πεδίο, θα αξιολογηθεί και θα τελειοποιηθεί στο τέλος του έργου.
Παράλληλα, το έργο θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει δράσεις ανάπτυξης
ικανοτήτων για επαγγελματίες στον τομέα της προστασίας των παιδιών και της
εναλλακτικής φροντίδας.
Το έργο αναμένεται να έχει υψηλό αντίκτυπο τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα, αναμένεται να επωφεληθούν 200 ανήλικοι
ηλικίας 15-18 ετών μαζί με περισσότερους από 500 επαγγελματίες και
επαγγελματίες προστασίας παιδιών που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά στις
συμμετέχουσες χώρες. Μακροπρόθεσμα, το έργο αναμένεται να επηρεάσει
θετικά τα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς την υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών
φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές που
δεν οδηγούν σε ιδρυματοποίηση.

Δραστηριότητες έργου
Οι βασικές δραστηριότητες του έργου PROUD παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Ανάλυση του πλαισίου ένταξης για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους στις χώρες
συμμετοχής.
Η ανάλυση εστιάζει στο πλαίσιο ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία και Ολλανδία) όσον αφορά
τα διαθέσιμα μέσα ολοκλήρωσης, πρακτικές ολοκλήρωσης και αποτελέσματα,
τις πολιτικές, τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που εφαρμόζονται. Πιο
συγκεκριμένα, αναλύονται οι εθνικές στρατηγικές ένταξης για ασυνόδευτους
ανηλίκους μεταναστών και δομές φροντίδας μαζί με το νομικό πλαίσιο σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα προκειμένου να προσδιοριστούν τα βασικά
χαρακτηριστικά και οι τομείς εστίασης για την παρέμβαση του έργου. Η
ανάλυση θα περιέχει ευρήματα από μια διεξοδική βιβλιογραφική έρευνα
καθώς και από συνεντεύξεις με εκπροσώπους των εθνικών και τοπικών αρχών

που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές ένταξης και άλλους εμπειρογνώμονες και
ενδιαφερόμενους φορείς.

Αξιολόγηση των υπηρεσιών ένταξης που
παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους
στις χώρες συμμετοχής.
Η αξιολόγηση εντοπίζει και αναλύει τα υφιστάμενα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά τη διαδικασία ένταξης στις
κοινωνίες των χωρών που συμμετέχουν στο PROUD όσον αφορά την
εκπαίδευση, την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς που παρέχουν
υπηρεσίες ένταξης. Η αξιολόγηση βασίζεται στα αποτελέσματα εστιασμένων
συνεντεύξεων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής
ένταξης, επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά και
ασυνόδευτους ανηλίκους, καθώς και ασυνόδευτους ανηλίκους που δεν
διαβιούν σε δομές ανεξάρτητης διαβίωσης.

Ανάπτυξη Οδηγού εναλλακτική φροντίδας
για επαγγελματίες.
Ο Οδηγός εστιάζει στην παροχή χρήσιμων και λεπτομερών πληροφοριών
σχετικά με το πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης ως εναλλακτική στη
φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Στόχος του οδηγού είναι να
υποστηρίξει και να βοηθήσει αποτελεσματικά επαγγελματίες που εργάζονται
με ασυνόδευτα ανήλικα κατά τη διαδικασία μετάβασής τους από τις δομές
στην κοινότητα προτείνοντας τις ορθότερες πρακτικές. Τα περιεχόμενα του
οδηγού προέρχονται από τα ευρήματα της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων
η οποία θα διενεργηθεί από τους εταίρους του έργου, ενώ στη συνέχεια θα
τροποποιηθεί και θα αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε να περιλαμβάνει σχόλια και
πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους ίδιους τους
επαγγελματίες του πεδίου.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες
που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά.
Οι επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά και δεν έχουν
εκτεταμένη εμπειρία σε προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης με
σκοπό να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πρακτικές γνώσεις
που σχετίζονται με αυτό το πρόγραμμα. Εμπειρογνώμονες στον τομέα της
παροχής εναλλακτικής διαβίωσης και ασυνόδευτων ανηλίκων θα αναλάβουν
την εκπαίδευση δεκαπέντε (15) επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτα
παιδιά. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες θα κληθούν επίσης να αξιολογήσουν και τον
ανεπτυγμένο Οδηγό.

Εκπαιδευτικές συνεδρίες για ανηλίκους.
Συνολικά, πενήντα (50) ασυνόδευτοι ανήλικοι θα συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικές συνεδρίες οι οποίες θα εστιάζουν στον επαγγελματικό
προσανατολισμό και στην απασχόληση στις τέσσερις συμμετέχουσες
χώρες. Οι ατομικές συνεδρίες θα στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην
αύξηση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας εξασφάλισης ποιοτικής
απασχόλησης. Οι συνεδρίες θα περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως η
ανάπτυξη βιογραφικού και η επικοινωνία με εργοδότες κατά τη διάρκεια
εξεύρεσης εργασίας.

Πρόγραμμα καθοδήγησης.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένων των
ευκαιριών και των εμποδίων ένταξης, ένα πρόγραμμα καθοδήγησης
(mentoring) θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί με επίκεντρο την ενεργό
συμμετοχή επιλεγμένων ατόμων από τις τοπικές κοινωνίες. Οι μέντορες θα
ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες ανηλίκους παρέχοντας πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τα δικαιώματά τους, λαμβάνοντας
υπόψη τα ενδιαφέροντα του κάθε ανηλίκου. Το πρόγραμμα καθοδήγησης θα
περιλαμβάνει δράσεις επιλογής πρόθυμων και επιδέξιων ενηλίκων που θα
γίνουν οι ίδιοι μέντορες, δράσεις κατάρτισης για τους μέντορες μετά τη
διαδικασία σύζευξης. Μετά από αυτές τις αρχικές δραστηριότητες, οι μέντορες

και οι καθοδηγούμενοι θα ξεκινήσουν τη συμβουλευτική με στόχο την
καλύτερη υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη μετάβασή τους από
την παιδική ηλικία στην ανεξαρτησία και την ενηλικίωση.

Πάρε μέρος!
Το έργο PROUD φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά στη διαδικασία ένταξης όλων των
ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις για την
κοινωνική ένταξή τους και προσφέροντας τα μέσα για την καταπολέμηση της
ιδρυματοποίησης τους.
Αυτή η φιλόδοξη ιδέα ξεκινά με τις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία,
Γερμανία και Κάτω Χώρες) και στοχεύει να αλλάξει το παράδειγμα σε όλες τις χώρες
της ΕΕ όπου κατοικούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σε δομές περίθαλψης, ενώ
προετοιμάζονται για την ανεξάρτητη ζωή τους μετά την ενηλικίωση.
Προκειμένου η επιδίωξη του έργου να γίνει πραγματικότητα, η οποία θα ωφελήσει
τόσο τους ανηλίκους όσο και τις δομές φιλοξενίας, το έργο PROUD χρειάζεται τη
συμμετοχή και την υποστήριξή σας.
•

Είστε επαγγελματίας που εργάζεστε με ασυνόδευτους ανηλίκους;

•

Συμμετέχετε στο σύστημα δομών φροντίδας της χώρας σας;

•

Είστε μέλος ΜΚΟ ή δημόσια αρχή που ασχολείται με θέματα που σχετίζονται
με την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών;

•

Σας ενδιαφέρει να γίνετε μέντορας για αυτά τα παιδιά και να τα
καθοδηγήσετε προς την ενήλικη ζωή και την ανεξαρτησία;

•

Είστε ενδιαφερόμενος ή επαγγελματίας στον τομέα της εναλλακτικής
περίθαλψης και της κοινωνικής ένταξης που θα θέλατε να μοιραστείτε τις
απόψεις σας για την τρέχουσα κατάσταση;

Εάν ΝΑΙ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να συμμετάσχετε στο έργο. Θα
μπορούσατε:

•

Γίνετε μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων και δώστε μας τις σκέψεις
σας σχετικά με τις υπηρεσίες ένταξης που παρέχονται σε ασυνόδευτους
ανηλίκους στη χώρα σας

•

Μοιραστείτε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες σχετικά με τη διαδικασία
αποϊδρυματοποίησης ασυνόδευτων ανηλίκων

•

Συμμετέχετε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου σχετικά με
εναλλακτικές πρακτικές φροντίδας, όπως το πρόγραμμα Υποστηριζόμενης
Ανεξάρτητης Διαβίωσης

•

Γίνετε μέντορας για έναν από τους ανηλίκους που θα επιλεγούν για να
υποστηρίξετε την πορεία ένταξής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες
για την απασχόληση τους.

Τα

σύνθετα
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τολμηρές

λύσεις. Μπορείς

να κάνεις τη διαφορά!

Το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι
αποκλειστική ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των
πληροφοριών που περιέχει.

