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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο-πρακτικός οδηγός βασικής εκπαίδευσης στην μεθοδολογία του Street Work, για
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παιδιά σε κατάσταση δρόμου, δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και

Νέων , Entos#Ektos, σε συνεργασία με την Emfasis Foundation, στο πλαίσιο του έργου Children’s
Bridges: Building Partnerships for Child Protection στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»,
το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς
Ιδρύματος, του Κοινωφελούς Οργανισμού Ηellenic Hope και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Στόχος του εγχειριδίου είναι η αρχική πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση εθελοντών, στελεχών ΜΚΟ ,
υπηρεσιών αλλά και ευαισθητοποιημένων πολιτών και άτυπων συλλογικοτήτων, που ενδιαφέρονται ,
εργάζονται ή δραστηριοποιούνται εθελοντικά στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών,
της προστασίας ευάλωτων παιδικών πληθυσμών και επιθυμούν να διερευνήσουν και να έρθουν σε
επαφή, αλλά και πιθανά να εμπνευστούν, από τα εργαλεία, τη μεθοδολογία και τις παρεμβάσεις
προσέγγισης και στήριξης ευάλωτων ομάδων παιδιών και ανηλίκων σε κίνδυνο σε κατάσταση δρόμου
και να λάβουν πληροφόρηση για τα δικαιώματα των παιδιών που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή.
Επιπλέον, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες- αρχικά βήματα για το σχεδιασμό
παρεμβάσεων με τη μεθοδολογία του Street Work, βασισμένα στη διεθνή βιβλιογραφία και χρήσιμες
πληροφορίες για θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου, βασισμένα
σε διεθνείς συνθήκες και Συμβάσεις. Τέλος περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

και καλών πρακτικών υλοποίησης του έργου Children’s Bridges: Building Partnerships for Child
Protection, με στόχο την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του και την περεταίρω ενίσχυση
συνεργασιών και συμπράξεων, παρεμβάσεων street work, για την ενδυνάμωση ευάλωτων παιδικών
πληθυσμών σε κατάσταση δρόμου και ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών, όλων
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των εμπλεκόμενων φορέων, ΜΚΟ και αρχών.

Τεκμηρίωση-Περιγραφή φαινομένου
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Ομάδες παιδιών σε κατάσταση δρόμου- παιδικοί πληθυσμοί σε κίνηση
(προσφυγικές ροές ανηλίκων) Θεσσαλονίκη και Αθήνα 2017
Το 2015, η Ελλάδα έγινε η πύλη προς την Ευρώπη για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και Μετανάστες
θέλοντας να εγκαταλείψουν τον πόλεμο, τη βία και τις διώξεις. Τον Ιούνιο του 2015, 1/10 πρόσφυγες
ήταν παιδί. Έξι μήνες αργότερα, η αναλογία αυτή τριπλασιάστηκε σε 1/3. Από τα περίπου 1,26
εκατομμύρια μετανάστες που διέρχονται από την Ελλάδα από το 2015, σχεδόν 480.0007 ήταν παιδιά.
Ενώ, η πλειοψηφία αυτών των μεταναστών προχώρησε σε επιλεγμένους προορισμούς, ένας σημαντικός
αριθμός εγκλωβίστηκε στα σύνορα. Από τους 62.3758 πρόσφυγες που σήμερα βρίσκονται

στην

Ελλάδα, περίπου 21.300 είναι παιδιά και, μεταξύ αυτών, υπολογίζονται σε 2.3009 τα ασυνόδευτα
ανήλικα. Παρόλο που η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) του 1989
επικυρώθηκε από την Ελλάδα, το τεράστιο μέγεθος της προσφυγικής κρίσης , θέτει σε μεγάλο κίνδυνο
την προστασία των παιδιών καθιστώντας αναποτελεσματικούς τους μηχανισμούς προστασίας των
δικαιωμάτων των παιδιών , συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζητούν άσυλο και εκείνων που δεν
εμπίπτουν σε αυτό το καθεστώς. Οι αποτυχίες του συστήματος προστασίας των παιδιών έχουν ιδιαίτερα
δραματικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευημερία, κυρίως των Ασυνόδευτων ανηλίκων.
Παράλληλα, στην Ελλάδα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της EUROSTAT και της ELSTAT την τελευταία
τριετία οι δείκτες μέτρησης της παιδικής φτώχειας, της αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού,

των παιδιών έχουν δραματικά επιδεινωθεί, θέτοντας σε σημαντικό κίνδυνο την προάσπιση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών και κάνοντας τους παιδικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα
ευάλωτους σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, κακοποίησης και τελικά κοινωνικής θυματοποίησης.
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Τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα στην Ελλάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δέχονται την μεγαλύτερη
πίεση, σε σχέση με τα παραπάνω φαινόμενα, εμφανίζοντας μεγαλύτερης έντασης και έκτασης
προβλήματα (και τις συνέπειες αυτών) κάθε μορφής κοινωνικής θυματοποίησης παιδικών πληθυσμών
και αδυναμίας προστασίας των ευάλωτων ομάδων παιδιών (παράνομη εργασία και εκμετάλλευση,
κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση, χρήση ουσιών, παραβατικότητα, επαιτεία, εκπαιδευτική
αποστέρηση, κακές συνθήκες διαβίωσης, προβλήματα υγείας και περίθαλψης, απουσία γονεικής
επιτήρησης και προστασία κλπ).Ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός παιδιών και ανηλίκων, μικτού
πληθυσμού, βρίσκονται σε κίνδυνο σε κατάσταση δρόμου σε συγκεκριμένες περιοχές των δυο μεγάλων
αστικών κέντρων Αθήνας (κυρίως) και Θεσσαλονίκης.

Ιστορική Αναδρομή
Οι πρώτες αναφορές στο street work γίνονται στα μέσα της δεκαετίας του ’20
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(M.Shaw- McKay). Στην Ευρώπη η κοινωνική εργασία αναπτύχθηκε κυρίως στα τέλη
της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές του 1970. Τα πρώτα στίγματα κοινωνικής
εργασίας στο δρόμο δόθηκαν από τη Μ. Βρετανία, την Γαλλία, την Ολλανδία, τη

Ηθική Street
Work

Νορβηγία και την Ελβετία. Το street work αναφέρεται σ’ έναν ξεχωριστό τομέα της
Κοινωνικής Εργασίας Η εργασία στο δρόμο στοχεύει στην προστασία και στήριξη
ευάλωτων ομάδων

ανθρώπων σε κατάσταση δρόμου (διαβιούν ή εργάζονται ή

περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο δρόμο) οι οποίοι βιώνουν πολλαπλές
μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και η πρόσβαση τους σε διάφορες παρεμβάσεις,
πολιτικές και προγράμματα κοινωνικής στήριξης και πρόνοιας, δεν είναι εφικτή ή είναι
αναποτελεσματική. Ειδικότερα για το Street Work με ανηλίκους και νέους η πρόκληση
είναι η ενδυνάμωση του ίδιου πληθυσμού ώστε να καταστεί αποτελεσματικός στη
αυτοπροστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων του για τη βελτίωση των συνθηκών
και περιορισμών που υφίσταται.

Αποδοχή των
ευάλωτων
πληθυσμών σε
κατάσταση δρόμου,
μη επικριτική
προσέγγιση και
σεβασμός των
θεμελιωδών
δικαιωμάτων τους

Μεθοδολογία
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Διεθνώς το street
work υλοποιείται
μέσω μιας
γραμμικής και
σταθερής
αλληλουχίας

πέντε
σταδίωνβημάτων, τα

οποία επιτρέπουν
τη σταδιακή
εξοικείωση και
δημιουργία
σταθερότητας και
εμπιστοσύνης
μεταξύ ομάδων
εργασίας και
πληθυσμών στο
δρόμο.

Συστηματική,
επαναλαμβανόμεν
η παρατήρηση,
λεπτομερής μελέτη
και καταγραφή
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Επένδυση χρόνου των ομάδων εργασίας στο δρόμο, στα αρχικά στάδια-βήματα, τα
οπόια και θα καθορίσουν το πλαίσιο της γνωρισμίας, εμπιστοσύνης και παροχής
στήριξης των ευάλωτων πληθυσμών στο δρόμο. Παρατήρηση και καταγραφή, χωρίς
παρέμβαση, για κάθε τι που συμβαινεί, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων που
συλλέγονται σε βάθος χρόνου.

της περιοχής, στα
κοινωνικά,
πολιτιστικά,
γεωγραφικά,
περιβαλλοντικά και
ιστορικά
χαρακτηριστικά της
των πληθυσμών,
κατοίκων και
ανθρώπων της
περιοχής

Ρωτώ, μαθαίνω & συνεργάζομαι με την
Κοινότητα

των χρήσεων,
παρεμβάσεων,
συνθηκών και αλλαγών

Εδραίωση
παρουσίας
Ομάδας
Εργασίας στη
παρατηρούμεν
η περιοχή
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Συστηματικά επεναλαμβανόμενες επισκέψεις της ίδιας ομάδας εργασίας, στην
υπο παρατήρηση περιοχή, δίνει τη δυνατότητα αμοιβαίας εξοικείωσης των
πληθυσμών με τα πρόσωπα και παρουσία της ομάδας εργασίας, απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση στα επόμενα στάδια- βήματα,
ανάπτυξης σχέσης μπιστοσύνης και αμοιβαίας καθοδήγησης, ομάδας
εργασίας και ευάλωτων πληθυσμών στο δρόμο.

Εξασκώ & οξύνω τη μνήμη μου

Συχνή παρουσία
και παρατήρηση,
εκπαίδευση
μνήμης της
ομάδας
Σταδιακή
αμοιβαία
εξοικείωση των
παρατηρούμενων
ομάδων και
ομάδας εργασίας,
με παρουσία και
αναγνώριση των
προσώπων
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Το στάδιο όπου γίνεται η διαπραγμάτευση του κοινού χώρου και η έναρξη της
σχέσης μεταξύ των ομάδων εργασίας και των πληθυσμών στο δρόμο.
Ουσιαστικής σημασίας η άμεσότητα και καθορότητα δήλωσης ταυτότητας της
ομάδας εργασίας, της Οργάνωσης που εκπροσωπείται, εφόσον υπάρχει και
παρουσίααης των λόγων και των στόχων παρουσίας της ομάδας εργασίας στη
περιοχή. Συμβάλλει στην τοποθέτηση αρχών αμοιβαίας εμπιστοσύνης η σήμανση
των μελών της Ομάδας με τα διακριτικά της Οργάνωσης ή του φορέα, ο οποίος
εκπροσωπείται.

Η Γνωριμία

Ατοπροσδιορισμός
της Ομάδας
Εργασίας και
αυτοπαρουσίαση
στους ανθρώπους
των πληθυσμών
στο δρόμο
Η Ομάδα γίνεται πλέον
αντιληπτή και
παρουσιάζει την
Ταυτότητα της, την
Οργάνωση και τους
λόγους για τους
οποίους βρίσκεται στη
περιοχή

Εδραίωση
σχέσης
αμοιβαίας
εμπιστοσύνης
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Το ποιο κρίσιμο στάδιο, μετά την πρώτη επαφή είναι η σταδιακή δημιουργία
σχέσης εμπιστοσύνης και διαχείρισης της φυσιολογικής αρχικής καχυποσψίας και
φόβου των ανθρώπων που προσεγγίζει τη Ομάδα εργασίας, παρεμβαίνοντας στο
χώρο τους.

Αξιοπιστία, σταθερότητα, συνέπεια της όμαδας εργασίας και

σεβασμός και αποδοχή των ανθρπώπων, οι οποίοι προσεγγίζονται, είναι οι μόνοι
τρόποι και εργαλεία δουλειάς της Ομάδας, στο στάδιο αυτό, ώστε να γίνει εφικτή η
σταθεροποίηση ενός συμπαγούς πλαισιού αμοιβαίας εμπιστοσύνης

και

Σταθερότητα και
συνέπεια λόγων
και πράξεων
Αξιοπιστία
Σεβασμός του
χώρου και των
κωδικών
συμπεριφοράς
των ανθρώπων

«σχέσης».

Η Σχέση

Ενεργητική
Ακρόαση
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Το τελικό στάδιο-βήμα της εργασίας στο δρόμο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του
πλαισίου υποστήριξης που έχει επιλεγεί ως παρέμβαση από την Ομάδα Εργασίας,
βάσει της ανάλυσης αναγκών των προηγούμενων σταδίων-βημάτων
o

Χώρος υποδοχής ενημέρωσης, στήριξης, παροχής βοήθειας

o

Παραπομπή και Διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες

o

Ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με τη κοινότητα

Διατήρηση και Ενδυνάμωση Σχέσης

Δημιουργία του
πλαισίου
αλληλεπίδρασης
και στήριξης των
ευάλωτων
πληθυσμών σε
κατάσταση
δρόμου, βάσει της
επιλεγμένης
μεθοδολογίας
παρέμβασης
Διαρκής
ανατροφοδότηση
Συνέπεια και
Αξιοπιστία
Ευελιξία και
παρατήρηση
Συνεργασίες

Η Ομάδα
Το «εργαλείο» δουλειάς του Street Worker είναι ο εαυτός του και η Ομάδα Εργασίας. Η Ομάδα Εργασίας
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Street Work χτίζεται πάντα, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες του πληθυσμού ο οποίος
προσεγγίζεται και των στόχων και μεθοδολογίας της παρέμβασης κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, που
έχει επιλεγεί, μετά την παρατήρηση στο πεδίο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες γενικές οριζόντιες αρχές, οι
οποίες είναι βοηθητικό να λαμβάνονται υπόψη, για την δημιουργία αποτελεσματικών και λειτουργικών
Ομάδων Street Work.


Διεπιστημονική Σύνθεση Ομάδας, σε σχέση με τις ανάγκες-χαρακτηριστικά πληθυσμού
προσέγγισης



Προετοιμασία, εκπαίδευση-ενημέρωση και σαφής κατανομή διακριτών ρόλων στα μέλη της
Ομάδας



Σταθερότητα μελών της ομάδας και μικρός αριθμός μελών, ώστε να είναι λειτουργική και
ευέλικτη η Ομάδα



Επένδυση χρόνου κατά την προετοιμασία εξόδου της Ομάδας καθώς και
μετά την ολοκλήρωση κάθε εξόδου/ εργασίας στο δρόμο (feedback και
αποφόρτιση Ομάδας)
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Εποπτεία και στήριξη μελών της Ομάδας. Χρόνος και χώρος έκφρασης
αναγκών, προτάσεων, δυσκολιών κλπ .

Η ποιότητα της
σχέσης των μελών
της Ομάδας Street
Work γίνεται
ενστικτωδώς
αντιληπτή από τις
ομάδες πληθυσμού
που προσεγγίζονται
στο δρόμο και σε
σημαντικό βαθμό
επηρεάζει
την υπο
διαμόρφωση σχέση
της Ομάδας
Εργασίας με τους
πληθυσμούς και
άρα
την ποιότητα της
παρέμβασης

Δουλεύοντας με τα Δικαιώματα των Παιδιών σε
Κατάσταση Δρόμου
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Η Κοινωνική Εργασία στο δρόμο με πληθυσμούς ανηλίκων και παιδιών, θα πρέπει στην δεοντολογία και
στη μεθοδολογία της απαραίτητα να ενσωματώνει την προσέγγιση των δικαιωμάτων του παιδιού,
διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διεθνή
Σύμβαση του ΟΗΕ και άλλων διεθνών Συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού. Δουλεύοντας με
παιδιά σε κατάσταση δρόμου, θα πρέπει να δουλεύουμε παράλληλα, με τους γονείς, το ευρύτερο
υποστηρικτικό δίκτυο, κηδεμόνες, «επόπτες» των παιδιών, τις αρμόδιες αρχές και τη κοινότητα,
γνωρίζοντας καλά και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα των
παιδιών και την κατά αντιστοιχία εφαρμογή ή και τους
περιορισμούς τους, για τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου .

Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού θέσπισε το υπ’ αριθμ. 21 κείμενο
Γενικών Παρατηρήσεων για τα Παιδιά σε κατάσταση δρόμου. Το κείμενο των Γενικών Προτάσεων
παρέχει στις κυβερνήσεις έγκυρη καθοδήγηση , ώστε να διασφαλίζουν τη προστασία των ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου, με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται τα δικαιώματα
όλων των παιδιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά σε
κατάσταση δρόμου λαμβάνουν αυτού του επιπέδου αναγνώριση και ρητά αναγνωρίζονται ως φορείς
δικαιωμάτων, βάσει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.
Οι στόχοι των Γενικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής είναι οι εξής:


Η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των κρατών για την εφαρμογή της προσέγγισης των
δικαιωμάτων των παιδιών, στις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες για τα παιδιά σε κατάσταση
δρόμου.



Η παροχή ολοκληρωμένης και έγκυρης καθοδήγησης στα κράτη, για τη χρήση ολιστικής
προσέγγισης των δικαιωμάτων παιδιών για: την αποτροπή παραβιάσεων των δικαιωμάτων
τους, που βιώνουν τα παιδιά και την έλλειψη επιλογών που καταλήγει στην αναγκαστική
εξάρτηση της επιβίωσής και ανάπτυξης των παιδιών από το δρόμο και την προώθηση και να
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση δρόμου,

εξασφαλίζοντας ένα συνεχές φροντίδας και βοηθώντας τα να αναπτύξουν, το μέγιστο των
δυνατοτήτων τους.
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Ο προσδιορισμός των επιπτώσεων συγκεκριμένων άρθρων της Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του παιδιού, για παιδιά σε κατάσταση δρόμου, ώστε να ενισχυθεί ο σεβασμό τους, ως φορέων
δικαιωμάτων και πολιτών και να ενισχυθεί η κατανόηση των συνδέσεων των παιδιών με το
δρόμο.

Ο όρος "παιδιά σε κατάσταση δρόμου" περιλαμβάνει: (α) παιδιά των οποίων η επιβίωση τους εξαρτάται
από το δρόμο, ζουν ή και εργάζονται στο δρόμο, είτε μόνα τους, είτε με τους συνομηλίκους τους είτε με
την οικογένεια και β) έναν ευρύτερο πληθυσμό παιδιών που έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με
δημόσιους χώρους και για τα οποία ο δρόμος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή και
στην ταυτότητά τους. Επίσης ο όρος περιλαμβάνει παιδιά που περιοδικά, αλλά όχι πάντα, ζουν και / ή
εργάζονται στο δρόμο καθώς και παιδιά που δεν ζουν ή εργάζονται στο δρόμο, αλλά συνοδεύουν
τακτικά συνομηλίκους τους, αδέλφια ή την οικογένειά τους στο δρόμο.

Η προσέγγιση των δικαιωμάτων των παιδιών


Προωθεί την υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται στη Σύμβαση και σε άλλες
διεθνείς Συμβάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.

17


Xρησιμοποιεί τα πρότυπα και τις αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων για τον προσανατολισμό των δράσεων, των πολιτικών και των προγραμμάτων, με
προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού · το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.
το δικαίωμα να ακουστεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη · και το δικαίωμα του παιδιού να
καθοδηγείται για την άσκηση των δικαιωμάτων του από τους φροντιστές, τους γονείς και τα
μέλη της κοινότητας, σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο και ικανότητες του παιδιού.



Ενισχύει

την ικανότητα των παιδιών, ως φορέων δικαιωμάτων, ώστε να

διεκδικούν τα

δικαιώματά τους και την ικανότητα των αρμοδίων, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
έναντι των παιδιών.
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Άρθρα Διεθνούς
Σύμβασης
Δικαιωμάτων του
παιδιού, πρωταρχικής
σημασίας για τα
παιδιά σε κατάσταση
δρόμου
ΆΡΘΡΟ 2: ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου
υφίστανται πολλές και παράλληλες
μορφές διακρίσεων , λόγω της
σύνδεσής τους με το δρόμο, στη βάση
της κοινωνικής τους προέλευσης, της
περιουσίας, της γέννησής τους ή άλλου
καθεστώτος, οι οποίες έχουν ως
αποτέλεσμα δια βίου αρνητικές
συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Οι υποχρεώσεις που συνδέονται με
αυτό το δικαίωμα είναι θεμελιώδους
σημασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η
ολιστική σωματική, ψυχολογική και
ηθική ακεραιότητα των παιδιών σε
κατάσταση δρόμου και να προωθηθεί

η ανθρώπινη αξιοπρέπειά των
παιδιών. Τα παιδιά σε κατάσταση
δρόμου είναι ιδιαίτερα ευάλωτα,
ωστόσο το βέλτιστο συμφέρον ενός
παιδιού σε μια συγκεκριμένη ευάλωτη
κατάσταση δεν είναι απαραίτητα το ίδιο
με τα συμφέροντα όλων των παιδιών
που βρίσκονται στην ίδια ευάλωτη
κατάσταση. Κάθε υποστηρικτική δράση
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα
διάφορα είδη και τους βαθμούς
ευαισθησίας κάθε παιδιού και κάθε
κατάσταση πρέπει να αξιολογείται
σύμφωνα με τη μοναδικότητα του
παιδιού. Στις περιπτώσεις των παιδιών
σε κατάσταση δρόμου, θα πρέπει να
αξιολογείται η ανθεκτικότητα και
ικανότητα αυτοπροστασίας, για κάθε
παιδί

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ,
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δικαίωμα στην επιβίωση και την
ανάπτυξη
Κάθε παιδί σε κατάσταση δρόμου, θα
πρέπει να υποστηρίζεται ατομικά, στην
επίτευξη της μέγιστης δυνατής
ανάπτυξή του, καθιστώντας το ικανό να
συμμετέχει και να συμβάλει θετικά στο
ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι
Εξασφαλίζοντας
αξιοπρέπεια

μια

ζωή

με

Οι ενήλικες – «φροντιστές» - όπως τα
μέλη της οικογένειας,
κρατικοί
κοινωνικοί λειτουργοί ή λειτουργοί της
κοινωνίας των πολιτών, ψυχολόγοι,
σύμβουλοι εργαζόμενοι στο δρόμο –
θα πρέπει να ενισχυθούν και
εκπαιδευτούν στη διασφάλιση της
αξιοπρέπειας και των παιδιών σε
κατάσταση δρόμου.

ΆΡΘΡΟ 12: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ

Δικαίωμα στη ζωή

ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ

Τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου
διατρέχουν πληθώρα κινδύνων. Η
ανάγκη προστασίας αυτής της ιδιαίτερα
ευάλωτης
κατηγορίας
παιδιών
επιτάσσει την ανάγκη ερμηνείας του
δικαιώματος στη ζωή, η οποία να
περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τις
προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ζωή.

ΤΟΥΣ.
Κάθε παιδί σε κατάσταση δρόμου,
ατομικά, θα πρέπει να ενισχύεται
στην άσκηση των δικαιωμάτων του και
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, της
ανθεκτικότητας υπευθυνότητας και της
ιδιότητας του πολίτη, σύμφωνα με το
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο
βρίσκεται.

ΆΡΘΡΟ 4: ΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
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Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα
συμβαλλόμενα κράτη, θα πρέπει να
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα
νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα
για την εφαρμογή των δικαιωμάτων
των παιδιών, για κάθε παιδί χωρίς
διάκριση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
στις πιο ευάλωτες ομάδες – όπως
σαφώς ορίζονται τα παιδιά σε
κατάσταση δρόμου

ΆΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Ενίσχυση της ικανότητας των γονέων,
της ευρύτερης οικογένειας, των
νόμιμων κηδεμόνων και των μελών
της κοινότητας, ώστε να παρέχουν
κατάλληλη καθοδήγηση στα παιδιά,
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του
παιδιού, ανάλογα με την ηλικία και την
ωριμότητα του. Για τα παιδιά σε
κατάσταση δρόμου, τα οποία έχουν
ελάχιστες ή καθόλου λειτουργικές
συνδέσεις με τους γονείς, την ευρύτερη
οικογένεια ή νόμιμους κηδεμόνες, ο
ρόλος των μελών της κοινότητας,
αποκτά μεγαλύτερη σημασία και για
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την
παροχή υποστήριξης από αξιόπιστους

ενήλικες
σε
συνεργασία
οργανώσεις της Κοινωνίας
Πολιτών.

με
των

ΆΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

κατάσταση δρόμου σε σχέση με την
εκπαίδευση, την υγεία και άλλες
κοινωνικές υπηρεσίες, τη δικαιοσύνη,
την κληρονομιά και την οικογενειακή
επανένωση

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΡ

ΆΡΘΡΑ 13 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΙΖΕΣΘΕ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ

Η πραγματικότητα που ζουν τα παιδιά
σε
κατάσταση
δρόμου,
δεν
ανταποκρίνεται στους παραδοσιακούς
ορισμούς ή τις εννοιολογικές
προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας.
Έχουν μια μοναδική σχέση με το
δημόσιο χώρο σε σχέση με άλλα
παιδιά και οι περιορισμοί του άρθρου
15 σε σχέση με το δημόσιο χώρο
ενδέχεται να έχουν δυσανάλογο
αντίκτυπο στα παιδιά σε κατάσταση
δρόμου. Θα πρέπει να διασφαλιστεί
ότι η πρόσβασή τους στον πολιτικό και
δημόσιο χώρο, στον οποίο μπορούν
να
συνεταιρίζονται
και
θα
συναθροίζονται ειρηνικά, θα έχει
διακριτική μεταχείριση.

ΆΡΘΡΑ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η έλλειψη απόδειξης ταυτότητας έχει
αρνητικό αντίκτυπο στην προστασία
των δικαιωμάτων των παιδιών σε

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
Τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου,
πρέπει να έχουν πρόσβαση, μέσω
προσιτών και κατάλληλων καναλιών,
σε ακριβείς, υψηλής ποιότητας και
φιλικές προς το παιδί πληροφορίες
σχετικά με: (α) τον ρόλο και τη
λογοδοσία του κράτους και τους
μηχανισμούς
καταγγελιών
για
αποκατάσταση παραβιάσεων των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
β)
προστασία από τη βία · γ) σεξουαλική
και
αναπαραγωγική
υγεία,
συμπεριλαμβανομένου
του
οικογενειακού προγραμματισμού και
της πρόληψης των σεξουαλικά
μεταδιδόμενων νοσημάτων · δ)
υγιεινού τρόπου ζωής, της διατροφής
και της σωματικής άσκησης · (ε)
ασφαλείς και αμοιβαίου σεβασμού
κοινωνικές
και
σεξουαλικές
συμπεριφορές
στ)
πρόληψη
ατυχημάτων · και (ζ) αρνητικών

επιπτώσεων της κατάχρησης αλκοόλ,
καπνού, ναρκωτικών και άλλων
επιβλαβών ουσιών.

ΆΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
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ΥΠΟΛΗΨΗ
Τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου
ενδέχεται να έχουν περιορισμένη
προστασία της ιδιωτικής ζωής,
δεδομένου ότι πρέπει να ασκούν
δραστηριότητες σε δημόσιους χώρους.
Οι διακρίσεις λόγω της κατάστασης του
δρόμου των γονιών τους ή της
οικογένειάς τους,
τα καθιστούν
ιδιαίτερα ευάλωτα σε παραβιάσεις του
άρθρου 16

ΆΡΘΡΟ 20: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ

προσωρινά ή μόνιμα του
οικογενειακού του περιβάλλοντος

και προς όφελος των παιδιών που
βρίσκονται ήδη σε κατάσταση δρόμου.

ΆΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΆΡΘΡΟ 18: ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η υποστήριξη και ενδυνάμωση των
γονέων και των νόμιμων κηδεμόνων
είναι απαραίτητη, για την αποτροπή
της κατάληξης παιδιών στο δρόμο και
για την ενίσχυση των προγραμμάτων
οικογενειακής επανένωσης των
παιδιών ,που ήδη βρίσκονται σε
κατάσταση δρόμου.

Πολλά παιδιά σε κατάσταση δρόμου,
ζουν με τις οικογένειές τους, είτε στο
δρόμο είτε εκτός
δρόμου, και
διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς, οι
οποίοι πρέπει να υποστηρίζονται και
να ενισχύεται η διατήρηση και
ενδυνάμωσή τους.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΚΑΙ

ΆΡΘΡΟ
25 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

27:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΣΕ

ΕΠΑΡΚΕΣ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Υποστήριξη γονέων, φροντιστών και
παιδιών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα παιδιά που βρίσκονται σε
κατάσταση δρόμου, χωρίς
πρωτοβάθμιους ή εξουσιοδοτημένους
κηδεμόνες, το κράτος είναι ο εκ των
πραγμάτων κηδεμόνας και
υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο
20, να εξασφαλίζει εναλλακτική
φροντίδα σε ένα παιδί που στερείται

ΆΡΘΡΟ

Είναι σημαντικό να καθιερωθεί, να
διατηρηθεί και να παρακολουθηθεί η
ποιότητα των κρατικών και μη
κρατικών υπηρεσιών ώστε τα παιδιά
να μην καταλήγουν σε κατάσταση
δρόμου, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης
της προάσπισης των δικαιωμάτων
φροντίδας και προστασίας τους, αλλά

Σύμφωνα με το άρθρο 27 πρέπει να
διασφαλίζεται ότι όλα τα παιδιά έχουν
ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για τη
σωματική, ψυχική, πνευματική και
ηθική ανάπτυξή τους, ώστε να
αποτρέπεται η κατάληξη παιδιών σε
κατάσταση δρόμου αλλά
και να
εκπληρώνονται
τα
παραπάνω
δικαιώματα των παιδιών που
βρίσκονται ήδη στο δρόμο. Λήψη
κατάλληλων μέτρων ώστε οι γονείς και
άλλοι υπεύθυνοι για το παιδί, να
εφαρμόζουν αυτό το δικαίωμα και, σε
περίπτωση ανάγκης, θα παρέχονται

προγράμματα υλικής βοήθειας και
υποστήριξης, ιδίως όσον αφορά τη
διατροφή, την ένδυση και τη στέγαση.
Αναπηρία και υγεία
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ΆΡΘΡΟ 23:ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Τα παιδιά με αναπηρίες καταλήγουν σε
κατάσταση δρόμου για διάφορους
λόγους, οικονομικούς και κοινωνικούς
παράγοντες και μερικές φορές
χρησιμοποιούνται για επαιτεία.
Επιπλέον, τα παιδιά σε κατάσταση
δρόμου, ενδέχεται να διατρέχουν τον
κίνδυνο να αναπτύξουν αναπηρίες
λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των
πτυχών της ζωής στο δρόμο, όπως η
βία, κατάχρηση ουσιών κ.α..

ΆΡΘΡΑ 24 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 33 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ
ΟΥΣΙΩΝ
Το περιβάλλον του δρόμου μπορεί να
αυξήσει την ευαισθησία σε θέματα
σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι
προκλήσεις αφορούν δυσανάλογα
υψηλά ποσοστά κατάχρησης ουσιών,
HIV51
και
άλλων
σεξουαλικά

μεταδιδόμενων
λοιμώξεων,
εγκυμοσύνης,
βίας
(συμπεριλαμβανομένων και των
συνομηλίκων), αυτοκτονικών σκέψεων
και αυτοκτονιών, μη ρυθμιζόμενα
φάρμακα και έκθεση σε μολυσματικές
ασθένειες, ρύπανση και τροχαία
ατυχήματα.

ΆΡΘΡΟ 28: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η πρόσβαση σε ελεύθερη, ασφαλή,
κατάλληλη και ποιοτική εκπαίδευση
είναι ζωτικής σημασίας για την
πρόληψη της κατάληξης παιδιών σε
κατάσταση δρόμου και για την
διασφάλιση των δικαιωμάτων των
παιδιών που ήδη βρίσκονται στο
δρόμο. Για πολλά παιδιά, η
εκπαίδευση αντιπροσωπεύει το
τελευταίο σημείο σύνδεσης με την
ευρύτερε κοινωνία. Είναι απαραίτητη η
συστηματική πρόβλεψη και λήψη
μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου
μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο
και ότι το δικαίωμά τους στην ποιοτική
εκπαίδευση προστατεύεται πλήρως.

ΆΡΘΡΟ 29 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι στόχοι της παιδείας για παιδιά σε
κατάσταση δρόμου πρέπει να είναι
σύμφωνοι με το άρθρο 29 και να
περιλαμβάνει τον γραμματισμό, την
αριθμητική, την ψηφιακή παιδεία, τις
δεξιότητες ζωής, την εκπαίδευση των
δικαιωμάτων των παιδιών, την ανοχή
της διαφορετικότητας, και την
εκπαίδευση για στην ιδιότητα του
πολίτη. Η εκπαίδευση αυτή είναι
ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση
των δικαιωμάτων των παιδιών στην
προστασία, την ανάπτυξη και τη
συμμετοχή, καθώς και της ενίσχυσης
της αυτονομίας τους και της
ενδυνάμωσής τους για την καλύτερη
διαχείριση κινδύνου, τόσο για την
πρόληψη της κατάληξης των παιδιών
σε κατάσταση δρόμου, όσο και για την
προστασία των δικαιωμάτων των
παιδιών που ήδη βιώνουν καταστάσεις
δρόμου.

ΆΡΘΡΟ 31: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Παιδιού, υπογραμμίζει το δικαίωμα
ανάπαυσης, παιχνιδιού, αναψυχής και
συμμετοχής σε καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα παιδιά
σε
κατάσταση
δρόμου,
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χρησιμοποιούν
τη
δική
τους
δημιουργικότητα για να αξιοποιήσουν
το άτυπο περιβάλλον του δρόμου και
θα πρέπει να διασφαλίζεται
η
πρόσβασή τους χωρίς διακρίσεις , σε
πάρκα και παιδικές χαρές, αλλά και η
διευκόλυνση
των
παιδιών
σε
κατάσταση δρόμου, στην άσκηση του
αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων
των κινητών χώρων αναψυχής και
αθλητικών εγκαταστάσεων
Βία κατά των παιδιών και μέτρα
ειδικής προστασίας

ΆΡΘΡΑ 19 ΚΑΙ 39: ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑ
Η βία σε όλες τις μορφές της συναισθηματική,
σωματική
ή
σεξουαλική - αποτελεί θεμελιώδη αιτία
αλλά και συνέπεια των παιδιών που
βιώνουν κατάσταση δρόμου. Η βία
κάθε είδους, σε τεράστια κλίμακα
διαπερνά τη ζωή των παιδιών και
αποτελεί πρωταρχική απειλή , όπως
τονίζουν τα ίδια τα παιδιά που βιώνουν
κατάσταση δρόμου

ΆΡΘΡΑ 34-36 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα στη σεξουαλική βία
και εκμετάλλευση και η εφαρμογή του
Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου
της
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού,
για την παιδική εμπορία, την παιδική
πορνεία και την παιδική πορνογραφία
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον
συγκεκριμένο παιδικό πληθυσμό..

ΆΡΘΡΟ 32: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η καταπολέμηση της παιδικής
εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει
συνολικά
μέτρα,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής
υποστήριξης που θα επιτρέπει στα
παιδιά
να
μεταβαίνουν
στην
εκπαίδευση και να εξασφαλίζουν
επαρκές βιοτικό επίπεδο, για αυτά και
τις οικογένειές τους.

μέτρα συμμόρφωσης, καθώς δεν
διαθέτουν τα οικονομικά μέσα και
υπευθύνους ενήλικες για την παροχή
εγγυήσεων.

ΆΡΘΡΟ 38 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της
Σύμβασης για τη συμμετοχή παιδιών
σε ένοπλες συγκρούσεις είναι
πρωταρχικής σημασίας για τα παιδιά
σε κατάσταση δρόμου, τα οποία είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα, σε στρατολόγηση σε
ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες.

ΆΡΘΡΑ 37 ΚΑΙ 40:ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Τα παιδιά σε κατάσταση δρόμου, είναι
πιο πιθανό να στοχοποιούνται, να
ποινικοποιούνται και να καταλήγουν
στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων ή
ενηλίκων και σπάνια επωφελούνται
από μέτρα αναστολής ποινής,
πρακτικές εναλλακτικές της κράτησης ή

Rights of Children in Street Situations ,
General Comment No.21 (2017) on
Children
in
Street
Situations

Street Work Quotes
“Μέσα από το street και την εβδομαδιαία συναναστροφή μου με τα παιδιά, ανακάλυψα πόσο
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μου αρέσει να δημιουργώ καινούρια πράγματα μαζί τους. Γυρνούσα σπίτι μου και
σκεφτόμουνα τι θα κάνουμε την επόμενη φορά, προετοίμαζα την βάρδια μου, με
δραστηριότητες, με χρώματα και έφτιαχνα κατασκευές που θα μπορούσαμε να κάνουμε και
μαζί!!» Πηνελόπη , μεταπτυχιακή φοιτήτρια ψυχολογίας, : Εθελόντρια παιδικού street work, Emfasis
Foundation

“Αν τυχόν έλειπα για μικρό χρονικό διάστημα, λόγω σπουδών, η σκέψη μου ήταν συχνά στα
παιδιά και σκεφτόμουνα τι να κάνουν τώρα με την υπόλοιπη ομάδα! Το πρώτο πράγμα που
έκανα μόλις γυρνούσα ήταν να πάω κατευθείαν εκεί για να ζωγραφίσουμε, να τους εξηγήσω
για τα χρώματα και να μιλήσουμε για το σχολείο. Θύμωνα που και που με τους μεγάλους,
αλλά δεν το έδειχνα στα παιδιά, γράφαμε μαζί τα ονόματα μας, στις ζωγραφιές ”. Ειρήνη
,μεταπτυχιακή φοιτήτρια ψυχολογίας), εθελόντρια παιδικού street work, Emfasis Foundation

“H σπίθα που βλέπω στα μάτια των παιδιών που μας περιμένουν, όχι για να τους δώσουμε
ρούχα και παιχνίδια, αλλά για να τους δώσουμε γνώση και να ζωγραφίσουμε μαζί τα όνειρα
τους, κάνει κάθε λεπτό στο δρόμο πολύτιμο” Τζοάννα, Υπεύθυνη Δράσεων Ομάδων Street Work
Emfasis Foundation
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Το έργο Children’s Bridges: Building Partnerships for Child Protection
Σκοπός του έργου ήταν η συμβολή στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνεργαζόμενων ΜΚΟ,
στην πρόληψη της κοινωνικής θυματοποίησης και στην προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων
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παιδιών που βιώνουν καταστάσεις δρόμου φαινομένου (παιδικών πληθυσμών σε κίνηση και άλλων
ευάλωτων παιδικών πληθυσμών σε κίνδυνο στο δρόμο), σε περιοχές υψηλής έντασης του φαινομένου,
στον κεντρικό αστικό ιστό Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τα εξής


Ανάδειξη του προβλήματος και ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων αρχών, για την ανάγκη
προώθησης πολιτικών και εντατικοποίηση δράσεων προστασίας και διασφάλισης της
εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και
διεθνείς Συμβάσεις, για τον ευάλωτο πληθυσμό των παιδιών σε κατάσταση δρόμου, στα δύο
μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.



Ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στελεχών και εθελοντών
ΜΚΟ, στην εφαρμογή παρεμβάσεων street work για την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου.



Ενδυνάμωση της δικτύωσης και συνεργασίας ΜΚΟ, φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και
αρμόδιων για τη προστασία των δικαιωμάτων του Παιδιού, αρχών

Capacity Building & Training
1. Street Work Τtrainers’ Training Program
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Τον Ιούνιο του 2017, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της Emfasis Foundation πενταήμερο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 36 ωρών, αρχικής εκπαίδευσης στελεχών του Συλλόγου Entos#Ektos, στη
μεθοδολογία του Street Work στην Αθήνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε με
βιωματικές, διαδραστικές και συμμετοχικές διαδικασίες και ήταν διαρθρωμένο σε τρείς ενότητες:



Γνωριμία συμμετεχόντων Οργανισμών, ανταλλαγή εμπειριών και παρουσίαση δράσεων των

Οργανώσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

 Εισαγωγική Θεωρητική εκπαίδευση στις Βασικές Αρχές της Μεθοδολογίας Street Work:


Χαρτογράφηση Περιοχής Δράσης



Ομάδα Στόχου



Ομάδα Street Work



Ρόλοι μελών Ομάδας



Στρατηγική & Δομή Street Work



Κανόνες Ασφάλειας & Συμπεριφοράς



Ταυτότητα



Εργαλεία Street Work



Καταγραφή



Αξιολόγηση & follow-up
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Βιωματική εκπαίδευση Street Work στο πεδίο, σε επιλεγμένες περιοχές στο

κέντρο της Αθήνας, οπού δραστηριοποιείται η Emfasis Foundation για τη στήριξη
διαφορετικών πληθυσμών-ομάδων, σε κατάσταση δρόμου.

Εκπαιδευτική
εμπειρία
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων,
Ανταλλαγής
τεχνογνωσίας &
Ενδυνάμωσης
δικτύωσης και
Συνεργασίας
5 Στελέχη
συνεργαζόμενων
ΜΚΟ
10 Εθελοντές
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Capacity Building and Street Work Training
2. Child Street Work Networking & Training Workshop Θεσσαλονίκη
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Στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Entos#Ektos σε συνεργασία με την
Emfasis Foundation, διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο δικτύωσης Οργανώσεων που αναπτύσσουν
δράσεις Street Work στη Θεσσαλονίκη και θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης εθελοντών στη
μεθοδολογία του Street Work . Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου ήταν διαρθρωμένο σε τέσσερις
θεματικές ενότητες:

 Παρουσίαση Δράσεων και Προγραμμάτων Street Work στήριξης ευάλωτων παιδικών πληθυσμών,
από Μ.Κ.Ο στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα., ανταλλαγή έμπειρων , τεχνογνωσίας και ενδυνάμωση
συνεργασίας. Από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν οι Οργανώσεις Entos#Ektos, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Ο.ΚΑ.ΝΑ. και PRAKSIS και από Αθήνα η Emfasis Foundation.
Επιπλέον, ιδιαίτερη παρουσίαση έγινε στο θέμα «Μετακινούμενοι παιδικοί πληθυσμοί-Ανήλικοι
Ασυνόδευτοι Πρόσφυγες. Η εμπειρία διαχείρισης του φαινομένου στην Ελλάδα».

 Εισαγωγή και θεωρητική εκπαίδευση στη Μεθδοδολογία του Street Work και
κρίσιμα θέματα τα οποία αφορούν την ενσωμάτωση της προσέγγισης των Δικαιωμάτων
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του παιδιού, στις παρεμβάσεις στήριξης ευάλωτων παιδικών πληθυσμών που βιώνουν
καταστάσεις δρόμου.

 Πρακτική καθοδήγηση και βιωματική εκπαίδευση ομάδων συμμετεχόντων στο
Street Work στο πεδίο, σε επιλεγμένες περιοχές της Θεσσαλονικής, όπου είχε
προηγηθεί χαρτογράφηση από Ομάδα του Entos#Ektos. Οι συμμετέχοντες στο
Εργαστήριο, χωρίστηκαν σε τέσσερις πενταμελείς Ομάδες και με επικεφαλής στελέχη
του Entos#Ektos και της Emfasis, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις street work,
την δεύτερη ημέρα του Εργαστηρίου.

12 Στελέχη ΜΚΟ
Αθήνας &
Θεσσαλονίκης,
συμμετείχαν σε
δράσεις
δικτύωσης,
ανταλλαγής
εμπειριών και
Συνεργασίας
25 Εθελοντές
Εκπαιδευόμενοι
στις Βασικές
Αρχές Street Work
20 Εθελοντές
Εκπαιδευόμενοι
στις αρχές του
Street Work με
εκπαίδευση στο
πεδίο.
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3.
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Training Workshop "Βασικές Αρχές Streetwork, regarding Children in
Street Situations" Αθήνα

Στις 8 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε από την

Emfasis Foundation,

Βιωματικό Εργαστήριο

Εκπαίδευσης στις Βασικές Αρχές του Street work, σχετικά με παιδικούς πληθυσμούς που βιώνουν
καταστάσεις δρόμου. Στο Εργαστήριο συμμετείχαν είκοσι εθελοντές, φοιτητές αλλά και εργαζόμενοι, που
ενδιαφέρονται

να λάβουν

μια αρχική γνώση και εξοικείωση με τις αρχές της μεθοδολογίας της

Κοινωνικής Εργασίας στο δρόμο , με ευάλωτες ομάδες παιδιών σε κατάσταση δρόμου. Επιπλέον, στο
Εργαστήριο παρουσιάστηκαν case studies από στελέχη και έμπειρους εθελοντές street workers της
Emfasis Foundation.
Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Social Dynamo.
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4.
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Χαρτογράφηση περιοχών και πιλοτικές δράσεις Street Work Θεσσαλονίκη

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε η χαρτογράφηση

περιοχών στον κεντρικό αστικό ιστό της

Θεσσαλονίκης, από την ομάδα στελεχών του Εntos#Ektos, που συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
Street Work από την Emfasis Foundation. H χαρτογράφηση και παρατήρηση των συγκεκριμένων περιοχών,
που επιλέχθηκαν μετά από συλλογή πληροφοριών και συνεργασία με άλλες ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο, είχε στόχο την παρατήρηση και καταγραφή του φαινομένου και των θεμάτων
που αφορούν ομάδες ανηλίκων και παιδιών που βιώνουν καταστάσεις δρόμου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
και το σχεδιασμό και αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών και παρεμβάσεων αποτύπωσης αρχικά των αναγκών
και στη συνέχεια ανάπτυξης δράσης για την εντατικοποίηση των παρεμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων
των παιδιών σε κατάσταση δρόμου, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με άλλες ΜΚΟ και φορείς και της
ανάπτυξης διαλόγου με την τοπική κοινότητα.

Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, αρχικά από την εκπαιδευμένη ομάδα του Εntos#Ektos
και στη συνέχεια με τις δύο ομάδες εθελοντών, που δημιουργήθηκαν μετά την επιλογή και εκπαίδευση, οκτώ
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ατόμων που συμμετείχαν στο Child Street Work Networking & Training Workshop στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο Ομάδες Εθελοντών Street Work, συμμετέχοντας στις διαδικασίες χαρτογράφησης και παρατήρησης
των περιοχών, με το συντονισμό στελεχών του Entos#Ektos, εκπαιδεύονται στις διαδικασίες παρατήρησης
και καταγραφής, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας του Street Work, στο τρόπο λειτουργίας και κατανομής των
ρόλων της Ομάδας Εργασίας , στους κανόνες δεοντολογίας στου Street Work

καθώς οξύνεται η

ευαισθητοποίηση τους σχετικά με τις διαδικασίες αλλά και περιορισμούς στην προστασία των δικαιωμάτων
των παιδιών σε κατάσταση δρόμου. Τέλος, έρχονται σε επαφή με τα δικά τους συναισθήματα, φόβους αλλά
και ικανότητες και συνδέονται με την κοινοτική προσέγγιση και δυναμική, που είναι απαραίτητο εργαλείο
αποτελεσματικότητας κάθε παρέμβασης υπέρ ευάλωτων παιδικών πληθυσμών.
Τέλος μέσω των παραπάνω σταδίων και διαδικασιών το έργο

Children’s Bridges στοχεύει στην

κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του, μέσω της αξιολόγησης και ενσωμάτωσης των παραγόμενων
εργαλείων, εμπειριών, μεθοδολογίας και συνεργειών, στη δράση των εταίρων του έργου για

την

συστηματοποίηση και εξειδίκευση μεθόδων αποτελεσματικής προσέγγισης και στήριξης των θεμελιωδών
δικαιωμάτων ευάλωτων παιδικών πληθυσμών σε κατάσταση δρόμου.
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλους τους εθελοντές , που συμμετείχαν στο έργο Children’s Bridges και με τη διάθεσή, τη δημιουργικότητα
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και το θερμό ενδιαφέρον τους στηρίζουν την προσπάθεια μας
όλες τις ΜΚΟ που συνεργάστηκαν μαζί μας και μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους, στο πλαίσιο του
έργου
Οι εταίροι του Children’s Bridges
Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων, Entos#Ektos
Emfasis Foundation

Βιβλιογραφία-Πηγές
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Dynamo International Street Workers Network



UNHCR, refugees/migrants emergency response-Mediterranean, December 8th, 2016, available at:
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php (This is subject to change as daily arrivals are
added to this figure).



UNICEF, Neither safe nor sound: Unaccompanied children on the coastline of the English Channel
and the North Sea, p. 4-5. France, 2016. Available at:
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Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων Εντός#Εκτός, δραστηριοποιείται,
ως εθελοντική Μ.Κ.Ο. από το 1998 έως σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσοντας
δράσεις με στόχο την ανάδειξη των διαστάσεων και τη πρόληψη των συνθηκών κοινωνικής
περιθωριοποίησης και στιγματισμού των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και των
νέων σε κίνδυνο κοινωνικής θυματοποίησης. Η δράση του Εντός#Εκτός στοχεύει επίσης,
στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασιών και δράσεων προώθησης και προστασίας
των δικαιωμάτων των παιδιών, καταπολέμησης του ρατσισμού και προώθησης της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το έργο
του Εντός#Εκτός περιλαμβάνει τη την στήριξη των αναγκών κοινωνικής ένταξης και
επανένταξης, εκπαίδευσης, προστασίας και κοινωνικής στήριξης ευάλωτων ομάδων
παιδιών και νέων.
Η Emfasis Foundation είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013.
Πρόκειται για γέννημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με όραμα να προσφέρει άμεσες και
αποτελεσματικές λύσεις στις συνολικές ανάγκες ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων
ανθρώπων (άστεγων, άνεργων, κάτω από το όριο φτώχειας, με προβλήματα διαφόρων
ειδών εξαρτήσεων, μετακινούμενων παιδιών στο δρόμο – street connected children κ.α.)
που διαβιούν κυρίως σε κατάσταση δρόμου ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
επιβίωσης. Η Emfasis Foundation λειτουργεί σύμφωνα με την εφαρμογή των πρωτοπόρων
και καινοτόμων αρχών του Social Street Work (Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο) και
προσεγγίζει, στηρίζει και ανακουφίζει με τα κλιμάκια των street workers εθελοντών της,
δίνοντας σχεδόν καθημερινά το παρόν στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά
παρέχοντας ανθρωπιστική, συμβουλευτική και οικογενειακή στήριξη.

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», το οποίο
υλοποιείται με τη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του
Κοινωφελούς Οργανισμού Ηellenic Hope και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη.

