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Q&A Children’s Bridges 

Τι είναι το πρόγραμμα Children’s Bridges  

Το πρόγραμμα Children’s Bridges: Building Partnerships for Child Protection αποτελεί μια 

σύμπραξη δύο Εθελοντικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο τη  συμβολή στη 

πρόληψη της κοινωνικής θυματοποίησης και στην προστασία των παιδιών, σε περιοχές υψηλής 

έντασης φαινομένων παιδιών σε κίνδυνο σε κατάσταση δρόμου (παιδικών πληθυσμών σε κίνηση και 

άλλων ευάλωτων παιδικών πληθυσμών), στον κεντρικό αστικό ιστό Θεσσαλονίκης και Αθήνας. 

Γιατί υλοποιείται το Children’s Bridges  

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. Το 2015 Τον Ιούνιο του 

2015, ένας στους δέκα πρόσφυγες ήταν παιδί. Έξι μήνες αργότερα, η αναλογία αυτή 

τριπλασιάστηκε σε έναν στους τρεις. 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.  

6. 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). 

7. 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: https://www.unicef.org/media/files/Unicef_NeitherSafeNorSound_(003). 

pdf 

8. UNHCR, Regional Refuge and Migrant Response Plan for Europe January to December 2017, December 2016. 

Available at: http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 

9. UNICEF, Refugee and migrant children in Greece, December 31st, 2016. Available at: http://data.unhcr.org/ 

http://data.unhcr.org/


2 
 

 

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  

πλήθυσμού, βρίσκονται σε κίνδυνο σε κατάσταση δρόμου σε συγκεκριμένες περιοχές των δυο 

μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας (κυρίως) και Θεσσαλονίκης.   

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Children’s Bridges  

 Ενδυνάμωση συνεργασιών και συμπράξεων, Οργανώσεων και φορέων για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και παρεμβάσεων προστασίας των παιδιών και 

ανηλίκων σε κίνδυνο και για την πρόληψη της κοινωνικής θυματοποίησης των παιδιών, σε 

κατάσταση δρόμου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 

  Αναβάθμιση  δεξιοτήτων και απόκτηση νέας τεχνογνωσίας στελεχών και εθελοντών 

Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη μεθοδολογία υλοποίησης παρεμβάσεων και 

προγραμμάτων παιδικού Street Worκ , για τη προστασία του παιδιού, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη.  

 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και πληροφόρησης των τοπικών κοινωνιών 

και τοπικών εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, για την προστασία των παιδιών και ανηλίκων 

σε κίνδυνο  

Πως 

Μέσω της συλλογής καλών πρακτικών, της ανταλλαγής γνώσεων της εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, στελεχών και εθελοντών, στην χαρτογράφηση, προσέγγιση και ανάδειξη του 

προβλήματος στις περιοχές παρέμβασης, με τη μεθοδολογία του street work  

Ποιες είναι οι Δράσεις του Children’s Bridges 

• Child Street Work Basic Toolkit. Ανάπτυξη και Διάχυση Καινοτόμου Εκπαιδευτικού 

υλικού εκπαίδευσης street workers (προσωπικού ΜΚΟ και Εθελοντών) με στόχευση σε 

παιδικούς πληθυσμούς υψηλού κινδύνου σε κατάσταση δρόμου.  

• 1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη μεθοδολογία Street Work. 
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• 2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα κινητοποίησης- εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης child street 

workers, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 

• Εφαρμογή 2 πιλοτικών προγραμμάτων χαρτογράφησης child street work  σε επιλεγμένες 

περιοχές στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα 

 Ποιοι υλοποιούν το Πρόγραμμα Children’s Bridges 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων, Εντός#Εκτός,  με τη συνεργασία της 

ΑΜΚΕ Emfasis Foundation, υλοποιεί το  πρόγραμμα  Children’s Bridges: Building Partnerships for 

Child Protection. Το έργο υλοποιείται 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. 

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 

θυματοποίησης των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και των νέων σε κίνδυνο. Η δράση του 

Εντός#Εκτός  στοχεύει επίσης στην  ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασιών και δράσεων προώθησης 

και προστασίας των δικαιωμάτων τoyπαιδιών, 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. 

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για το Children’s Bridges 

1. Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων, Εντός#Εκτός,  Φορέας Υλοποίησης: 

Αμβροσίου 5, 2ος όροφος, Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, Tηλ. & Φαξ: 2310 811 078, email 

http://www.entos-ektos.com/
http://www.emfasisfoundation.org/el/
http://www.latsis-foundation.org/
http://www.timafoundation.org/
http://www.hellenic-hope.org/
https://www.bodossaki.gr/
http://www.entos-ektos.com/
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info@entos-ektos.com, URL: www.entos-ektos.com, 

https://www.facebook.com/entosektosvolunteersassociation/ 

2. ΑΜΚΕ Emfasis Foundation: Διεύθυνση¨ Μεσολογγίου 52, Αθήνα, Τηλ. +30 2114 066 140, 

email: info@emfasisfoundation.org, url: http://www.emfasisfoundation.org 

https://www.facebook.com/EmfasisFoundation?ref=tn_tnmn 
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