CHANGING
YOUTHstories

Mapping risks,
diagnosing needs
and modelling
multimodal
intervention
towards personal
growth and social
inclusion of young
people in difficult
situations
Εφαρμόζοντας τη
Συστημική-Διαλεκτική
Προσέγγιση
στην Υποστήριξη
Νέων σε Κίνδυνο

Changing lives, opening minds

Το έργο CHANGING YOUTHstories – Erasmus+ (KA2), έχει ως
στόχο αφενός να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη νέων που
ανήκουν σε ομάδες «υψηλού κινδύνου» (εξαρτήσεις, παραβατική
συμπεριφορά, σχολική διαρροή, μετανάστες και πρόσφυγες), και
να ενισχύσει / διευκολύνει την κοινωνική και επαγγελματική τους
ένταξη, αφετέρου να συνδράμει στην υποστήριξη και πλαισίωση
των επαγγελματιών που δουλεύουν στο δύσκολο αυτό πεδίο.

Διεργασία ομάδων - Μεθοδολογία
εφαρμογής του έργου
Δημιουργία
δικτύου
κοινωνικών
επιστημόνων
που
πλαισιώνουν το έργο. Ανά εταίρο δημιουργήθηκε ένα δίκτυο που
υποστήριξε πολλαπλά τους νέους:
• 5 SETs ( Systemis Experts Team) ανά εταίρο, που
αποτελούνται από κοινωνικούς επιστήμονες, οι οποίοι
εκπαιδεύτηκαν στην Αθήνα ενώ συνέχεια έδρασαν
πολλαπλασιαστικά και συντόνισαν στη Δομή τους (σε
Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο)

•

10 DITs (Direct Intervention Team) -ομάδα κοινωνικών
επιστημόνων αλλά και ατόμων που έχουν άμεση πρόσβαση
στους νέους στην καθημερινή τους ζωή (μαγείρισσα,
φύλακας, σύμβουλος σπουδών, κα..) και άρα σημαντική

επιρροή σε αυτούς.
Σχεδιασμός και εφαρμογή
Στο πλαίσιο αυτό εκπαιδεύτηκαν οι SETs (δεκαήμερη εκπαίδευση
τον Μάρτιο 2017) στην Διαλεκτική-Συστημική Προσέγγιση του
ΑΚΜΑ. Στη συνέχεια, στη δομή κάθε εταίρου λειτούργησαν
transfer workshops μεταλαμπαδεύοντας την εκπαίδευση στους
τοπικούς DITs. Η Μεθοδολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης
αποτυπώνεται στο ‘Εγχειρίδιο Εφαρμογών’ (Handbook) το
οποίο δημιούργησε ομάδα του ΑΚΜΑ, για την ευαισθητοποίηση
των Κοινωνικών Επαγγελματιών εκτός και πέραν των ορίων του
έργου.

Ενδυνάμωση των κοινωνικών επιστημόνων (DITs) και
υποστήριξη τους (εποπτεία) ώστε να αναπτυχθούν προσωπικά
(εμπειρία και
εμπιστοσύνη) αξιοποιώντας την Διαλεκτική Συστημική προσέγγιση του ΑΚΜΑ και να είναι σε θέση να
εφαρμόσουν τα εργαλεία της στους νέους που υποστηρίζουν. Για
την συνεχή σύνδεση των SETs λειτούργησε από απόσταση
εποπτεία μέσω web, με στόχο την συνεχή σύνδεση και επίλυση
προβλημάτων και δυσκολιών.
Start up 'the social cooperative structure' ως πλαίσιο
αναφοράς και παρέμβασης, -υποστήριξης των νέων στην
λειτουργική
ενσωμάτωσή
τους
στην
αγορά
εργασίας
αναδεικνύοντας τα προσωπικά τους σχέδια για το δικό τους
μέλλον.
Blended Mobility Action: Με τη συμμετοχή 4 νέων
ωφελούμενων ανά εταίρο και των συνοδών τους διοργανώνονται
δυο 5θημερες συναντήσεις με στόχο την επαγγελματική
νοηματοδότηση. Οι συναντήσεις διενεργήθηκαν 16-20/5/18 στην
Ιταλία και 6-10/6/2018 στη Ρουμανία. Ένα κλειστό Κοινωνικό
Δίκτυο, όπου συμμετέχουν οι νέοι και οι συντονιστές τους,
διασφαλίζει τη συνέχιση της δράσης.
Ενδυνάμωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των Νέων «σε
Κίνδυνο» οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο με μια πολύπλευρη
υποστήριξη μέσω της Συστημικής -Διαλεκτικής Προσέγγισης.
Συλλογή καλών πρακτικών και της πορείας της παρέμβασης
αξιοποιειται στην παραγωγή εστιασμένου υλικού (βίντεο σε
4 γλώσσες) που απευθύνεται:
• Σε κοινωνικούς επιστήμονες
• Νέους
• Δομές Υποστήριξης/Κηδεμόνες των νέων
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 50 νέοι σε κίνδυνο από
Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Ιταλία και 95 κοινωνικοί
επιστήμονες.
Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Αθηναϊκό Κέντρο
Μελέτης του Ανθρώπου(ΑΚΜΑ) συντονίζοντας στελέχη του
Κέντρου Ημέρας ΒΑΒΕΛ - ‘Συν-ειρμός’ ΑμΚε Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ) και του
Προγράμματος Στέγασης και Παροχής Υπηρεσιών για
Αιτούντες Άσυλο, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων, μέρος του
Προγράμματος ESTIA (Emergency Support to Integration &
Accommodation), σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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