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Παρούσα φάση
Σχέδια Αποκατάστασης και Ανθεκτικότητάς των ΚΜ. Η κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να έχει τους πιο
ευάλωτους πληθυσμούς στο κέντρο της και τα παιδιά πρέπει να έχουν προτεραιότητα επειδή οι ανάγκες και τα
δικαιώματά τους διαφέρουν από των ενηλίκων.
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ΚΜ να διαθέσουν 5% του ΕΣΠΑ για
την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.
Ευκαιρία να ενωθούν οι Ευρωπαϊκές χώρες υπέρ της πρότασης με ισχυρή φωνή καθώς υπάρχουν και οι χώρες που
είναι κατά της δέσμευσης και υπέρ της μέγιστης, ευελιξίας.
Φάση εφαρμογής ΙΙΙ
Η συμμετοχή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα 7 κράτη μέλη (Ισπανία, Λιθουανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κροατία,
Ιταλία και Ελλάδα) να:
αναδείξουν στα ΚΜ της ΕΕ τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να σχεδιαστούν και να
υλοποιηθούν αποτελεσματικά συγκεκριμένα σχέδια δράσης με δεσμευμένους πόρους.
Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, απαιτείται πολιτική δέσμευση από τα κράτη μέλη και ανάληψη ευθύνης σε
εθνικό επίπεδο.

Φάση ΙΙΙ της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος
Τίτλος:
«Εφαρμογή του Child Guarantee με στόχο τον τερματισμό της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού για όλα τα παιδιά στην Ευρώπη"
Γενικός στόχος:
Κάθε παιδί που κινδυνεύει από τη φτώχεια έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη,
δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν φροντίδα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή -η προοδευτική
διασφάλιση πραγμάτωσης των δικαιωμάτων του παιδιού.
Αναμενόμενα αποτελέσματα :
Προσδιορισμός & Ανάλυση εθνικών πολιτικών για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
που θα χρησιμεύσουν σαν πρότυπα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί το Child
Guarantee σε όλα τα KM της ΕΕ.
Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων και τεκμηριωμένων μοντέλων υπηρεσιών και
παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων παιδιών, προκειμένου να
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια δράσης.

…

Child Guarantee στην Ελλάδα: Στόχος
Στόχος: να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά και οι νέοι συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο - έχουν
βελτιωμένη πρόσβαση σε οικογενειακή και κοινοτική φροντίδα,
υπηρεσίες υποστήριξης, πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην εργασία
χωρίς αποκλεισμούς.
Ομάδες-στόχος: παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά σε
μετανάστευση, παιδιά από μειονοτικές ομάδες (Ρομά)

…

Έξι Πυλώνες Δράσης: Γεωγραφική συγκέντρωση στην Περιφέρεια Αττικής
Πυλώνας 1: Στήριξη της από-ιδρυματοποίησης και ενίσχυση της κοινοτικής φροντίδας
Πυλώνας 2: Ενίσχυση της ανάδοχης οικογένειας
Πυλώνας 3: Υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση
Πυλώνας 4: Δεξιότητες ζωής και ετοιμότητα για εργασία για ευάλωτους νέους
Πυλώνας 5: Ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Πυλώνας 6: Ανάπτυξη της τεκμηρίωσης που βοηθά, στην ενημέρωση των εθνικών
στρατηγικών μείωσης της φτώχειας που επικεντρώνονται στα παιδιά και των
προσπαθειών κοινωνικής ένταξης

…

Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Εθνικές αρχές-σαφής στρατηγική για την από-ιδρυματοποίηση
• Τοπικές αρχές υποστηρίζονται για να υλοποιήσουν την από-ιδρυματοποίηση και να αποτρέψουν
νέες τοποθετήσεις ευάλωτων παιδιών σε μακροχρόνια ιδρυματική φροντίδα
• Πλαίσιο λειτουργίας για ένα εθνικό σύστημα αναδοχής
• Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αναδοχής σε δύο δήμους με σκοπό την εθνική κλιμάκωση
• Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση -εναλλακτική μορφή φροντίδας του εθνικού συστήματος
ΠΠ
• Έφηβοι σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών με
σύνθετες ανάγκες, έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κοινωνικής και οικονομικής ένταξης –
(δεξιότητες ζωής, την ετοιμότητα για εργασία και τη μετάβαση προς την ενηλικίωση)
• Τα σχολεία γίνονται πιο συμπεριληπτικά- ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες
• Ισχυρά στατιστικά στοιχεία που ενημερώνουν τις πολιτικές/στρατηγικές για τη μείωση της
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη
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