Πώς μπορούμε να φροντίσουμε τα
ασυνόδευτα ανήλικα;
Κάποιες ιδέες βασισμένες σε καλές πρακτικές
Όταν βρίσκεσαι με ασυνόδευτα ανήλικα, θα πρέπει να αναρωτηθείς το εξής:
Τι θα γινόταν εάν οι διαφορές μας δεν αποτελούσαν εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί
αλλά πηγή για να βρίσκουμε νέους τρόπους να λύνουμε προβλήματα; (Kenneth Gergen)
Δες τη σχέση σου μαζί τους σαν μία πηγή έμπνευσης που θα δημιουργήσετε και θα αναπτύξετε μαζί

Και ύστερα κάνε τα εξής:

7 βασικά θέματα
Βοήθησε τα παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια την στιγμή της άφιξής τους,
κατά τη διάρκεια παραμονής τους και κατά την αναχώρησή τους.
Δώσε χρόνο, δημιούργησε εμπιστοσύνη μεταξύ σας,
θέσε ερωτήσεις με ευγενικό τρόπο.
Δείξε σεβασμό ώστε να ξανανιώσουν αξιοπρεπείς.
Μην τα εγκαταλείπεις.
Να είσαι αξιόπιστος και προσαρμοστικός.
Εξήγησε τους τους κανόνες που πρέπει να τηρούν εντός και εκτός
του Σπιτιού.
Μην κάνεις τον «συνοριοφύλακα»! Προσπάθησε να διαμορφώσεις
άτομα ενταγμένα και χρήσιμα στην κοινωνία.

7 τρόποι για να αισθανθούν σαν στο σπίτι τους
Καλωσόρισε τα με θέρμη και ευγένεια
Μάθε και χρησιμοποίησε κάποιες λέξεις στην μητρική τους γλώσσα
Δημιούργησε ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον
Να τα αντιμετωπίζεις με ρεαλισμό και να τους λες «ναι» και «όχι» με σωστό και ευγενικό τρόπο
Να ζητάς τις ιδέες τους και να προσπαθείς να τις εφαρμόζεις
Εάν δεν συμφωνείς με τις ιδέες τους, να τους εξηγείς τον λόγο
Να τα κρατάς ενήμερα για οτιδήποτε συμβαίνει

7 κανόνες που αφορούν στην μεταξύ σας σχέση
Να ενδιαφέρεσαι να μάθεις για το πώς διαμορφώθηκαν ως οι άνθρωποι που είναι σήμερα
Κάνε μαζί τους κοινές δραστηριότητες, όπως αθλητισμό, μαγείρεμα, επισκέψεις,
καθίστε μαζί και ας μην κάνετε τίποτα
Επανέφερε ρυθμούς ρουτίνας στην καθημερινότητά τους: συνήθειες και πρόγραμμα
Δώσε στα παιδιά την ευκαιρία να δράσουν ανταποδοτικά
Προσπάθησε να κατανοήσεις την αντίληψη που έχουν για τον χρόνο
Σεβάσου το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα
Ευχαριστήσου την συντροφιά τους

Αυτή η αφίσα δημιουργήθηκε από την Helene Jevdjenijevic και τον Ravi Kohli χάρη στην συμβολή
της Κοινότητα Καλών Πρακτικών και Γνώσης σχετικά με τα Ασυνόδευτα Ανήλικα στην Ευρώπη-Ιανουάριος 2019
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