
Δικαιούχοι των υπηρεσιών

Η Amalthea έχει ως στόχο να στήριξει τη διαβίωση
των παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον,
είτε ενδυναμώνοντας τις βιολογικές οικογένειες
είτε ενισχύοντας την αναδοχή. Οι υποστηριζόμενες 
οικογένειες μπορεί να ζουν σε δυσμενείς συνθήκες 
(οικονομικές δυσκολίες, επισφαλής στέγαση, έλλειψη 
απαραίτητων δεξιοτήτων για να φροντίσουν τα παιδιά 
τους, ασθένειες, ενδοοικογενειακή βία, τοποθέτηση 
παιδιών, κατάχρηση ουσιών).

Το προσωπικό

Αποτελείται κυρίως από κοινωνικούς λειτουργούς. 
Κάθε μήνα πραγματοποιούνται συναντήσεις 
μεθοδολογικής επίβλεψης για ομάδες και μέλη της 
ομάδας, και προσφέρονται διαρκή εκπαιδευτικά 
σεμινάρια με επαγγελματίες από σχετικούς 
επαγγελματικούς τομείς.
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 → Συνεχής βελτίωση της συνεργασίας 
στον κοινωνικό τομέα και στη διασύνδεση 
με διάφορες υπηρεσίες. 

 → Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, 
μεθοδολογιών και πρακτικών.

Πλεονεκτήματα

 → Περιστασιακά αναντιστοιχίες στο 
πρόγραμμα αναδοχής, λόγω της χρήσης 
των υπηρεσιών από διαφορετικούς φορείς. 

 → Η έλλειψη χρηματοδότησης καθιστά 
δύσκολη τη διασφάλιση της συνέχειας 
των υπηρεσιών.

Αδυναμίες

Το μοντέλο

Η Amalthea λειτουργεί δύο κύριες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ως στόχο
να στηρίζουν τη διαβίωση των παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον. 

Υπηρεσίες οικογενειακής 
υποστήριξης και αναδοχής 
Amalthea, Υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης και αναδοχής 

Η Amalthea είναι μια ΜΚΟ που παρέχει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες 
σε οικογένειες με παιδιά και εξασφαλίζει την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών.
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Υπηρεσίες υποστήριξης για βιολογικές 
οικογένειες και τα παιδιά τους

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εξαρτώνται από τις ανάγκες της οικογένειας.
Μπορούν να υποστηρίζουν τις οικογένειες στη διαχείριση της φροντίδας των παιδιών τους,
να ενδυναμώνουν τις σχέσεις εντός της οικογένειας και να βοηθήσουν στο συντονισμό εξωτερικών 
υπηρεσιών που βοηθούν τις οικογένειες στις διαπραγματεύσεις τους με τις αρχές. Άλλες παρεχόμενες 
υπηρεσίες περιλαμβάνουν την υποστήριξη στις οικογένειες που έχουν οικονομικές δυσκολίες 
εντοπίζοντας τρόπους αύξησης του εισόδηματός τους και την εύρεση εθελοντών που βοηθούν
τα παιδιά στα μαθήματά τους, τα συνοδεύουν στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
και προσφέρουν υλική υποστήριξη (τρόφιμα, παιχνίδια, σχολικά βοηθήματα).

Ένα Κέντρο Υποκατάστατης 
Οικογενειακής Φροντίδας

Μέσω αυτού του κέντρου, η Amalthea προσφέρει βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανάδοχη φροντίδα 
για τα παιδιά που πρέπει να χωριστούν από τις οικογένειές τους. Στη βραχυπρόθεσμη αναδοχή, 
τα παιδιά ζουν σε οικογένεια από 1 μήνα έως το πολύ 2 χρόνια μέχρι να βρεθεί μακροχρόνια 
ανάδοχη οικογένεια. Η οργάνωση πραγματοποιεί εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την εύρεση 
περισσότερων ανάδοχων γονέων, οι οποίοι μετά από μια αρχική αξιολόγηση περνούν από 
εκπαίδευση προτού αναλάβουν την αναδοχή ενός παιδιού. 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στις ανάδοχες οικογένειες περιλαμβάνουν 
παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης, συμβουλευτική, υποστήριξη στην επικοινωνία με άλλες 
υπηρεσίες, εκπαίδευση των ανάδοχων γονέων, υπηρεσίες προσωρινής φροντίδας τα απογεύματα
ή τα Σαββατοκύριακα, καθώς και βοήθεια στο σπίτι και υποστήριξη των παιδιών για τη διατήρηση 
της σχέσης τους με τις βιολογικές οικογένειες. Οι ανάδοχοι γονείς λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση 
από το κράτος, η οποία ισούται με έναν μέσο μηνιαίο μισθό.

Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Παιδιά και παιδιά με αναπηρία

Οι κοινωνικοί λειτουργοί της 
οργάνωσης αξιολογούν την 
κατάσταση, τις ανάγκες,
και τους πιθανούς κινδύνους 
των οικογενειών.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί 
επισκέπτονται την οικογένεια 
στο φυσικό της περιβάλλον, όπου 
προσφέρουν υποστήριξη μέχρι οι 
γονείς να είναι σε θέση να φροντίζουν 
τα παιδιά τους και να διαχειρίζονται 
την καθημερινή τους ζωή ανεξάρτητα.

Δημιουργείται ένα 
εξατομικευμένο σχέδιο
με την οικογένεια.
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