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πρόλογος

Η έκδοση του παρόντος έχει ως
σκοπό την έγκυρη και
ολοκληρωμένη ενημέρωση των
πολιτών για το σημαντικό
θεσμό παιδικής φροντίδας και
προστασίας την «Αναδοχή» και
για την ενεργοποίησή τους
προκειμένου να συμβάλουν
στην προώθησή του και στην
ανάληψη ρόλων υποστήριξης
του.

Ο Σύνδεσμος μας είναι εθελοντικός, μη
κερδοσκοπικός και μη κρατικός οργανισμός,
ιδρύθηκε το 1994 και αποσκοπεί στην:
Ÿ

Ÿ

O θεσμός της ανάδοχης
οικογένειας αφορά παιδιά που
βρίσκονται χωρίς οικογένεια ή
κατάλληλο οικογενειακό
περιβάλλον και αποτελεί
σύγχρονη εναλλακτική μορφή
φροντίδας η οποία εξασφαλίζει
ένα ασφαλές οικογενειακό
περιβάλλον σε παιδιά που
διατρέχουν κίνδυνο και
εναρμονίζεται με τη Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Παιδιού
(Νόμος αρ. 243 του 1990)
και τις διεθνείς επιτυχημένες
πρακτικές της παιδικής
προστασίας.

Ÿ

Ÿ

Ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για το
θεσμό της «Αναδοχής» με απώτερο στόχο
την προσέλκυση υποψήφιων ανάδοχων
οικογενειών
Επιμόρφωση και στήριξη των ανάδοχων
γονέων
Επιμόρφωση των υποψήφιων οικογενειών
που θα ενδιαφέρονταν ενεργά για το θεσμό
της «Αναδοχής»
Προαγωγή της ευημερίας των νυν και πρώην
παιδιών σε ανάδοχη φροντίδα

Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται από πλήθος
εθελοντών, επιστημόνων, επαγγελματιών και
πολιτών που στελεχώνουν τις εθελοντικές
δράσεις και προσφέρουν σε διαρκή ή περιοδική
βάση τις υπηρεσίες και τη συμβολή τους.
Διοργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις
προώθησης των σκοπών του Συνδέσμου μας
και υποστηρίζονται έμπρακτα και
αποτελεσματικά οι Ανάδοχες Οικογένειες και τα
Ανάδοχα Παιδιά.

Ο Σύνδεσμος Ανάδοχης
Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης»,
διακηρύσσει ότι και τα παιδιά
στην Κύπρο έχουν δικαίωμα
στην «Αναδοχή».

Πληροφορίες: Τ.Θ.: 71056, 3840 Λεμεσός
Τηλ.: 99241515 / 99468159 / 99561609 / 99894119
email: foliaagapis@gmail.com
website: www.folia-agapis.com
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τι είναι
η ανάδοχη φροντίδα;

Η ανάδοχη φροντίδα έρχεται να καλύψει
το θεμελειώδες δικαίωμα του παιδιού να
μεγαλώνει σε ένα σταθερό και ασφαλές
οικογενειακό περιβάλλον με αγάπη και
στοργή.

Η ανάδοχη φροντίδα, είναι μια
σημαντική μορφή παιδικής
προστασίας, η οποία παρέχεται από την
Πολιτεία προς τα παιδιά που δεν
μπορούν να ζουν, για διάφορους
λόγους, με τους γονείς τους.

Σε όλο τον κόσμο οι ανάδοχες
οικογένειες ανοίγουν εθελοντικά τις
καρδιές τους στα παιδιά που έχουν την
ανάγκη τους και μοιράζονται μαζί τους
την οικογενειακή τους ζωή.

Η ανάδοχη φροντίδα ανηλίκων,
αποτελεί διεθνώς ένα παιδοκεντρικό
θεσμό, για την προστασία των παιδιών
που για σύντομο, μεσοπρόθεσμο ή
μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα
χρειάζονται φροντίδα και προστασία
εκτός της οικογένειας τους ή στερούνται
οικογένειας για διάφορους λόγους.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Στην ανάδοχη φροντίδα τα παιδιά ζουν
σε συγγενικές ή άλλες οικογένειες οι
οποίες αποκαλούνται ανάδοχες και οι
οποίες ενδιαφέρονται εθελοντικά να
αναλάβουν τη φροντίδα τους (το
ανάγιωμά τους) και έχουν εγκριθεί για το
σκοπό αυτό από τις αρμόδιες
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους.

Αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους και
την ανατροφή τους
Έχουν κατανόηση και τα βοηθούν
στις δυσκολίες και τα προβλήματα
τους.
Φροντίζουν να εξελιχθούν τα παιδιά
σωματικά, συνασθηματικά και
κοινωνικά σε υγιή άτομα.

Η ανάδοχη φροντίδα είναι
αποτελεσματική όταν προέρχεται από
την ειλικρινή μας διάθεση να
προσφέρουμε την αγάπη μας σε ένα
παιδί που την έχει ανάγκη. Η προσφορά
μας θα αποδώσει καρπούς και το παιδί
θα μας επιστρέψει την αγάπη που έλαβε.
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το θεσμικό πλαίσιο
της αναδοχής

Η αναδοχή παιδιών είναι ένας
κοινωνικός θεσμός προστασίας
παιδιών ηλικίας 0 – 18 χρόνων. Αρχικά η
ανάληψη νομικής φροντίδας από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
εφαρμόστηκε το 1956 με βάση τον Περί
Παίδων Νόμο Κεφ. 352. Ο Νόμος αυτός
μπορούμε να πούμε ότι παραμένει σε
ισχύ αλλά σήμερα σταμάτησε να
χρησιμοποιείται αφού εφαρμόζονται
νεότερες και πιο εξειδικευμένες
Νομοθεσίες.

Οι συγκεκριμένες Νομοθεσίες δίδουν το
δικαίωμα στον Διευθυντή Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας να αναλαμβάνει
τη νομική φροντίδα παιδιών που έχουν
ανάγκη φροντίδας και προστασίας
μετά από απόφαση του Δικαστηρίου.

Όπως:
Ÿ Ο Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων
Νόμοι του 1990 έως 1998. Συνέπειες
κακής άσκησης, αφαίρεση γονικής
μέριμνας και ανάθεση της σε
επίτροπο.
Ÿ Ο Περί Πρόληψης και της
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της
Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του
2014 [Ν.91(ι)/2014].
Ÿ Ο Περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 (19
(1)/1995).
Ÿ Ο Περί Βίας στην Οικογένεια
(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων)
Νόμοι του 2000 και του 2004.
Ÿ Ο Περί Προσφύγων Νόμος του 2000.
Ÿ Νόμος που αναθεωρεί το νομικό
πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, την
καταπολέμηση της εμπορίας και της
εκμετάλλευσης προσώπων και την
προστασία των θυμάτων 60
(Ι)/2014.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι
οποίες έχουν την ευθύνη της
διασφάλισης του δικαιώματος του
παιδιού για φροντίδα και προστασία,
στη βάση της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, προβαίνουν
στη μετακίνηση του παιδιού από την
οικογένειά του όταν οι γονείς δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στο γονικό
τους ρόλο, αφού εξασφαλίσουν
δικαστικό διάταγμα, σύμφωνα με το
οποίο ανατίθεται στον Διευθυντή
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας η
άσκηση της Γονικής Μέριμνας του
παιδιού. Μετά τη μετακίνηση του, το
παιδί τοποθετείται, είτε σε Ιδρύματα
Παιδικής Προστασίας, είτε σε Ανάδοχη
Οικογένεια.
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η διαφορά
της αναδοχής από
την υιοθεσία

Η αναδοχή είναι θεσμός παιδικής
φροντίδας και προστασίας για όσο
χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, για
το συμφέρον του παιδιού, από τις
αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το
χρονικό διάστημα που θα κριθεί
αναγκαίο μπορεί να είναι μερικές ώρες,
μέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια
έως και την ενηλικίωση του παιδιού. Στις
πιθανές επιλογές εμπεριέχεται η
επιστροφή στη βιολογική οικογένεια ή η
επιλογή της αποκατάστασης του
παιδιού μέσω της υιοθεσίας.

Η υιοθεσία είναι θεσμός παιδικής
προστασίας και αποκατάστασης των
παιδιών, που οριστικά έχει εκτιμηθεί από
τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες ότι,
δεν μπορούν να ζήσουν με τη βιολογική
τους οικογένεια ή στερούνται
οικογένειας.

Ο θεσμός της αναδοχής συμβάλει στην
άρση των αρνητικών συνεπειών του
ιδρυματισμού στην ψυχολογική και
κοινωνική εξέλιξη των παιδιών, ιδίως
όταν παρατείνεται η παραμονή των
παιδιών για μακρύ χρονικό διάστημα
στο ίδρυμα. Αποτελεί φροντίδα σαφώς
χαμηλότερου οικονομικού κόστους για
το κράτος και ποιοτικότερης φροντίδας
για το παιδί.

Μέσω προβλεπόμενης νομικής
διαδικασίας καθίσταται το παιδί, μόνιμο
ισότιμο μέλος της οικογένειας που το
υιοθετεί, με τα ίδια δικαιώματα των
φυσικών τέκνων. Η υιοθεσία είναι
αμετάκλητη νομική πράξη (περί
Υιοθεσίας Νόμος, αριθμός 19(1) του
1995).
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είδη ανάδοχης φροντίδας παιδιών
Διεθνώς η ανάδοχη φροντίδα παιδιών ταξινομείται σε είδη, κυρίως, με κριτήριο
το χρόνο παραμονής του παιδιού στην ανάδοχη φροντίδα, τη σχέση του με
την ανάδοχη οικογένεια ή ειδικές μορφές αναδοχής.

χρόνος παραμονής
του παιδιού
σε ανάδοχη φροντίδα

Βραχυπρόθεσμη αναδοχή
Η ανάδοχη φροντίδα του παιδιού για
σύντομο χρονικό διάστημα, που μπορεί
να κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες,
μέχρι μερικούς μήνες.
Μεσοπρόθεσμη αναδοχή
Η ανάδοχη φροντίδα του παιδιού για
χρονικό διάστημα ένα με τρία χρόνια.
Μακροπρόθεσμη αναδοχή
Η ανάδοχη φροντίδα του παιδιού από
δύο χρόνια ή και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα παραμονής του, κάποιες
φορές μέχρι την ενηλικίωση του.
Ημερήσια αναδοχή
Η ανάδοχη φροντίδα του παιδιού,
συγκεκριμένες ώρες, στη διάρκεια της
ημέρας ή νύκτας και μετά η επιστροφή
του στο οικογενειακό του περιβάλλον
για τις υπόλοιπες ώρες.

Ανακουφιστική αναδοχή
Η ολιγόωρη ή ολιγοήμερη ανάδοχη
φροντίδα του παιδιού, από άλλη
ανάδοχη οικογένεια, για την
ανακούφιση της ανάδοχης οικογένειας
του (σε περιπτώσεις κάλυψης εκτάκτων
ή προγραμματισμένων αναγκών της
ανάδοχης οικογένειας του παιδιού).

Έκτακτη αναδοχή
Η ανάδοχη φροντίδα του παιδιού για
συγκεκριμένο σύντομο χρονικό
διάστημα, λόγω έκτακτης ανάγκης της
οικογένειας του, όπως για ξαφνική
νοσηλεία ή μετακίνηση του/των
γονιού/νιών ή άλλης έκτακτης ανάγκης,
σε συνδυασμό με την έλλειψη
συγγενικού περιβάλλοντος.

Αναδοχή φιλοξενίας
Η ανάδοχη φροντίδα παιδιών, που
διαβιώνουν σε παιδικές στέγες ή στέγες
ανηλίκων, για τα Σαββατοκύριακα, τις
γιορτές και τα καλοκαίρια (με την
προϋπόθεση ότι έχουν δημιουργήσει
σταθερούς δεσμούς με τα συγκεκριμένα
παιδιά και τα επισκέπτονται τακτικά στις
στέγες).
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είδη ανάδοχης φροντίδας παιδιών

η σχέση
ειδικές μορφές
του παιδιού
με την ανάδοχη αναδοχής
οικογένεια
Επαγγελματική αναδοχή
Επαγγελματίες με ειδική εκπαίδευση στη
φροντίδα παιδιών για επείγουσες
καταστάσεις ή εξειδικευμένες ανάγκες
διαχείρισης των αναγκών φροντίδας
παιδιών.

Συγγενική αναδοχή
Συγγενείς του στενού ή ευρύτερου
οικογενειακού περιβάλλοντος του
παιδιού αναλαμβάνουν εθελοντικά τη
φροντίδα και ανατροφή του.

Αναδοχή με ομάδα παιδιών
Ανάδοχη φροντίδα από ζεύγος που
αναλαμβάνουν ομάδα παιδιών, που
κρίνεται ότι μπορούν να βοηθηθούν
από τη δυναμική της ομάδας.

Μη συγγενική αναδοχή
Οικογένειες ή άτομα χωρίς δεσμούς
αίματος με το παιδί.
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ανάδοχοι γονείς

Γίνε ανάδοχος γονιός
Αν έχεις ειλικρινή αγάπη για το παιδί.
Αν διαθέτεις χρόνο και ενδιαφέρον να
αναλάβεις τη φροντίδα του.
Αν συμφωνείς να ανατρέφεις παιδί με
όρια προς όφελος του.
Αν μπορείς να αντιμετωπίζεις δυσκολίες
συμπεριφοράς και να δίνεις λύσεις.
Αν σέβεσαι την προσωπικότητα και τα
δικαιώματα του.
Αν έχεις υπομονή, κατανόηση και
επιμονή με το παιδί.
Αν αισθάνεσαι ότι είσαι δυνατός για να
προσφέρεις σε ένα παιδί, που είναι σε
ανάγκη να ζήσει μακριά από τους γονείς
του, την ευκαιρία να μεγαλώσει σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον.
Αν νιώθεις ότι μπορείς να γίνεις
ανάδοχος χωρίς να το κάνεις για δικούς
σου προσωπικούς ή οικογενειακούς
λόγους.
Αν δείχνεις κατανόηση στις ειδικές
συνθήκες των φυσικών γονιών του
κάτω από τις οποίες αδυνατούν να
έχουν τη φροντίδα του παιδιού τους
προσωρινά ή μόνιμα.
Αν μπορείς να του εξηγήσεις
αντικειμενικά, σύμφωνα με την ηλικία
του παιδιού, τους λόγους
απομάκρυνσης του από τους γονείς
του, χωρίς ωραιοποιήσεις ή αρνητικές
κριτικές και να αποφύγεις συγκρίσεις και
ανταγωνισμούς με τους βιολογικούς
γονείς του.
Αν μπορείς να αναπτύξεις στο παιδί το
αίσθημα ότι αξίζει, καθώς και το
αίσθημα της ταυτότητας του.
Αν υποστηρίζεις το παιδί στις καλές και
κακές του στιγμές.
Αν προωθείς την υγεία, την εκπαίδευση
και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του
παιδιού.

Αν ενθαρρύνεις το παιδί να αναπτύσσει
και να διατηρεί φιλίες.
Αν αντιλαμβάνεσαι τις πολλές και
διάφορες ανάγκες που έχουν γενικά τα
παιδιά.
Αν σέβεσαι και αν δέχεσαι την
ταυτότητα, σεξουαλικότητα, θρησκεία,
φυλή, γλώσσα, καθώς και τις ιδιαίτερες
ανάγκες των νέων ατόμων.
Αν είσαι ευέλικτος και ικανός να
αντιμετωπίσεις τυχόν προκλητική και
δύσκολη συμπεριφορά.
Αν αναπτύσσεις τις δικές σου δεξιότητες
μέσω κατάλληλης προετοιμασίας και
εκπαίδευσης.
Αν συνεργάζεσαι με τον Κοινωνικό
Λειτουργό με στόχο πάντοτε το
συμφέρον του παιδιού.
Αν είσαι προετοιμασμένος να
αναλάβεις το ρόλο του γονιού, για ένα
παιδί που δεν το γνωρίζεις, δεν είναι
βιολογικό σου παιδί και η απόφαση σου
αυτή να προέρχεται, ύστερα από
προβληματισμό και συμμετοχή όλης της
οικογένειάς σου.
Αν είσαι βέβαιος για τα συναισθήματά
σου, ότι θέλεις να προσφέρεις
αποκλειστικά και μόνο προς όφελος του
παιδιού και να το προετοιμάσεις για να
επιστρέψει στους βιολογικούς γονείς
του εάν κριθεί αυτό ότι είναι προς το
συμφέρον του ή και για να ενηλικιωθεί
ως ώριμο άτομο στην οικογένεια σου
για να οικοδομήσει ανεξάρτητα και
αυτοδύναμα τη δική του ζωή.
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ανάδοχα παιδιά
Η ηλικία των παιδιών σε αναδοχή μπορεί
να κυμαίνεται από τη βρεφική μέχρι την
ηλικία των 18 ετών.
Ποια παιδιά προστατεύονται σε
ανάδοχη φροντίδα
Παιδιά που οι γονείς τους αδυνατούν
προσωρινά ή για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα να τα φροντίσουν για
διάφορους λόγους.
Παιδιά που στερούνται γονέων λόγω
θανάτου.
Παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί από τη
βιολογική τους οικογένεια.
Παιδιά με σωματική ή αισθητηριακή
αναπηρία ή νοητική υστέρηση που
στερούνται οικογενειακής φροντίδας.
Παιδιά που έχουν παραμεληθεί .
Παιδιά που έχουν υποστεί πράξεις βίας
ή/και κακοποιηθεί (σωματικά,
σεξουαλικά, συναισθηματικά).
Παιδιά με ψυχική διαταραχή, με
συναισθηματικά ή συμπεριφοράς
προβλήματα που στερούνται
οικογενειακής φροντίδας.
Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι στη
φυλακή.
Παιδιά των οποίων οι γονείς κάνουν
χρήση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων
ουσιών.
Παιδιά οποιασδήποτε θρησκείας ή
εθνικότητας.
Παιδιά ασυνόδευτα που βρίσκονται
στην Κύπρο χωρίς γονείς.
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φυσική οικογένεια
του ανάδοχου
παιδιού

φυσικά παιδιά
της ανάδοχης
οικογένειας

Η φυσική οικογένεια, διατηρεί την
επικοινωνία με το παιδί της, εάν αυτό
κρίνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας ότι είναι προς όφελος του.

Τα φυσικά παιδιά της ανάδοχης
οικογένειας έχουν σημαντικό ρόλο στην
πορεία και εξέλιξη της αναδοχής.
Συμμετέχουν, τόσο στη μελέτη και
προετοιμασία της οικογένειας τους από
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, όσο και στην
προσαρμογή του ανάδοχου παιδιού
κοντά τους.

Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος
επικοινωνίας καθορίζεται, από τις
αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, σε
συνεργασία με τους ανάδοχους και
τους φυσικούς γονείς, καθώς και με το
ίδιο το παιδί ανάλογα με την ωριμότητα
του και με βασική προϋπόθεση την
διασφάλιση του συμφέροντος του .

Για την καλή λειτουργία της ανάδοχης
οικογένειας λαμβάνονται υπόψη, η
ηλικία των φυσικών παιδιών της, η
διαφορά ηλικίας τους από το ανάδοχο
παιδί, καθώς και οι προσωπικές και
συναισθηματικές ανάγκες τους.

Η φυσική οικογένεια, συνεργάζεται με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες, για τον
περαιτέρω προγραμματισμό της
εξέλιξης της τοποθέτησης του παιδιού.
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ποιοι μπορούν
να γίνουν
ανάδοχοι γονείς;
Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις ανάδοχος γονιός μπορείς να αποστείλεις γραπτή
επιστολή προς τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που να δηλώνεις την επιθυμία σου.
Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Όσοι πολίτες επιθυμούν ειλικρινά να
αναλάβουν εθελοντικά, τη φροντίδα
ενός ή περισσότερων παιδιών και να
τα βοηθήσουν.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις
ηλικίες των υποψήφιων ανάδοχων
γονέων.
Οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να
εργάζονται και δεν έχει σημασία αν η
κατοικία τους είναι με ενοίκιο ή όχι.
Μπορούν να έχουν οικογένειες με
δικά τους παιδιά ή όχι.
Μπορούν να είναι συγγενικές
οικογένειες των παιδιών.
Μπορούν να εγκριθούν άτομα που
ζουν μόνα τους ή μονογονεϊκές
οικογένειες.

Θεωρείται πολύ σημαντικό, ευάλωτα
παιδιά και έφηβοι να τοποθετούνται σε
δοκιμασμένο, ασφαλές και δοτικό
οικογενειακό περιβάλλον. Γι΄αυτόν το
λόγο οι ανάδοχοι γονείς απαιτείται να
ακολουθήσουν μια διαδικασία
προετοιμασίας κατά την οποία
αξιολογούνται κατά πόσο διαθέτουν τις
απαραίτητες στάσεις, κίνητρα και
δεξιότητες στη φροντίδα παιδιών. Αυτή η
διαδικασία περιλαμβάνει επισκέψεις
στους υποψήφιους ανάδοχους γονείς
από εξειδικευμένο Κοινωνικό Λειτουργό,
ο οποίος και θα πραγματοποιήσει την
εκτίμηση της ύπαρξης των
προϋποθέσεων καταλληλότητας.
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πως υποστηρίζεσαι
ως ανάδοχος γονιός
Όλες οι ανάδοχες οικογένειες στις
οποίες έχει τοποθετηθεί ένα ή και
περισσότερα παιδιά στηρίζονται
συμβουλευτικά από Λειτουργό των
Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος και
τους παρέχει την απαραίτητη
υποστήριξη και καθοδήγηση. Τους
επισκέπτεται τακτικά ώστε να
βεβαιώνεται ότι τυχόν δυσκολίες
συζητούνται με σκοπό την επίλυσή τους
και επίσης είναι στη διάθεση της
ανάδοχης οικογένειας οποιαδήποτε
στιγμή προκύπτει πρόβλημα και
απαιτούνται οι υπηρεσίες του. Η σχέση
ανάδοχου γονιού και του
εξουσιοδοτημένου λειτουργού πρέπει
να διέπεται από ειλικρίνεια, αμοιβαία
εμπιστοσύνη, κατανόηση και
ενδιαφέρον, με αποκλειστικό στόχο
πάντοτε τη διαφύλαξη και την
προώθηση των συμφερόντων του
παιδιού.

Οι ανάγκες του παιδιού που απαιτούν
δαπάνη καλύπτονται από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας που
παρακολουθούν συστηματικά την
πορεία εξέλιξης των παιδιών. Στους
ανάδοχους γονείς καταβάλλονται
μηνιαία τροφεία, τα οποία καλύπτουν
διαμονή, ένδυση, υπόδηση, διατροφή,
φροντίδα καθώς και άλλα έκτακτα
χορηγήματα για ανάγκες όπως,
προσωπικά μικροέξοδα (οδοιπορικά,
πανάκια, φροντιστήρια, καλλιέργεια
ειδικού ενδιαφέροντος, κ.ά.). Το ύψος
των δαπανών για τις ανάγκες του
ανάδοχου παιδιού ορίζονται με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
Νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις
πραγματικά διαπιστωμένες ανάγκες
φροντίδας του παιδιού.
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ποιες ιδιότητες
χρειάζεται να διαθέτει
ο ανάδοχος γονιός
Τα βασικά κριτήρια των ανάδοχων
γονιών είναι:

Ÿ

Να είναι ενήλικα άτομα με καλή
φυσική, ψυχική και συναισθηματική
υγεία.
Να έχουν αποθέματα αγάπης για ένα
ξένο παιδί, τα δε δικά τους παιδιά θα
πρέπει να γνωρίζουν, να αναμένουν
και να προετοιμαστούν ότι θα
μοιράζονται την αγάπη αυτή.
Να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν
ποικίλες καταστάσεις,
συμπεριφορές και συναισθήματα
των ανάδοχων παιδιών, που κατά
κύριο λόγο έχουν υποστεί
σημαντικές ταλαιπωρίες και βιώσει
αρνητικές πρώιμες εμπειρίες.
Να διαθέτουν υπομονή και ικανότητα
όσον αφορά το χειρισμό αναγκών
και τη φροντίδα παιδιών.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Να δύνανται να προσφέρουν θετικές
εμπειρίες ομαλής συνεκτικής
οικογενειακής ζωής.
Να έχουν υψηλό βαθμό συνειδητής
κατανόησης των προσδοκιών τους
από το ανάδοχο παιδί και ελέγχου
των κοινωνικών στερεοτύπων και
προκαταλήψεων.
Να είναι ευέλικτοι και να διαθέτουν
ψηλό επίπεδο κατανόησης, ανοχής
και αποδοχής της φυσικής
οικογένειας του παιδιού.
Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις
αρμοδιότητες και τις διαδικασίες
συνεργασίας με την αρμόδια
Κοινωνική Υπηρεσία και τα
εξουσιοδοτημένα στελέχη της που
εκπροσωπούν το ανάδοχο παιδί.
Να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν
με άλλους ειδικούς όποτε κριθεί
αναγκαίο.

ένα παιδί λέει...
Ψάχνω να βρω κάποιον που να με φροντίζει,
να με παίρνει αγκαλιά, να μου κρατάει κρυφά
το χέρι στον οδοντίατρο, να μένει μαζί μου
όταν υπάρχουν φαντάσματα κάτω από το
κρεβάτι μου, που να μην επιμένει να τον
φιλήσω όταν δε θέλω, που να καταλαβαίνει
ότι θέλω τη μαμά μου όταν πονάω, που να
καταλαβαίνει γιατί φωνάζω ενώ θέλω να
κλάψω, που να καταλαβαίνει ότι κάποια
φορά θέλω να τα σπάσω όλα, που να είναι
αρκετά δυνατός για να με αφήσει ελεύθερο
ξανά, ψάχνω μια πόρτα ανοιχτή γιατί του
δικού μου σπιτιού η πόρτα είναι κλειστή,
ψάχνω έναν ανάδοχο γονιό.
Λόγια παιδιού από αφίσα Ολλανδικής Οργάνωσης

17

γενικές πληροφορίες
Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα αναδοχής ανηλίκων και ομαδικής αναδοχής,
όπως επίσης και για τη δήλωση σχετικού ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν
σχετικά αιτήματα στα Κεντρικά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και στα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας

Διεύθυνση: Προδρόμου 63,

Λάρνακας

1468 Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση: Πηλείου 23-25, Γ.

Τηλέφωνο: +357 22406709

Ματθαίου Court, 4ος όροφος,

Τηλεομοιότυπο: +357 22667907

Τ.Θ. 40184, 6301 Λάρνακα, Κύπρος

e: central.sws@sws.mlsi.gov.cy

Τηλέφωνο: +357 24800260
Τηλεομοιότυπο: +357 24304876
e: larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας
Λευκωσίας

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας

Διεύθυνση: Αγίου Ιλαρίωνος 66,

Πάφου

1026 Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση: Αριστοτέλη Βαλαωρίτη &

Τηλέφωνο: +357 22804605

Κυνήρα 28, 8100 Πάφος, Κύπρος

Τηλεομοιότυπο: +357 22430205

Τηλέφωνο: +357 26821600

e: lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

Τηλεομοιότυπο: +357 26306162
e: pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας

Λεμεσού

Αμμοχώστου

Διεύθυνση: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80,

Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 170,

3012 Λεμεσός, Κύπρος

5280 Παραλίμνι, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 25804539

Τηλ: +357 23811720

Τηλεομοιότυπο: +357 25305135

Τηλεομοιότυπο: +357 23827698

e: lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

e: ammochostos.dwo@sws.mlsi.gov.cy
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας
«Φωλιά Αγάπης» είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων να
ενημερωθούν για το θεσμό της «Αναδοχής», να πληροφορηθούν
τις διαδικασίες έγκρισης «Ανάδοχων Γονέων», να ενταχθούν στα
εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας υποψηφίων
Ανάδοχων Γονέων, να ενημερωθούν και να ενταχθούν στις
εθελοντικές δράσεις του Συνδέσμου που συμβάλλει υποστηρικτικά
για κάθε Ανάδοχο Παιδί και την Ανάδοχη Οικογένειά του, όποτε
προκύψει ανάγκη, παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής και
συμβουλευτικής υποστήριξης.
Πληροφορίες: Τ.Θ.:71056, 3840 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: 99241515 | 99468159 | 99561609 | 99894119
e-mail: foliaagapis@gmail.com
Website: www.folia-agapis.com
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χορηγός

Φωλιά
Αγάπης

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»

Πληροφορίες: 99241515 | 99468159 | 99561609 | 99894119
Διεύθυνση: Τ.Θ.: 71056, Τ.Κ. 3840 ΛΕΜΕΣΟΣ
e-mail: foliaagapis@gmail.com | www.folia-agapis.com

