Right After Care
Γίνε ο Μέντορας που
θα ήθελες να είχες

Στήριξε την
επόμενη γενιά

Γίνε η αλλαγή που
θέλεις να δείς

Το RAC

Η απόφασή σου να
υποστηρίξεις ένα νέο,
σου δίνει την ευκαιρία
για μια κλεφτή ματιά στο
μέλλον. Να συμβάλλεις
έμπρακτα σε ένα πιο
δίκαιο κόσμο που
δίνει ευκαιρίες στους
ανθρώπους.

Το έργο “Right After Care: Capacity Building and Training for
Professionals in Alternative Care
in Greece” υποστηρίζει παιδιά και
νέους/ες που μεγαλώνουν σε
δομές παιδικής προστασίας στα
πρώτα τους βήματα προς την
ενήλικη ζωή.
Το έργο στοχεύει στον εφοδιασμό τους με όλες τις δεξιότητες
που χρειάζονται όταν αποχωρήσουν από τη δομή παιδικής προστασίας, όταν θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του
βιοπορισμού τους, της αυτόνομης διαβίωσης τους, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης τους.
Η περιπέτεια του Right After
Care ξεκινάει για τα παιδιά με
τη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής» και συνεχίζεται με την αλληλεπίδραση με ενεργούς πολίτες που θα αναλάβουν να σταθούν δίπλα τους ως μέντορες.

Γιατί μέντορες;
Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τον
τιμητικό αυτό ρόλο ως μέντορες, μέσω
της αλληλεπίδρασης με τα παιδιά και
τους νέους αναμένεται να τους φέρουν σε επαφή με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζητημάτων της καθημερινότητας. Να ενισχύσουν στα παιδιά την εμπιστοσύνη στον

εαυτό τους ως προς τις ικανότητές τους
να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής. Οι μέντορες
είναι εκείνοι/ες που θα εξοικειώσουν
τους νέους και τις νέες με όλο το εύρος των θεμάτων που θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν πριν ή και κατά τη
διάρκεια της μετάβασής τους - όπως
η στέγαση, η εργασία, η εκπαίδευση,
η οικονομική διαχείριση, ο κοινωνικός
περίγυρος, η ψυχική ευεξία.

Πώς μπορείς να συμμετέχεις;
Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες:

210 8259880

Οποιος /α :

•

Eίναι 25 ετών και πάνω
Έχει εμπειρία σε παρόμοιες δράσεις
Έχει εμπειρία ζωής που θα ήθελε να
αξιοποιήσει
Δεσμεύεται να υλοποιήσει όλα τα
βήματα

* η αίτηση βρίσκεται στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1BELGPWAVqQ_9ApAEwAzAzgllK9NFPsuuF08EGTVmClo/edit?usp=sharing

Ποιος μπορεί
να γίνει μέντορας;

•
•
•

Αν επιθυμείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα “Right After Care” ως μέντορας,
αφού συμπληρώσεις την αίτηση* και
επιλεγείς, θα συμμετέχεις σε δώδεκα
(12) συνεδρίες καθοδήγησης με ένα
από τα παιδιά που συμμετέχουν στο
έργο, ώστε να καταρτίσετε από κοινού
το «Σχέδιο Ζωής» του. (Περίοδος από
21 Μαιου έως 15 Αυγούστου )

rac@arsis.gr
Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική
δράση είναι δωρεάν.

