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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από το Κράτος
μας με Νόμο το 1992 (Ν.2101/1992), στο άρθρο 20 λαμβάνεται «ειδική προστασία και φροντίδα εκ μέρους
του κράτους» για τα παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ενώ στο ίδιο άρθρο
προτάσσεται η εναλλακτική μορφή φροντίδας του παιδιού, πρωτίστως, με τοποθέτησή του σε οικογενειακό
περιβάλλον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.Α σε άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής – Η ΜΗΤΕΡΑ και σταχυολογώντας τη σημερινή επικρατούσα
κατάσταση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρατηρείται μακροχρόνια παραμονή βρεφών σε ένα
ακατάλληλο για την ομαλή εξέλιξή τους περιβάλλον, στην υπ’ αρ. 5η / 17-02-2016 (Θέμα 37ο) Συνεδρίασή
του αποφάσισε το σχεδιασμό και υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Ανάδοχη Πρώτη
Αγκαλιά».
Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση και έγκριση αναδόχων οικογενειών για την
απευθείας τοποθέτηση βρεφών, που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νοσηλευτικά ιδρύματα,
σε πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης αναδοχής, έως τη μόνιμη οικογενειακή αποκατάστασή τους, δηλαδή είτε την
επιστροφή τους στη φυσική οικογένεια είτε μέσω του θεσμού της υιοθεσίας.
Σύμφωνα με τα διεθνή ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη διασφάλιση της καλής φροντίδας των βρεφών,
το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα παρέχει:
•

Σταθερή συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη της ανάδοχης οικογένειας από
διεπιστημονική ομάδα (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, παιδίατρο, βρεφονηπιοκόμο) με στόχο
την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης του βρέφους και της πλαισιωμένης φροντίδας του

•

Πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη του βρέφους

•

Κάλυψη του συνόλου των δαπανών που θα προκύψουν για την εξασφάλιση των αναγκών των
βρεφών σύμφωνα με την ηλικία τους, δηλαδή: είδη σίτισης (γάλα, κρέμες, κλπ), είδη υγιεινής
(πάνες, κλπ), είδη πρώτης εγκατάστασης (κούνια, στράτα, καρότσι, άλλα αναλώσιμα όπως
μπιμπερό, πιπίλες, κλπ)

•

Το προβλεπόμενο από το θεσμικό πλαίσιο μηνιαίο επίδομα στην ανάδοχη οικογένεια

Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν όσοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν σε ένα βρέφος την
αποκλειστικότητα της μοναδικής φροντίδας που χρειάζεται, την αγάπη και το οικογενειακό τους περιβάλλον,
προκειμένου να διασφαλισθούν οι βασικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξή του, για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται έως την τελική αποκατάστασή του (επιστροφή στη φυσική οικογένεια ή υιοθεσία).
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Ειδικότερα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:
•

Άτομα ηλικίας από 30 έως 60 ετών

•

Οικογένειες με ή χωρίς δικά τους παιδιά

•

Μονογονεϊκές οικογένειες

•

Μόνα άτομα

Μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά» θα προστατευθούν βρέφη που για
διάφορους λόγους στερούνται της φροντίδας της φυσικής τους οικογένειας και έχουν παραμείνει σε
νοσηλευτικά ιδρύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστερώντας τους τη δυνατότητα να μεγαλώσουν σε
ένα οικογενειακό περιβάλλον.
Για όλα τα παραπάνω και με κριτήριο πάντα την καλύτερη παροχή φροντίδας και προστασίας του
παιδιού, που στην προκειμένη περίπτωση αφορά βρέφη, θα αναζητηθούν κυρίως ζευγάρια με παιδιά και
μόνες γυναίκες με παιδιά ή και γυναίκες μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αίτηση προκύπτει, θα εξετάζεται εξατομικευμένα και με γνώμονα
το βέλτιστο συμφέρον του βρέφους.
Τονίζεται, ότι η αναδοχή δεν είναι υιοθεσία. Συχνά, παρατηρείται σύγχυση μεταξύ αναδοχής και
υιοθεσίας. Πολλοί που ενδιαφέρονται για υιοθεσία καταφεύγουν στην αναδοχή με την ελπίδα ότι τελικά θα
υιοθετήσουν το παιδί. Χωρίς αυτό να αποκλείεται ως εξέλιξη σε μερικές ειδικές περιπτώσεις και πάντα με
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα παιδιά που θα τοποθετηθούν σε
ανάδοχες οικογένειες κατά κανόνα δεν προορίζονται για υιοθεσία. Οι ανάδοχοι γονείς έχουν την ευθύνη της
πραγματικής φροντίδας του παιδιού, αλλά το παιδί δεν «ανήκει» νομικά σε αυτούς. Την τελική ευθύνη για την
προστασία του φέρει ο φορέας αναδοχής.
Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά» έχει άμεση συνέργια με τα λοιπά προγράμματα
του Π.Π.Π.Α – Η ΜΗΤΕΡΑ και βασικό σκοπό την προάσπιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213 – 2015737 (Κοινωνική
Λειτουργός, Β. Μπαρούχου) 213 – 2015705 (Κοινωνικός Λειτουργός, Αναστάσιος Λουκάς), 213-2059852
(Κοινωνική Λειτουργός, Β. Γουρνάκη).
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