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Μζροσ Αϋ
Νόμοσ 4538/2018: Μζτρα για την προϊθηςη των θεςμϊν αναδοχήσ και υιοθεςίασ
Άρθρο 26: «Ρυθμίςεισ για τισ κοινωνικζσ υπηρεςίεσ»
Κοινωνικι υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθ διενζργεια ζρευνασ (ΚΚΠΠ και
Περιφζρειεσ), και αδυνατεί να τθ διεξαγάγει, δθλϊνει αιτιολογθμζνα τθν αδυναμία τθσ
ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ.
Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ανατίκεται θ
διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ςε άλλθ κοινωνικι υπθρεςία των φορζων εποπτείασ που
αναφζρονται ςτα άρκρα 13 και 22 ι, εφόςον αυτό δεν κακίςταται δυνατό, ςε ΙΔΙΩΣΗ
πραγματογνϊμονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευμζνο ςε κζματα αναδοχισ από τουσ
φορείσ εποπτείασ ο οποίοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε ειδικό κατάλογο πιςτοποιθμζνων
κοινωνικϊν λειτουργϊν που τθρεί ο φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ
(.Κ.Λ.Ε.) για το ςκοπό αυτό.
Ο οριηόμενοσ κοινωνικόσ λειτουργόσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τον αρχικϊσ
αρμόδιο φορζα να ολοκλθρϊςει μζςα ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα τθν
κοινωνικι ζκκεςθ και να τθν υποβάλλει ςτον αρχικϊσ αρμόδιο φορζα.

(ΦΕΚ Β' 2198/07-06-2019)
ΚΤΑ «για τισ προχποθζςεισ και τη διαδικαςία
εγγραφήσ ςτον Ειδικό Κατάλογο Πιςτοποιημζνων
κοινωνικϊν λειτουργϊν του ΣΚΛΕ εκπαιδευμζνων
ςε θζματα αναδοχήσ και υιοθεςίασ».
Άρθρο 1 . Ειδικόσ κατάλογοσ πιςτοποιημζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν

Ο φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ τθρεί ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα

Ειδικό Κατάλογο Πιςτοποιθμζνων Κοινωνικϊν Λειτουργϊν εκπαιδευμζνων ςε
κζματα αναδοχισ και υιοκεςίασ ανά Περιφζρεια.
τον Ειδικό Κατάλογο εγγράφονται, μετά από υποβολι αίτθςισ τουσ ςτο ΚΛΕ,

κοινωνικοί λειτουργοί με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, μζλθ του ΚΛΕ, εφόςον
ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ.

Άρθρο 2
Διαδικαςία εγγραφήσ ςτον Ειδικό
Κατάλογο
1.

Ο ΚΛΕ τθρεί θλεκτρονικι πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν

ηλεκτρονικά την αίτηςη με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι τουσ
ςτον Ειδικό Κατάλογο.
2.

τον Ειδικό Κατάλογο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί

ανά Περιφζρεια, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ
και κατόπιν μοριοδότθςθσ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν τουσ προςόντων.
3.

Ο ΚΛΕ ορίηει τριμελι επιτροπι, αποτελοφμενη είτε από μζλη του Διοικητικοφ
Συμβουλίου είτε από εγγεγραμμζνα μζλη του ΣΚΛΕ, θ οποία εξετάηει και
μοριοδοτεί τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν για τθν
εγγραφι τουσ ςτον Ειδικό Κατάλογο. τον Ειδικό Κατάλογο τθρείται αυςτθρά
ςειρά κατάταξθσ, ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ μοριοδότθςθ.

Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
εγγραφήσ
μελϊν
mitroo.skle.gr

mitroo.skle.gr
Aίτθςθ ζνταξθσ
ςτον ειδικό
κατάλογο
πιςτοποιθμζνων
κοινωνικϊν
λειτουργϊν

Άρθρο 3
Προγράμματα επιμόρφωςησ κοινωνικϊν
λειτουργϊν
•

Ανατίκεται ςτουσ φορείσ εποπτείασ (ΚΚΠΠ) ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ, θ εκτζλεςθ και

διαχείριςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των αιτοφντων τθν ζνταξι τουσ ςτον Ειδικό
Κατάλογο, αυτοτελϊσ ι από κοινοφ με άλλουσ φορείσ εποπτείασ ι/και επιςτθμονικοφσ φορείσ.
Ποιοσ είναι ο ςτόχοσ των προγραμμάτων επιμόρφωςησ;

θ κατάλλθλθ προετοιμαςία των αιτοφντων ςτον ειδικό κατάλογο κοινωνικϊν λειτουργϊν,
προκειμζνου να διεξάγουν τθν κοινωνικι ζρευνα καταλλθλότθτασ για τθν αξιολόγθςθ
των

υποψιφιων αναδόχων ι κετϊν γονζων.

Σα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωςθσ παρζχονται δωρεάν ςτουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ
και θ επιτυχισ παρακολοφκθςι τουσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν εγγραφι ςτον
Ειδικό Κατάλογο, του άρκρου 26, παρ 2. του ν. 4538/2018 που τθρεί ο ΚΛΕ.

Άρθρα 4 & 5
Προγράμματα επιμόρφωςησ
Η χρονικι διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ανζρχεται ςε 30 ϊρεσ, με
δυνατότθτα διενζργειασ των προγραμμάτων κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ και το
άββατο, προσ διευκόλυνςθ και εξυπθρζτθςθ των εργαηόμενων κοινωνικϊν
λειτουργϊν. Ο τόποσ διενζργειασ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ορίηεται από το
φορζα εποπτείασ. Σο πρόγραμμα ςτθρίηεται τόςο ςε ειςθγιςεισ, όςο και ςε
βιωματικζσ /ενεργθτικζσ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, μζςα από εργαςίεσ ςε μικρζσ
ομάδεσ. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ανά πρόγραμμα επιμόρφωςθσ δεν μπορεί να
είναι μικρότεροσ των ζξι (6) κοινωνικϊν λειτουργϊν και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τουσ είκοςι (20) κοινωνικοφσ λειτουργοφσ.

Άρθρο 6
Θεματικζσ ενότητεσ των προγραμμάτων
επιμόρφωςησ
Α. Θεςμικό πλαίςιο Παιδικισ Προςταςίασ, Αναδοχισ και Τιοκεςίασ


Η παιδικι προςταςία ςτθν Ελλάδα, ςτθν Ε.Ε. και ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Η υιοκεςία και θ αναδοχι
ςτθν Ελλάδα, τον Ευρωπαϊκό και τον Διεκνι Χϊρο Θεςμικό πλαίςιο.



τοιχεία Οικογενειακοφ Δικαίου (γονικι μζριμνα, επιμζλεια, υιοκεςία, επιτροπεία, ςυγγενικι αναδοχι, κ.α.
και διαφορζσ αυτϊν).



τάςεισ και αντιλιψεισ ςχετικά με τισ εναλλακτικζσ μορφζσ παιδικισ προςταςίασ (κεςμόσ ανάδοχθσ
φροντίδασ ςε ςφγκριςθ με τθν ιδρυματικι προςταςία, κεςμόσ υιοκεςίασ κ.λπ.).



Ζννοια και περιεχόμενο τθσ ανάδοχθσ φροντίδασ (οριςμόσ, μορφζσ, διαφοροποίηςη από την υιοθεςία, κ.α),
δικαιϊματα, κακικοντα και υποχρεϊςεισ των αναδόχων γονζων.



Ζννοια και περιεχόμενο τθσ υιοκεςίασ, υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα κετϊν γονζων.



Κακικοντα, υποχρεϊςεισ και νομικι ευκφνθ των πιςτοποιθμζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν.

Άρθρο 6
Θεματικζσ ενότητεσ των προγραμμάτων
επιμόρφωςησ
Β. Διαδικαςία διαγνωςτικήσ μελζτησ/ κοινωνικήσ ζρευνασ: Προτυποποίηςη εντφπου ζκθεςησ

αξιολόγηςησ υποψηφίων αναδόχων/θετϊν γονζων
 Βαςικζσ αρχζσ διεξαγωγισ κοινωνικισ ζρευνασ.
 Διερεφνθςθ τθσ γονεϊκισ ικανότθτασ.
 Μζςα αξιολόγθςθσ τθσ καταλλθλόλθτασ (ςυνεντεφξεισ, κατϋ οίκον επίςκεψη, παρατήρηςη, κ.α.).
 Μεκοδολογία ςυνζντευξθσ/διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ κινιτρων.
 Οριοκζτθςθ του ρόλου του πιςτοποιθμζνου κοινωνικοφ λειτουργοφ και τθσ διαςφνδεςθσ τθσ
υποψιφιασ ανάδοχθσ/κετισ οικογζνειασ με το φορζα εποπτείασ.
 υγγραφι ζκκεςθσ / τεκμθρίωςθ ςτοιχείων / τιρθςθ θμερολογίου ενεργειϊν.
 Πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τουσ φορείσ εποπτείασ του ν. 4538/2018.

Άρθρο 8
Προςόντα Εκπαιδευτϊν
ΠΟΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ
Η επιμόρφωςθ κα γίνεται από εξειδικευμζνουσ επιςτήμονεσ, δημοςίουσ

υπαλλήλουσ ή ιδιϊτεσ, που ορίηει ο φορζασ εποπτείασ, ιδίωσ νομικοφσ,
ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, ειδικοφσ του τομζα τθσ κοινωνικισ
φροντίδασ, ι άλλουσ επιςτιμονεσ με αποδεδειγμζνθ τριετι (3)
επαγγελματικι εμπειρία ςτο χϊρο τθσ αναδοχισ/παιδικισ
προςταςίασ/υιοκεςίασ/εξωιδρυματικισ φροντίδασ ι κατόχουσ
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτα πεδία τθσ αναδοχισ, τθσ υιοκεςίασ και
τθσ ςυμβουλευτικισ, με διετι (2) τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία.

Η αμοιβι των εκπαιδευτϊν επιβαρφνει τα ΚΚΠΠ, τα οποία επιχορθγοφνται
για το ςκοπό αυτό από τον τακτικό προχπολογιςμό του Τπουργείου
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.

Άρθρο 9
Διαδικαςία οριςμοφ Πιςτοποιημζνου
Κοινωνικοφ Λειτουργοφ
1.

2.

3.

4.

5.

Η Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ ανακζτει τθ διεξαγωγι κοινωνικισ ζρευνασ ςε πιςτοποιθμζνο κοινωνικό λειτουργό εγγεγραμμζνο
ςτον Ειδικό Κατάλογο που τθρεί ο ΚΛΕ, εφόςον αποβεί αποδεδειγμζνα άκαρπθ θ διαδικαςία τθσ παρ. 1 του
άρκρου 26 του ν.4538/2018.
Η απόφαςη οριςμοφ του πιςτοποιημζνου κοινωνικοφ λειτουργοφ εκδίδεται, μετά από πρόταςθ του ΚΛΕ, ο
οποίοσ επιλζγει από τον Ειδικό Κατάλογο, που τθρεί, ςφμφωνα με τη ςειρά κατάταξήσ των πιςτοποιημζνων
κοινωνικϊν λειτουργϊν ςε αυτόν, ανάλογα με τθν περιφζρεια όπου κατοικοφν οι υποψιφιοι ανάδοχοι/κετοί
γονείσ.
ε περίπτωςθ που ςε μια περιφζρεια δεν υπάρχουν πιςτοποιθμζνοι κοινωνικοί λειτουργοί εγγεγραμμζνοι ςτον
Ειδικό Κατάλογο του ΚΛΕ, δφναται να ορίηεται πιςτοποιθμζνοσ κοινωνικόσ λειτουργόσ από όμορθ Περιφζρεια
/Περιφερειακι Ενότθτα. τθν περίπτωςθ αυτι δεν καταβάλλονται ζξοδα κίνθςθσ ςτον πιςτοποιθμζνο
κοινωνικό λειτουργό.
Εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΛΕ, μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ οριςμοφ μεριμνά
για τθν επικοινωνία (ζγγραφθ ι θλεκτρονικι) με τον επιλεγζντα κοινωνικό λειτουργό, με παράλλθλθ
κοινοποίθςθ ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Διεφκυνςθ Προςταςίασ Παιδιοφ και
Οικογζνειασ, Σμιμα Αναδοχισ και Τιοκεςίασ.
Προκειμζνου να ανατεκεί θ διενζργεια κοινωνικισ ζρευνασ ςτον ίδιο πιςτοποιθμζνο κοινωνικό λειτουργό,
πρζπει να ζχουν εξαντλθκεί οι εγγραφζσ του Ειδικοφ Καταλόγου πιςτοποιθμζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν ςτθ
ςυγκεκριμζνθ Περιφζρεια. ε περίπτωςθ κωλφματοσ του επιλεγζντοσ πιςτοποιθμζνου κοινωνικοφ λειτουργοφ,
το οποίο δθλϊνει εγγράφωσ, εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του οριςμοφ
του, με υπεφκυνθ διλωςθ του ςτον ΚΛΕ, επιλζγεται με τθν ίδια διαδικαςία, ο αμζςωσ επόμενοσ από τθ ςειρά
κατάταξθσ ςτον Ειδικό Κατάλογο.

Άρθρο 10
Ολοκλήρωση κοινωνικής έρευνας και
αμοιβή πιστοποιημένων κοινωνικών
λειτουργών
 Ο πιςτοποιθμζνοσ κοινωνικόσ λειτουργόσ οφείλει να ολοκλθρϊςει τθ διεξαγωγι τθσ κοινωνικισ
ζρευνασ και να τθν κατακζςει ςτον Φορζα Εποπτείασ, εντόσ των προκεςμιϊν που κζτει ο νόμοσ. Ο
Φορζασ Εποπτείασ εκδίδει Βεβαίωςθ για τθν πλθρότθτα.
 Η αμοιβι των πιςτοποιθμζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 500 ευρϊ (μεικτή
αμοιβή), ανά περίπτωςθ αξιολόγθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 2.500 ευρϊ (μεικτζσ
αμοιβζσ) ετθςίωσ, ανά πιςτοποιθμζνο κοινωνικό λειτουργό. Η δαπάνθ καλφπτεται από τισ
εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
 Η ΚΤΑ προβλζπει για τθν ανωτζρω διαδικαςία εκτιμϊμενθ δαπάνθ φψουσ 340.000,00, τα οποία

αφοροφν εκτόσ από τισ αμοιβζσ των πιςτοποιθμζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν και αμοιβζσ των
εκπαιδευτϊν που κα πραγματοποιιςουν τα προγράμματα επιμόρφωςθσ.

Προκλιςεισ για τθν Κοινωνικι
Εργαςία και το ρόλο του
κοινωνικοφ λειτουργοφ
Ο κοινωνικόσ λειτουργόσ αγωνίηεται πάντα για το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ μζςα από τισ αρχζσ και τισ αξίεσ του
επαγγζλματοσ και τθσ επιςτιμθσ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ.
Μια εμπεριςτατωμζνθ και μεκοδολογικά τεκμθριωμζνθ αξιολόγθςθ οφείλει να περιλαμβάνει:


Αςφαλή εκτίμηςη για την υποψήφια ανάδοχη / θετή οικογζνεια ςε άμεςη ςυνάρτηςη με την καταλληλότητα τησ για
τη διαβίωςη ενόσ παιδιοφ.



Συμμετοχή του παιδιοφ (όπου είναι εφικτό) ςτη λήψη αποφάςεων που το αφοροφν.



Αναγνϊριςη τησ ςτήριξησ των αναγκϊν τόςο του παιδιοφ όςο και των αναδόχων/θετϊν γονζων και του τρόπου που

θα καλυφθοφν καλφτερα.


Δημιουργία ςχζςησ εμπιςτοςφνησ με τουσ υποψήφιουσ αναδόχουσ/θετοφσ γονείσ.



Πληροφόρηςη, εκπαίδευςη και προετοιμαςία των υποψηφίων αναδόχων/θετϊν γονζων για το καθήκον τησ
ςυγκεκριμζνησ φροντίδασ που θα αναλάβουν, είτε άμεςα είτε μακροπρόθεςμα.

ΠΡΩΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΕΝΣΤΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΔΟΧΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
1. Κίνητρα για την αναδοχή
Διερευνϊνται οι βαςικοί παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν αίτθςθ. (Προςωπικοί ,οικογενειακοί, κοινωνικοί,
αναφερόμενεσ προςδοκίεσ από τθν ανάδοχθ φροντίδα ενόσ παιδιοφ).
2. Προηγοφμενη εμπειρία αναδοχήσ/φροντίδασ παιδιϊν
3. Περιγραφή κοινωνικϊν ςυνθηκϊν διαβίωςησ των αιτοφντων
φνκεςθ νοικοκυριοφ (πυρθνικισ αλλά και ευρφτερου υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ, πχ γιαγιάπαπποφσ-κείοι). Σρόποσ ηωισ, κοινωνικι ηωι τθσ οικογζνειασ, εργαςιακι κατάςταςθ -είδοσ απαςχόλθςθσ,
ϊρεσ εργαςίασ, κατοικίδια/ ηϊα,, ςπουδζσ, κάπνιςμα-χριςθ αλκοόλ, τυχόν αδικιματα, χριςθ
μεταφορικϊν μζςων, πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κλπ)
4. Κατάςταςη υγείασ
Διερευνϊνται θ κατάςταςθ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ των αιτοφντων, τυχόν νοςιματα,
φαρμακευτικι αγωγι, πικανά κωλφματα για τθν ανάλθψθ φροντίδασ παιδιοφ.
5. τοιχεία κατοικίασ – υνθήκεσ - Πρόςβαςη
Περιγραφι τθσ κατοικίασ (ιδιόκτθτο, ενοίκιο, παραχωρθμζνο, αρικμόσ δωματίων) και τθσ τοποκεςίασ του
ςπιτιοφ των αιτοφντων (αςτικό μζροσ/προάςτιο/επαρχία) κακϊσ και του εξωτερικοφ χϊρου
(μονοκατοικία/ πολυκατοικία /οικογενειακι πολυκατοικία), των γενικότερων ςυνκθκϊν αςφάλειασ και
υγιεινισ. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςχολείο, χϊρουσ αναψυχισ και ψυχαγωγίασ. Πρόςβαςθ ςε εξοχικι
κατοικία. Χριςθ ΙΧ, μοτοςυκλζτασ.
6. Πρακτικζσ ρυθμίςεισ για την υποδοχή και τη φροντίδα του προσ αναδοχή παιδιοφ
Παραχϊρθςθ δωματίου με κατάλλθλο εξοπλιςμό (περιγραφι) .
Η φροντίδα του παιδιοφ είναι διαςφαλιςμζνθ όλο το 24ωρο; Τπάρχει υποςτιριξθ από τυχόν ευρφτερο
οικογενειακό περιβάλλον;
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7. τοιχεία οικογενειακοφ ιςτορικοφ αιτοφντων
Διερευνϊνται βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το οικογενειακό υπόβακρο, τισ ςχζςεισ με
τθν οικογζνεια προζλευςθσ των αιτοφντων, τισ ςχζςεισ του ηεφγουσ, τθ δθμιουργία –
διατιρθςθ δεςμοφ/δεςμϊν, προςδοκίεσ από τθν ηωι τουσ.
8. Επικοινωνία
• Διερευνϊνται οι τρόποι επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μελϊν τθσ
οικογζνειασ και τθσ ευρφτερθσ οικογζνειασ.
9. Ιδιαίτερα χαρακτηριςτικά των αιτοφντων
• Διερευνϊνται τα ιδιαίτερα ςτοιχεία του χαρακτιρα, τα ενδιαφζροντα, οι ςτάςεισ και οι
ςυμπεριφορζσ των αιτοφντων που ςχετίηονται με τθν αναδοχι, κακϊσ και θ αντίλθψθ εκτίμθςθ του εαυτοφ.
10. Γνϊςεισ και δεξιότητεσ για την ανατροφή παιδιοφ
• Διερευνϊνται οι γνϊςεισ ςε κζματα ανατροφισ παιδιοφ και θ διάκεςθ για μάκθςθ του νζου
ρόλου, οι δεξιότθτεσ ςε κζματα επικοινωνίασ και υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ
κακϊσ και οι ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ.
11. τάςεισ και αντιλήψεισ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ
• Διερευνϊνται οι ςτάςεισ και οι αντιλιψεισ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, ο ςεβαςμόσ ςτθν
προςωπικότθτά του, τισ επιλογζσ του, και ςτθν ιςτορία τθσ ηωισ του.
12. Δεξιότητεσ επίλυςησ προβλημάτων/κρίςεων
• Διερευνϊνται τρόποι διαχείριςθσ κρίςεων, αντιμετϊπιςθσ αυξθμζνου άγχουσ (πχ. πζνκοσ,
απϊλειεσ, ςυγκροφςεισ, τραυματικά γεγονότα, διαηφγιο
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13. Διερεφνηςη ςτάςεων και αντιλήψεων των υποψηφίων αναδόχων γονζων
•
Διερευνϊνται κζματα που αφοροφν τθν θλικία, το φφλο, τθ φυλι, τθ κρθςκεία, τθν κατάςταςθ υγείασ,
τυχόν τραυματικζσ εμπειρίεσ και ιδιαίτερα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά του προσ αναδοχι παιδιοφ.
14. τάςεισ και αντιλήψεισ των παιδιϊν των αιτοφντων για την ενδεχόμενη αναδοχή
•
Διερευνϊνται οι ςτάςεισ, αντιλιψεισ και τα ςυναιςκιματα των παιδιϊν των υποψθφίων αναδόχων, θ εν
γζνει προετοιμαςία τουσ, θ ετοιμότθτα και θ ςυναίνεςι τουσ.
15. Διερεφνηςη αντιλήψεων αιτοφντων για τη διατήρηςη τησ επαφήσ του ανάδοχου παιδιοφ με τη φυςική
του οικογζνεια
•
Διερευνϊνται κζματα που ςχετίηονται με τα ςυναιςκιματα και τισ αντιλιψεισ των υποψθφίων αναδόχων
για διατιρθςθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με τουσ βιολογικοφσ γονείσ και τθν ευρφτερθ βιολογικι οικογζνειά
του, κακϊσ και οι προκζςεισ τουσ για ςυνεργαςία και επικοινωνία των ίδιων μαηί τουσ.
16. Δίκτυα Κοινωνικήσ Τποςτήριξησ
•
Διερευνϊνται οι πόροι και τα δίκτυα κοινωνικισ υποςτιριξθσ των αιτοφντων (ευρφτερθ οικογζνεια,
φιλικό περιβάλλον, υπθρεςίεσ κοινότθτασ) που είναι δυνατόν να ςυμβάλλουν ςτθ ςτιριξθ των ίδιων και
του παιδιοφ.
17. υνολική εκτίμηςη – Προτάςεισ
•
Καταγράφεται θ ςτάςθ απόκριςθσ κακενόσ των αιτοφντων κατά τθ διάρκεια τθσ κοινωνικισ ζρευνασ, θ
ςυνολικι εκτίμθςθ για τουσ αιτοφντεσ, κακϊσ και θ γνωμοδότθςθ του κοινωνικοφ λειτουργοφ για τθν
ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ. Επίςθσ τυχόν προτάςεισ για τθν περαιτζρω προετοιμαςία ι τθν
εκπαίδευςι τουσ για το κεςμό ι τισ ιδιαίτερεσ πτυχζσ τθσ αναδοχισ.
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