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Πρόλογος
Το έντυπο «Διαχείριση συγκρούσεων και βίας σε δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους 
ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες - Κατευθυντήριες οδηγίες για καλές πρακτικές» 
υλοποιήθηκε στo πλαίσιο έργου με τίτλο «From loss and adversity to resilience: Capacity building 
for field workers who support unaccompanied refugee and migrant children». Στόχος ήταν η 
ενδυνάμωση των εργαζομένων στο πεδίο και όσων συντονίζουν ξενώνες και δομές στέγασης για 
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες.

Δύο από τις 16 ομάδες στις οποίες συμμετείχαν 428 εργαζόμενοι που επιμορφώθηκαν και 
έλαβαν κλινική εποπτεία, επικεντρώθηκαν στη διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών για «καλές 
πρακτικές» σε τρεις θεματικές που απασχολούν όσους εργάζονται σήμερα με ανήλικους 
πρόσφυγες και μετανάστες:

• τη διαχείριση συγκρούσεων και βίας
• τη στήριξη ασυνόδευτων εφήβων που αυτοτραυματίζονται και
• τη διαχείριση του στρες των εργαζομένων που στηρίζουν ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους

Το παρόν έντυπο εστιάζει στην κατανόηση και διαχείριση των συγκρούσεων και της βίας που 
εκδηλώνονται ανάμεσα σε παιδιά ή εφήβους ή/και μέλη του προσωπικού στο πλαίσιο που 
φιλοξενούνται. Συγκρούσεις όμως προκύπτουν και μεταξύ εργαζομένων ή με τη διοίκηση 
του φορέα. Δυστυχώς οι συγκρούσεις και η βία εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα σε μια 
περίοδο που οι ανήλικοι νιώθουν «παγιδευμένοι» στην Ελλάδα, ατενίζοντας ένα αβέβαιο 
μέλλον, διαφορετικό από αυτό που είχαν ονειρευτεί. Η συχνότητα των συγκρούσεων και η 
άγνοια αποτελεσματικής διαχείρισής τους, στερεί τα ασυνόδευτα παιδιά και τους εφήβους από 
την ψυχολογική στήριξη που χρειάζονται και δικαιούνται ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά τη 
λειτουργία του πλαισίου που τα φιλοξενεί.

Ευχόμαστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο να συμβάλλουν στον αναστοχασμό 
και στην ενδυνάμωση όσων στηρίζουν παιδιά που αναγκάστηκαν να πάρουν μόνα τους το δρόμο 
της προσφυγιάς καθώς και των φορέων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους. 

Το έργο υλοποιήθηκε από τη «Μέριμνα», αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών 
και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο, με την υποστήριξη της UNICEF, τη χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας), τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δανάη Παπαδάτου
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πρόεδρος Δ.Σ. «Μέριμνα»
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Εισαγωγή
Από το 2015, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφυγαν από τη Συρία, το Ιράν, 
το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες της Αφρικής για να φθάσουν στην Ευρώπη 
στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις, τη βία και άλλες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ανάμεσά τους, ποσοστό 37% ήταν παιδιά που ταξίδεψαν με μέλη 
της οικογένειάς τους ή μόνα τους, με σκοπό να εγκατασταθούν στην κεντρική ή βόρεια Ευρώπη. 
Η Ευρώπη βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει αυτήν την ανθρωπιστική κρίση και ακόμα 
περισσότερο η Ελλάδα που βίωνε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την αναχαίτηση των προσφύγων που 
φθάνουν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας και την αυξανόμενη αντίθεση των ευρωπαϊκών χωρών να 
φιλοξενήσουν πρόσφυγες, οι άνθρωποι που αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή συνεχίζουν να 
καταφθάνουν στη χώρα μας με την ελπίδα να εγκατασταθούν σε ένα νέο τόπο και να ξαναχτίσουν τις 
ζωές τους. Εκτιμάται ότι τον Απρίλιο του 2019, υπάρχουν περίπου 3.800 ασυνόδευτα παιδιά στην 
Ελλάδα (από τους συνολικά 71.200 πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων 28.000 
παιδιών). Η πλειοψηφία των ασυνόδευτων ανηλίκων (94%) είναι αγόρια άνω των 14 ετών που 
κατάγονται κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία και άλλες χώρες της Αφρικής 
και της Ασίας.

Οι συνθήκες διαβίωσης για τα ασυνόδευτα παιδιά είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ενώ η δυνατότητα 
διαχρονικής διαβίωσης σε κέντρα φιλοξενίας αυξήθηκε από 420 θέσεις το 2016, σε 1.160 θέσεις 
το 2019, από τον Μάϊο του 2019 ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών που ζουν στην Ελλάδα 
υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, με αποτέλεσμα 65% των ασυνόδευτων παιδιών να 
βρίσκονται σε λίστα αναμονής για την τοποθέτησή τους σε κέντρα μακροχρόνιας στέγασης. 
Αυτά τα παιδιά συνήθως διαμένουν σε προσωρινές συνθήκες διαβίωσης, όπως ‘’ασφαλείς ζώνες’’ 
και ξενοδοχεία επείγουσας φιλοξενίας, αστυνομικά κέντρα, ή άλλες άτυπες μορφές στέγασης 
και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα εκμετάλλευσης, βίας ή να εμφανίσουν 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Digidiki & Bhabha, 2017 , 2018, Freccero, Biswas, Whiting, Alrabe 
& Seelinger, 2017, Save the Children, 2017, Médecins Sans Frontières, 2017).

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί τον επιθυμητό τελικό προορισμό τους, τα ασυνόδευτα παιδιά 
βιώνουν αυξημένο άγχος εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικασίες χορήγησης 
ασύλου, της αβεβαιότητας όσον αφορά στην επανένωσή τους με συγγενείς που κατοικούν σε 
άλλη Ευρωπαϊκή χώρα ή στον ενδεχόμενο επαναπατρισμό τους. Αυτή η παρατεταμένη, μετέωρη 
κατάσταση, έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, οι οποίες συχνά 
εκδηλώνονται μέσω επιθετικότητας, βίας, αυτοτραυματισμών ή άλλων αυτοκαταστροφικών 
συμπεριφορών (Nikolaidis, Ntinapogias, & Stavrou, 2017). Οι εργαζόμενοι στο πεδίο ανέφεραν 
την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων και υπογράμμισαν 
την ακαταλληλότητα των πλαισίων φιλοξενίας να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ανάγκες ψυχικής 
υγείας των ανηλίκων. 

Προκειμένου να υποστηρίξει αυτούς τους επαγγελματίες και να διασφαλίσει κατάλληλη φροντίδα 
για τα ασυνόδευτα παιδιά, η «Μέριμνα», σε συνεργασία με την UNICEF και την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρείχε στους εργαζόμενους στο πεδίο εξειδικευμένη επιμόρφωση 
και κλινική εποπτεία. Το παρόν έντυπο αποτελεί προϊόν αυτού του έργου και περιλαμβάνει 
κατευθυντήριες οδηγίες για καλές πρακτικές που αντλήθηκαν από την κλινική εμπειρία. 
Αυτές οι καλές πρακτικές μπορούν να φανούν χρήσιμες στους συντονιστές και τους εργαζόμενους 
που βρίσκονται στο πεδίο και να ενσωματωθούν στην καθημερινή τους πρακτική.



Συγκρούσεις και Βία
ΕΝΟΤΗΤΑ 1



1.1.

Τι ονομάζουμε σύγκρουση 
και πότε ορίζεται ως «βίαιη»;

Σύμφωνα με τους Wilmot & Hocker (2014) σύγκρουση είναι «η έκφραση μιας διαμάχης μεταξύ 
τουλάχιστον δύο αλληλεξαρτώμενων μερών, όπου το καθένα θεωρεί ότι οι ασύμβατοι στόχοι, οι 
περιορισμένοι πόροι και η παρεμβατική συμπεριφορά του άλλου παρεμποδίζουν την επίτευξη των 
στόχων του».

Συχνά θεωρούμε τις συγκρούσεις ως δυσλειτουργικές καταστάσεις, με αρνητικές 
συνέπειες. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα και για θετικές 
προσωπικές, οργανωτικές και κοινωνικές αλλαγές. Βασική προϋπόθεση είναι τα εμπλεκόμενα 
μέρη να αξιοποιήσουν τη σύγκρουση ως ευκαιρία για να βελτιώσουν την αλληλοκατανόησή 
τους και να βρουν τρόπους να ξεπεράσουν τις διαφορές που τα χωρίζουν. Όταν η σύγκρουση 
εκδηλώνεται εποικοδομητικά, συμβάλλει στην εκτόνωση εντάσεων και πιέσεων, δημιουργώντας 
χώρο για την έκφραση φόβων, ελπίδων και νέων προοπτικών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 
και ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα.

Θετικές λειτουργίες των συγκρούσεων

• Γνωρίζεις τον εαυτό σου και τον άλλον καλύτερα επομένως συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση και την συν-εξέλιξη

• Βελτιώνεις την επικοινωνία με τον άλλο/την ομάδα

• Αποσαφηνίζεις ζητήματα και ανακαλύπτεις (δημιουργικές και ευφάνταστες) 
λύσεις που δεν είχες σκεφτεί 

• Μειώνεις τη συσσώρευση του στρες και αυτό συμβάλλει στη δημιουργία 
καλού κλίματος συνεργασίας/συνύπαρξης

• Μαθαίνεις να σέβεσαι τις διαφορές με τους άλλους ανθρώπους

Υπάρχουν διάφοροι τύποι σύγκρουσης:

i) η ενδοπροσωπική σύγκρουση η οποία αφορά μια εσωτερική αντίφαση στο ίδιο το άτομο

ii) η διαπροσωπική σύγκρουση που εκδηλώνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων

iii) η σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή τμημάτων ενός οργανισμού

iv) η διεθνής σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών

Το παρόν εγχειρίδιο, όπως αναφέρεται στον Πρόλογο, εστιάζει στη διαπροσωπική σύγκρουση 
σε κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες.

Η βία ορίζεται ως «η μορφή εκείνη της ατομικής συμπεριφοράς που σκόπιμα προκαλεί ή απειλεί 
να προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική βλάβη σ’ ένα άλλο άτομο ή και στον ίδιο/την ίδια που την 
ασκεί ή ενδεχομένως αποβλέπει στην καταστροφή αντικειμένων» (Νικολάου, 2013). Η βία δεν 
πρέπει να ταυτίζεται με τη σύγκρουση. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτελεί μια συμπεριφορά 
η οποία εμφανίζεται στο στάδιο της κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης (Αρτινοπούλου, 2001; 
Ασημόπουλος και συν; Barter, 2003). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Β Ι Α

11



ΜΗ ΣΥΓΧΕΕΤΕ ΤΟ BULLYING ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Το bullying δεν αποτελεί μορφή σύγκρουσης. Είναι πράξη βίας. Για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά ως 
bullying θα πρέπει να είναι επιθετική και να περιλαμβάνει τις εξής συνθήκες (Ασημόπουλος & συν., 
2010, Barter, 2013 ): 

• Σωματική, ψυχολογική ή κοινωνική επιθετική συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται περισσότερες  
από μία φορές με σκοπό την επιβολή σωματικού ή ψυχικού πόνου (Παραδείγματα κοινωνικής 
επιθετικής συμπεριφοράς αποτελούν η διάδοση φημών και η απομόνωση από την ομάδα). 

• Ανισορροπία ισχύος (σωματικής και/ή συμβολικής) όπου το θύμα δυσκολεύεται να υπερασπισθεί 
τον εαυτό του/της έναντι εκείνων που επιτίθενται ή τον/ την παρενοχλούν.

• Εμπειρία φόβου και αισθήματος ευαλωτότητας εκ μέρους του θύματος. 

1.2.

Τι γνωρίζουμε για τις συγκρούσεις και τη βία 
σε δομές παιδικής προστασίας;

Μέχρι σήμερα η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις συγκρούσεις και τη βία ανάμεσα στους  
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες είναι ελλιπής. Εντούτοις μελέτες σχετικά με τους νέους 
και το προσωπικό σε δομές παιδικής προστασίας, ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τη βία μεταξύ συνομηλίκων (Barter, 2003, 
Barter et al, 204, Cawson in Barter, et al. 2004, Tomison & Tucci in Barter et al., 2004, 
Nikolaidis etal., 2009).

12

Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Β Ι ΑΕΝΟΤΗΤΑ 1

Η βία μπορεί να λάβει τις εξής μορφές:

• Εξ επαφής σωματικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν σωματική πάλη, γροθιές,  
μαστίγωμα, κλωτσιές, σπρώξιμο, χαστούκια, ξυλοκόπημα με αντικείμενο, μαχαίρωμα.

• Μη εξ επαφής επιθέσεις που προκαλούν περισσότερο ψυχολογική παρά σωματική βλάβη 
και περιλαμβάνουν εκφοβισμό με βλέμματα ή χειρονομίες, γραπτές απειλές, δια της βίας 
παραβίαση του προσωπικού χώρου και επιθέσεις σε προσωπικά αντικείμενα, όπως όταν 
κάποιος κάνει «γυαλιά καρφιά» ένα δωμάτιο.

• Φραστικές επιθέσεις που συνεπάγονται εξύβριση, χυδαία ονόματα που αναφέρονται στο φύλο, 
τη σεξουαλική προτίμηση, την εθνικότητα, την οικογένεια και την εξωτερική εμφάνιση του άλλου. 

• Βανδαλισμούς που περιλαμβάνουν σπάσιμο και καταστροφή επίπλων, τζαμιών και της  
ιδιωτικής περιουσίας.

• Εκφοβισμό ή bullying που αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη φραστική, σωματική 
ή ψυχολογική επιθετική συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας προς ένα λιγότερο ισχυρό 
άτομο ή ομάδα, με σκοπό να επιφέρει βλάβη, πόνο ή φόβο. Στο bullying εμπλέκoνται ένας 
δράστης, ένα θύμα και ο/οι παρατηρητής/ές.
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Σημαντικά ερευνητικά ευρήματα: 

• Όσο νεότερα σε ηλικία είναι τα παιδιά, τόσο πιθανότερο είναι να πέσουν θύματα βίας μεταξύ 
συνομιλίκων. Τα περισσότερα περιστατικά βίας λαμβάνουν χώρα μεταξύ αγοριών ή μεταξύ 
κοριτσιών και λιγότερα μεταξύ ομάδων αγοριών και αντίστοιχων ομάδων κοριτσιών. 

• Φραστικές και σωματικές επιθέσεις καθώς επίσης και επιθέσεις κατά της προσωπικής  
περιουσίας και εισβολές στον προσωπικό χώρο των παιδιών είναι συνήθη χαρακτηριστικά 
της ζωής στις εν λόγω δομές. Τα αγόρια εμπλέκονται συχνότερα σε περιστατικά σωματικών 
επιθέσεων που ποικίλλουν από μαχαιρώματα μέχρι σοβαρά χτυπήματα. Η χρήση σωματικής 
βίας συχνά αποβλέπει στην επιβολή μιας "μάτσο", "σκληρής" αρρενωπότητητας προς τους 
συνομηλίκους. 

• Σύνηθες φαινόμενο αποτελούν και οι βρισιές με χυδαία ονόματα μεταξύ των φιλοξενούμενων 
στη δομή, που περιλαμβάνουν ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και άλλες προσωπικές προσβολές. 
Στις φραστικές επιθέσεις συγκαταλέγονται η αμφισβήτηση της σεξουαλικότητας των θυμάτων 
και η εξύβριση των οικογενειών τους (π.χ. χυδαίο βρίσιμο της μητέρας).

• Η βία μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου 
του αυτο-τραυματισμού και των αυτοκτονικών συμπεριφορών. Οι συνέπειες της ψυχολογικής 
επίθεσης (όταν για παράδειγμα κάποιος απειλείται, εξυβρίζεται ή εκφοβίζεται μέσω επιθέσεων 
κατά της προσωπικής περιουσίας του ή παραβιάσεων του προσωπικού χώρου του) είναι 
σοβαρότερες από τις συνέπειες μιας σωματικής επίθεσης, εφόσον, βεβαίως, δεν υπάρχει 
τραυματισμός ή απειλή ζωής. 

• Οι επιθέσεις λαμβάνουν συνήθως χώρα μπροστά στα μάτια του προσωπικού της δομής που 
παρεμβαίνει αμέσως για να αποφευχθούν τυχόν σοβαροί τραυματισμοί. Αυτό επιτρέπει μια εκ 
του ασφαλούς υποκίνηση της βίας, καθώς τα αγόρια μπορούν να εμφανίζονται ως «δυνατοί» 
άντρες και να επιβεβαιώνουν την αρρενωπότητά τους στους άλλους, γνωρίζοντας ότι δεν 
κινδυνεύουν να τραυματισθούν ούτε οι ίδιοι ούτε τα θύματά τους. Από την άλλη πλευρά, οι 
σοβαρότερες επιθέσεις συμβαίνουν στα δωμάτια που κοιμούνται, όταν, δηλαδή η επιτήρηση 
από το προσωπικό είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

• Στα ιδρύματα παιδικής προστασίας τηρείται ιεραρχία. Οι έφηβοι εκλαμβάνουν την ιεραρχία ως 
μέρος της ζωής, ενώ τα μέλη του προσωπικού ως μια φυσιολογική όψη στις σχέσεις μεταξύ 
συνομηλίκων όχι μόνο στις συγκεκριμένες δομές αλλά και στην κοινωνία. Συχνά το προσωπικό 
χρησιμοποιεί την υποστήριξη των πιο "δυνατών" ή δημοφιλών φιλοξενουμένων προκειμένου να 
αποφευχθούν συγκρούσεις ή για να διαμεσολαβήσουν για την επίλυση συγκρούσεων. 

• Οι συνομήλικοι είναι η κύρια πηγή υποστήριξης κάθε φορά που ένας έφηβος πέφτει θύμα βίας. 
Οι πιθανότητες οι συνομήλικοι να αναλάβουν υποστηρικτικό ρόλο αυξάνουν όταν δεν υπάρχει 
εμπιστοσύνη ότι το προσωπικό της δομής είναι σε θέση να διευθετήσει τη σύγκρουση ή όταν 
υπάρχουν φόβοι ότι μια διευθέτηση θα περιόριζε τις ελευθερίες τους. Στις δομές όπου οι 
έφηβοι θεωρούν τα μέλη του προσωπικού ως πηγή συναισθηματικής στήριξης, οι παρεμβάσεις 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων και βίας είναι αποτελεσματικές.

Σημ.: Οι παραπάνω αναφορές δεν περιλαμβάνουν φαινόμενα βίας που οφείλονται 
σε προβλήματα ψυχικής υγείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Β Ι Α
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1.3.

Πώς κατανοούμε την πολυπλοκότητα 
της σύγκρουσης;

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε συγκρούσεις και βίαια επεισόδια σε δομές φιλοξενίας όπου 
συμβιώνουν ανήλικοι διαφορετικής ηλικίας, εθνότητας και θρησκείας πρέπει να κατανοήσουμε 
την πολύπλοκη φύση του φαινομένου. Η σύγκρουση είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να 
ξεκινήσει από μια πληθώρα αιτίων, να εξελιχθεί μέσα από διακριτά στάδια και να επηρεασθεί από 
το πλαίσιο (περιβάλλον) μέσα στο οποίο συμβαίνει.

Ως εκ τούτου, στην παρούσα ενότητα, αναλύουμε τα δομικά συστατικά της σύγκρουσης μέσω 
του εργαλείου του «Τριγώνου της Σύγκρουσης», διερευνούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
δημιουργούνται ή/και οξύνονται οι συγκρούσεις και τέλος, περιγράφουμε τα στάδια στην εξέλιξη 
μιας σύγκρουσης. Η θεωρία συνοδεύεται από παραδείγματα συγκρούσεων σε δομές φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αν και η πολυπλοκότητα θεωρείται συνήθως πρόκληση 
στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, σ' αυτήν ακριβώς μπορεί να βρίσκονται και οι λύσεις. 
Μόλις εντοπίσουμε και κατανοήσουμε τα πολλαπλά ζητήματα και επίπεδα που εμπλέκονται σε μια 
σύγκρουση, θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να βρούμε 
το/τα σημείο/α εξόδου.

1.3.1.

Τα δομικά συστατικά της σύγκρουσης: 
«Το Τρίγωνο της Σύγκρουσης»
Τα αίτια μιας σύγκρουσης περιλαμβάνουν αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία. Το τρίγωνο 
της σύγκρουσης προτάθηκε από ειδικούς στη θεωρία των συγκρούσεων για να περιγράψει τα 
δομικά συστατικά μιας σύγκρουσης και τη διαδικασία, μέσω της οποίας κλιμακώνεται προοδευτικά 
σε βία (Galtung, 2009). Τα παρακάτω τρία δομικά συστατικά ενυπάρχουν σε κάθε σύγκρουση: 
Αντίθεση, Στάση/Αντίληψη και Συμπεριφορά, όπως απεικονίζονται στο ισοσκελές τρίγωνο της 
σύγκρουσης (Σχήμα 1). Η σύγκρουση ξεκινά από οποιοδήποτε από τα τρία αυτά συστατικά 
και η εξέλιξή της εξαρτάται από την αλληλεπίδραση και των τριών μεταξύ τους.

Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Β Ι ΑΕΝΟΤΗΤΑ 1
Σ

χή
μα

 1
. Τ

ο 
«Τ

ρί
γω

νο
 τ

ης
 Σ

ύγ
κρ

ου
σ

ης
»

Αντίθεση

Συμπεριφορά Στάση/Αντίληψη
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Αντίθεση
Μια σύγκρουση περιλαμβάνει το στοιχείο της αντίθεσης/διαφωνίας. Διαφωνία μπορεί, για 
παράδειγμα, να υπάρξει μεταξύ ασυνόδευτων ανηλίκων για υλικά αγαθά (το φαγητό ή ένα κινητό 
τηλέφωνο), για αξιώματα (επιδίωξη ηγετικού ρόλου), για αξίες (πολιτισμικές ή θρησκευτικές 
πρακτικές όπως η νηστεία) ή όταν δύο έφηβοι ενδιαφέρονται για το ίδιο κορίτσι. Ο προσδιορισμός 
της αντίθεσης μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών βοηθάει να απαντήσουμε την ερώτηση: ποιο 
είναι το αντικείμενο της σύγκρουσης, για ποιο λόγο συγκρούονται δύο ή περισσότερες πλευρές, 
ποια είναι δηλαδή τα εμφανή αίτια. Δεν εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ξεσπά η σύγκρουση 
(π.χ. γιατί είναι τόσο σημαντικό να προκαλέσει κανείς διαμάχη) 
και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την (απο) κλιμάκωση της σύγκρουσης. 
Για να απαντήσουμε τις παραπάνω ερωτήσεις θα πρέπει να εξετάσουμε τη στάση και τη 
συμπεριφορά των πλευρών που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Στάση/Αντίληψη
Κάθε σύγκρουση αποτελεί ζήτημα αντίληψης. Ακόμη κι αν υφίσταται πραγματική αιτία σύγκρουσης 
μεταξύ δυο ή περισσότερων πλευρών, εφόσον αυτές δεν την αντιλαμβάνονται, δεν πρόκειται να 
υπάρξει σύγκρουση. Αντίστοιχα, δυο πλευρές μπορεί να θεωρούν ότι υπάρχει διαφωνία που στην 
πραγματικότητα δεν υφίσταται και να ξεσπάσει μια σύγκρουση. Οι αντιλήψεις επηρεάζονται από 
πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων γνωστικούς, συναισθηματικούς, οικονομικο-κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, παράγοντες που έχουν να κάνουν με το φύλο ή με την κατάσταση 
ψυχικής υγείας. Πολιτιστικά και θρησκευτικά στερεότυπα ή προκαταλήψεις (π.χ. Σύριοι έφηβοι 
θεωρούν τους Αφγανούς ως υποδεέστερους και αναξιόπιστους) ή υπεραπλουστεύσεις όσον αφορά 
τους άλλους (λ.χ. εμείς είμαστε οι «καλοί» κι αυτοί είναι οι «κακοί») εξηγούν πώς υποκινείται 
μια σύγκρουση.
Ζητήματα αναφορικά με το φύλο τα οποία συνήθως σχετίζονται με την κουλτούρα του ατόμου 
επηρεάζουν συχνά τη συμπεριφορά και πυροδοτούν σχέσεις εξουσίας μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
που ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Επίσης, οικογενειακές νοοτροπίες και 
μέθοδοι ανατροφής και εκπαίδευσης μπορεί να καθορίσουν τη στάση που υιοθετούν οι έφηβοι στις 
συγκρούσεις: ανταγωνισμό, συμβιβασμό, συνεργασία, αποφυγή ή διευθέτηση. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εμπειρίες των ανηλίκων που αναγκάσθηκαν με τη βία να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αποχωριστούν τις οικογένειές τους και εκτέθηκαν στον 
πόλεμο, τη βία, σε διωγμούς ή εκμετάλλευση, συνήθως επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους και τα 
πιστεύω τους, όσον αφορά τους ίδιους, τους άλλους και τη ζωή εν γένει και εξηγούν την ανάπτυξη 
επιθετικής συμπεριφοράς ως άμυνας κατά του φόβου, της ανημποριάς και της απελπισίας.
 

Συμπεριφορά
Η συμπεριφορά είναι το πλέον ορατό συστατικό μιας σύγκρουσης. Περιλαμβάνει όλες τις 
ενέργειες που αναλαμβάνει μια πλευρά προκειμένου να πετύχει τους στόχους της και να 
προκαλέσει την απόσυρση, παραίτηση ή βλάβη της άλλης πλευράς (π.χ. απειλή, λεκτική/σωματική 
βία). Εντούτοις και η συμπεριφορά μπορεί πολλές φορές να παρερμηνευθεί και να αποτελέσει το 
έναυσμα για να ξεσπάσει μια σύγκρουση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Β Ι Α



ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΟΜΩΝ1

• Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας της δομής φιλοξενίας

• Φραστικές επιθέσεις εναντίον εργαζομένων και άλλων ανηλίκων στο πεδίο 
και χρήση υβριστικών χαρακτηρισμών

• Ανταγωνιστική συμπεριφορά όσον αφορά τη χρήση κοινών χώρων και υλικών

• Κλοπή προσωπικών αντικειμένων 

• Βανδαλισμοί

• Σωματική βία εναντίον άλλων παιδιών και εργαζομένων στο πεδίο

Σημείωση: Στο παρόν δεν εξετάζονται ζητήματα ψυχικής υγείας συμπεριλαμβανομένων τραυματικών 
αντιδράσεων και διαταραχών, όπως είναι η κατάθλιψη ή οι διαταραχές συμπεριφοράς που προκαλούνται από 
την έκθεση σε τραυματικά γεγονότα, απώλειες και χωρισμούς και τη διαβίωση σε αβέβαιες συνθήκες ζωής 
χωρίς καμιά σιγουριά για το μέλλον. Τα περισσότερα από τα ζητήματα αυτά περιγράφονται στο πληροφοριακό 
έντυπο «Ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και οικογενειών που παίρνουν τους δρόμους της προσφυγιάς» 
(Μέριμνα, 2018). Οι κλινικοί ψυχολόγοι και οι παιδοψυχίατροι θα πρέπει να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους 
στο πεδίο να μην αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις ως ανάρμοστη συμπεριφορά και να μη μεταχειρίζονται τους 
ανήλικους ως παραβατικούς όταν μπλέκουν σε βίαια περιστατικά, αλλά να θεωρούν κάποιες από 
τις συμπεριφορές αυτές ως εκδηλώσεις ψυχοπαθολογίας που χρειάζονται εξειδικευμένη παρέμβαση 
από έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
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Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Β Ι ΑΕΝΟΤΗΤΑ 1

1Τα στοιχεία προέρχονται από τα σεμινάρια και το στοχευμένο διάλογο που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
προγράμματος ενδυνάμωσης εργαζομένων σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων με τίτλο 
«From loss and adversity to resilience» που διοργάνωσε η Μέριμνα από τον Δεκέμβριο 2017 μέχρι τον Ιούνιο 
2018 με χρηματοδότηση της UNICEF. 

«



 

«
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1.3.2.

Η δυναμική των συγκρούσεων
Μια σύγκρουση μπορεί να αρχίσει σε οποιαδήποτε γωνία του τριγώνου (Αντίθεση, Στάση/
Αντίληψη, Συμπεριφορά, Σχήμα 1). Ανεξάρτητα από την αφετηρία της, όταν τα μέρη αποκτούν 
επιθετική συμπεριφορά, η σύγκρουση εξελίσσεται ως σπιράλ και αναπτύσσεται σε διακριτά στάδια 
(Galtung, 1997). Η αναγνώριση των σταδίων της σύγκρουσης συμβάλλει στον προσδιορισμό της 
σοβαρότητας της σύγκρουσης και στο σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη διαχείρισή της 
ή/και την πρόληψη. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΣΥΡΙΩΝ

Ο Αχμέτ, ο Φατίχ κι ο Μιράν, τρεις έφηβοι από τη Συρία, μένουν στο ίδιο δωμάτιο σε μια δομή φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Ελλάδα. Ο Αχμέτ και ο Φατίχ δεν έχουν γονείς ούτε κανέναν 
άλλον να τους βοηθάει οικονομικά. Ο Μιράν έχει ένα θείο που ζει στη Γερμανία και του στέλνει κάθε 
μήνα χαρτζιλίκι για τις προσωπικές ανάγκες του (π.χ. για να κουρευτεί, να αγοράσει φαγητό και κάρτες 
για το κινητό). Μερικές φορές, ο Μιράν πληρώνει για να κουρευτούν και οι συγκάτοικοί του. Αυτή η 
οικονομική ανισότητα δεν πέρασε απαρατήρητη από το προσωπικό του ξενώνα που ωστόσο δεν έδωσε 
μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι ο Μιράν τηρούσε διακριτική στάση και μοιραζόταν τα χρήματά του. 
Παρ’ όλ’ αυτά, μια μέρα ο Φατίχ δανείσθηκε το t-shirt του Μιράν χωρίς προηγουμένως να τον ρωτήσει. 
Μόλις το ανακάλυψε ο Μιράν θεώρησε την πράξη του Φατίχ κλοπή και ένδειξη αγνωμοσύνης.
Άρχισε θυμωμένος ένα φραστικό καβγά με τον Φατίχ και τον Αχμέτ, ο οποίος σύντομα κλιμακώθηκε 
σε κρίση που κατέληξε με τους τρεις να πετάνε έπιπλα ο ένας στον άλλον.

Στάδιο της δυσφορίας ή της λανθάνουσας σύγκρουσης
Κατά το στάδιο αυτό, όλοι καταλαβαίνουν ότι «υπάρχει πρόβλημα». Μπορεί να μην έχει ξεσπάσει 
κάποια ορατή σύγκρουση, αλλά υπάρχουν εντάσεις και μια αίσθηση ότι κάτι «δεν πάει καλά» 
σε μια σχέση ή σε μια κατάσταση. Τα εν λόγω μέρη δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν εμπλακεί σε 
σύγκρουση. Συνήθως στο στάδιο αυτό δεν λέγονται και δεν γίνονται πολλά, καθώς η κατάσταση 
δεν αναγνωρίζεται ακόμη ως «πρόβλημα». Αν η ένταση δεν αντιμετωπισθεί, τότε η σύγκρουση 
εκδηλώνεται με κάποια αφορμή στο επόμενο στάδιο.

Παράδειγμα των τριών νεαρών Σύριων: Η οικονομική ανισότητα που υπήρχε μεταξύ των 
τριών ήταν η λανθάνουσα αιτία για πιθανή σύγκρουση που μπορούσε να εκδηλωθεί, μόλις δοθεί 
κατάλληλο έναυσμα. Από τις συζητήσεις με τους τρεις νεαρούς, έγινε σαφές ότι αυτή η ανισότητα 
ενοχλούσε αρκετά τα δυο λιγότερο προνομιούχα αγόρια, αν και δεν είχαν εκφράσει την ενόχλησή 
τους ανοιχτά. 
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Στάδιο του/των περιστατικού/ών
Στο στάδιο αυτό ασήμαντα γεγονότα ή περιστατικά λαμβάνουν χώρα τα οποία εκλαμβάνονται ως 
αρνητικά. Οι αντίπαλες πλευρές περνούν από μια ασήμαντη ένταση σε ένα αίσθημα δυσπιστίας. 
Λέγονται και γίνονται πράγματα που καταδεικνύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα αντίπαλα 
μέρη εκνευρίζουν το ένα το άλλο, οι απόψεις αρχίζουν να πολώνονται, συχνά καταλήγουν σε 
φραστικές επιθέσεις. Στο στάδιο αυτό τα αντίπαλα μέρη έχουν πραγματική επίγνωση της ύπαρξης 
σύγκρουσης. Αν δεν διαχειρισθούν ή/και αποφύγουν τη σύγκρουση, αυτή κλιμακώνεται στο 
στάδιο της έντασης.

Παράδειγμα των τριών νεαρών Σύριων: Η πράξη του Φατίχ να δανεισθεί το t-shirt του 
Μιράν χωρίς την άδειά του ήταν το έναυσμα που προκάλεσε την μετατροπή της λανθάνουσας 
σύγκρουσης σε έκδηλη. 

Στάδιο της έντασης
Στο στάδιο αυτό η ένταση αυξάνει γρήγορα καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Πιθανές 
παρεξηγήσεις συμβάλλουν στην περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Μπορεί να υπάρξει 
σύγχυση, όσον αφορά τα επεισόδια που προηγήθηκαν και τυχόν παρερμηνείες μπορεί να 
συντελέσουν στη σύγχυση αυτή. Γεγονότα συγκαλύπτονται και κάθε εμπλεκόμενη πλευρά εστιάζει 
στη συμπεριφορά του άλλου, την οποία αντιμετωπίζει με καχυποψία και δυσπιστία. Η διάδραση 
γίνεται πολύ εχθρική και η σύγκρουση κορυφώνεται στο στάδιο της κρίσης.

Παράδειγμα των τριών νεαρών Σύριων: Ο Μιράν εξέλαβε το ότι δανείσθηκαν το t-shirt του ως 
κλοπή και πράξη αγνωμοσύνης. Θύμωσε πολύ και επιτέθηκε φραστικά στους συγκατοίκους του, 
οι οποίοι απάντησαν στον ίδιο τόνο.

Στάδιο της κρίσης
Στο στάδιο αυτό, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επιδεικνύουν ανοιχτά εχθρότητα και καταφεύγουν 
σε διάφορες μορφές φραστικής και σωματικής βίας. Επισημαίνεται ότι η βία αποτελεί ένα 
στάδιο στην εξέλιξη μιας σύγκρουσης και επέρχεται όταν δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση της 
σύγκρουσης σε πρότερα στάδια. 

Παράδειγμα των τριών νεαρών Σύριων: Η φραστική κρίση κλιμακώθηκε σύντομα με τους 
συγκάτοικους να πετούν έπιπλα ο ένας στον άλλον θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους 
ακεραιότητα και προκαλώντας ζημιές στον ξενώνα.
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1.3.3.

Η επίδραση του περιβάλλοντος φιλοξενίας 

Δεν μπορούμε να εξετάσουμε μια σύγκρουση ανεξάρτητα από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώρα. Στοιχεία από το περιβάλλον αυτό μπορεί να μεταβάλουν τα αίτια, τις συνέπειες, 
την κλιμάκωση της σύγκρουσης, μπορεί να διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση ή ακόμη 
και να προκαλέσουν νέες συγκρούσεις. Για την ειρηνική και δημιουργική διαχείριση και επίλυση 
μιας σύγκρουσης είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον. Δυστυχώς, 
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν ελέγχονται από τους ανήλικους ή το προσωπικό των δομών 
φιλοξενίας, επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων 
στην Ελλάδα, και εμποδίζουν την δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για την εποικοδομητική 
διαχείριση των διαφωνιών, συγκρούσεων και βίαιων επεισοδίων που προκύπτουν. 
Οι δομές φιλοξενίας λειτουργούν σ’ ένα ευρύ πλαίσιο που επηρεάζεται από τις εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές στο προσφυγικό, από το εθνικό σύστημα παιδικής προστασίας, από 
τα εθνικά πρότυπα φροντίδας των παιδιών, από πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
προσφύγων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών εκπαίδευσης και ψυχικής 
υγείας και από τους πόρους χρηματοδότησης. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα «εξωτερικό 
περιβάλλον» που με τη σειρά του επιδρά στους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς 
που λειτουργούν ξενώνες και άλλα κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. 
Παρακάτω περιγράφουμε συνοπτικά τους τέσσερις επικρατέστερους παράγοντες επιρροής:

1. Νομικές διαδικασίες 
Μέχρι το 2017 υποβλήθηκαν περισσότερες από 58,600 αιτήσεις για άσυλο, από τις οποίες 
19,777 από παιδιά (Υπηρεσία Ασύλου, 2019). Δεδομένου ότι το εθνικό σύστημα ήταν 
ήδη υπερφορτωμένο, υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων των 
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, που επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο τη δυσχερή κατάσταση 
στην οποία βρίσκονταν. Πολλά ασυνόδευτα παιδιά ζουν σήμερα σε μια μετέωρη κατάσταση χωρίς 
καμιά σιγουριά για το μέλλον τους, αισθάνονται παγιδευμένα και φοβούνται την απέλαση από τη 
χώρα. Σύμφωνα με επαγγελματίες που εργάζονται στους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, 
οι έφηβοι αυτοί εκδηλώνουν συνήθως την αγωνία τους, το θυμό και την απελπισία τους μέσω μιας 
επιθετικής και μερικές φορές βίαιης συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό τους (αυτοτραυματισμός) 
και/ή ενάντια σε άλλους. Συχνά η επιθετική συμπεριφορά κλιμακώνεται όταν 
η αίτησή τους για άσυλο απορρίπτεται ή όταν η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης καθυστερεί.

2. Το εθνικό σύστημα προστασίας του παιδιού
Η σύσταση δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών δεν συνέβη εν κενώ, αλλά επεκτάθηκε στη 
βάση του εθνικού συστήματος προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα. 
Το σύστημα αυτό βασίζεται κυρίως σ’ ένα θεσμικό πρότυπο φροντίδας που δεν προβλέπει 
άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα τον θεσμό της αναδοχής 
ή την κοινοτική φροντίδα. Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ειδικές υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις 
για ανήλικους που περνούν από την εφηβεία στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. 
Η περίοδος που διαρκεί η μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση μπορεί να είναι πολύ 
δύσκολη για τους νεαρούς που δεν ζουν σ’ ένα προστατευτικό περιβάλλον και γι' αυτόν τον λόγο 
βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. 
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3. Η υιοθέτηση ενός ιδρυματικού μοντέλου φροντίδας
Πολλές αναφορές (Eurochild, 2014, UNICEF, 2010, Mulheir & Browne, 2007, Johnson, Browne, 
Hamilton-Giachritsis, 2006) περιγράφουν τις δυσκολίες και τις αδυναμίες των ιδρυματικών 
μοντέλων φροντίδας, τα οποία διαιωνίζουν στρεβλές σχέσεις εξουσίας, ανεπαρκή συμμετοχή των 
ανηλίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, απουσία ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών κατάλληλα 
προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Λόγω έλλειψης 
του κατάλληλου πλαισίου για την παρακολούθηση και κυρίως την αποτελεσματική διαχείριση 
συγκρούσεων και περιστατικών βίας, η ετοιμότητα των ελληνικών δομών φιλοξενίας διαφέρει 
και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του προσωπικού στο πεδίο, από το βαθμό 
εξειδίκευσης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, το πρότυπο φροντίδας που υιοθετούν (κοινοτικό ή 
ιδρυματικό) και τους διαθέσιμους τοπικούς πόρους (π.χ. η πρόσβαση σε υπηρεσίες στα νησιά ή σε 
μέρη εκτός αστικών κέντρων είναι συνήθως περιορισμένη). 

Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν 
συντονιστές δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, οι παρακάτω 
συνθήκες που αφορούν στη λειτουργία και διοίκηση των δομών θεωρούνται καταλυτικοί 
παράγοντες σύγκρουσης και βίας:

• Έλλειψη εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας που να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών και εφήβων και ατομικών σχεδίων δράσης

• Απότομες αλλαγές (αναστολή λειτουργίας των ξενώνων, αλλαγές προσωπικού, παραπομπές 
χωρίς διεξοδική αξιολόγηση κλπ.) και ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία και 
διάρκεια λειτουργίας των δομών φιλοξενίας

• Ελλιπείς διαδικασίες και δραστηριότητες ενδυνάμωσης της ομάδας φροντίδας

• Αίσθημα αδικίας σχετικά με αποφάσεις που αφορούν ανήλικους

• Ανοχή όσον αφορά εξαπόλυση ύβρεων και προσβολές στη βάση της εξωτερικής εμφάνισης

• Μη δημοκρατικές διαδικασίες, όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων

• Απρόσφορη αναλογία μεταξύ προσωπικού και παιδιών

Οι παρεμβάσεις συνήθως περιορίζονται στη διαχείριση της σύγκρουσης ή της κρίσης χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη υποβόσκουσες δομικές αιτίες που προκάλεσαν το/α πρόβλημα/προβλήματα. 
Όταν ένα περιστατικό εμπεριέχει βία, καλείται η αστυνομία να παρέμβει, να επαναφέρει την τάξη 
και να εξασφαλίσει ότι άλλοι ανήλικοι δεν έχουν υποστεί συνέπειες από το περιστατικό. Συνήθως 
μετά από ένα βίαιο περιστατικό οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας συζητούν με όλους όσους 
ενεπλάκησαν, προτείνουν ένα ατομικό σχέδιο δράσης για θύτες και θύματα και/ή επιβάλλουν 
πειθαρχία μέσω τιμωρίας. 

 
4. Οικονομικοί πόροι - χρηματοδότηση

Από το 2017 η χρηματοδότηση ξενώνων, χαρακτηρίστηκε από δαπάνη έκτακτης ανάγκης σε πάγια 
ανάγκη που πλέον χρηματοδοτείται μέσω του Κράτους. Η μετάβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
πολλές καθυστερήσεις στην εκταμίευση των κονδυλίων για την άμεση λειτουργία των δομών 
φιλοξενίας, με συνέπεια πολλές οργανώσεις να μην μπορούν να πληρώσουν μισθούς μέχρι και 
πέντε μηνών στους εργαζόμενούς τους και να υποβαθμισθεί η ποιότητα του φαγητού και τα βασικά 
αγαθά που παρείχαν στους ανήλικους. Το πλαίσιο αυτό δημιούργησε επιπλέον δυσκολίες τόσο 
μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των ανηλίκων, οδηγώντας ενίοτε σε μεγάλης έντασης 
συγκρούσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κ Α Λ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ

2.1.

Πώς συμβάλλουν οι «καλές πρακτικές» 
στη διαχείριση των συγκρούσεων και της βίας;

Τα επεισόδια σύγκρουσης και βίας σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αν και διαφέρουν 
σε ένταση και μορφή, είναι αρκετά συνήθη και επηρεάζουν όχι μόνο τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη 
αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της δομής συνολικά. Η διαμόρφωση καλών πρακτικών βοηθά 
τους εργαζόμενους στο πεδίο και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επιλέξουν τρόπους 
παρέμβασης για την πρόληψη συγκρούσεων, τρόπους παρέμβασης σε διαφορετικά στάδια της 
εξέλιξης μιας σύγκρουσης και τελικά τρόπους παρέμβασης για την επίλυση ή το μετασχηματισμό 
της σύγκρουσης.

Η Επίλυση Συγκρούσεων και ο Μετασχηματισμός Συγκρούσεων διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς τον τρόπο θεώρησης της σύγκρουσης καθώς και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπισή τους. Αντίθετα προς την επίλυση συγκρούσεων, ο μετασχηματισμός συγκρούσεων 
δεν εκλαμβάνει τη σύγκρουση ως κάτι που κερδίζεται ή επιλύεται αλλά ως κάτι που μπορεί να 
μετασχηματισθεί. Μόλις ένα συστατικό της σύγκρουσης ή μια βασική παράμετρος στο πλαίσιο της 
σύγκρουσης μεταβληθεί, τότε μετασχηματίζεται η σύγκρουση συνολικά (Βαθάκου, 2018).

Οι «καλές πρακτικές» εξυπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς:

•  Προσφέρουν μια αποτελεσματική και συντεταγμένη προσέγγιση για ανάλυση, διαχείριση και 
επίλυση ή μετασχηματισμό συγκρούσεων, η οποία ενδυναμώνει τόσο τους ανήλικους όσο και 
τους εργαζόμενους στο πεδίο ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις ως ευκαιρίες για 
(συν)εξέλιξη.

• Καλλιεργούν κλίμα συνεργασίας, συνεισφοράς και συνυπευθυνότητας μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων μερών.

• Προλαμβάνουν απερίσκεπτες και ασυντόνιστες αντιδράσεις όταν συμβαίνουν επεισόδια 
σύγκρουσης και βίας.

• Ελαχιστοποιούν την αστάθεια και την έλλειψη οργάνωσης στο πλαίσιο λειτουργίας 
των δομών φιλοξενίας. 

• Ελαχιστοποιούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις αρνητικές συνέπειες των 
συγκρούσεων και της βίας για τα παιδιά και το προσωπικό.

• Καλλιεργούν αίσθημα ασφάλειας και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ ανηλίκων 
και εργαζομένων στο πεδίο.

Ποιοι ωφελούνται από τις «καλές πρακτικές;»

• Ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ζήσουν σε περιβάλλον 
ασφάλειας και να μάθουν τρόπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα αισθήματα δυσπραγίας 
και δυσφορίας.

• Όλοι οι εργαζόμενοι στο πεδίο που εργάζονται σήμερα σε ξενώνες, ασφαλείς ζώνες 
(safe zones) ή άλλες δομές στέγασης για ασυνόδευτους ανήλικους και χρειάζεται να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά καταστάσεις σύγκρουσης και βίας.

• Μελλοντικοί επαγγελματίες που θα αποκτήσουν πρόσβαση και πληροφόρηση για καλές 
πρακτικές που σχετίζονται με την διαχείριση συγκρούσεων.

• Οι διοικήσεις των οργανώσεων που χειρίζονται ζητήματα στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα παρέχουν καλύτερη καθοδήγηση και εκπαίδευση στο προσωπικό 
των δομών.

• Δημόσιες αρχές και φορείς δημόσιας υγείας που θα δέχονται λιγότερες 
παραπομπές και περιστατικά βίας.
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2.2.

Πώς η στάση μας απέναντι στις συγκρούσεις 
επηρεάζει τη διαχείρισή τους;

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουση με διάφορους τρόπους. Οι Ralph Kilmann and 
Kenneth Thomas εντόπισαν τις 5 βασικές στάσεις που συνήθως υιοθετούμε:

• Επιθετική - επιδιώκω να επιβάλω την άποψή μου

• Συμβιβαστική - δέχομαι να «χάσω» κάτι, εφόσον και ο άλλος «χάσει» για να επιλυθεί η σύγκρουση

• Υποχωρητική - δέχομαι να «χάσω» κάτι προκειμένου να επιλυθεί η σύγκρουση 

• Aποφευκτική - αποφεύγω τη σύγκρουση 

• Συνεργατική - επιδιώκω αμοιβαία επωφελείς λύσεις, μέσα από τη συνεργασία 
και το διάλογο με τον άλλο.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι τείνουν να υιοθετούν συστηματικά την ίδια στάση απέναντι 
σε συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν. Η στάση τους αυτή έχει καθοριστεί από πολλούς παράγοντες, 
όπως, για παράδειγμα, το χαρακτήρα τους, την εκπαίδευση που έχουν λάβει, το οικογενειακό 
περιβάλλον και τη συνήθεια.

Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση της στάσης μας απέναντι στις συγκρούσεις, να κατανοούμε 
από πού εκπορεύεται και να γνωρίζουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες επιλογές 
από μία και, συνεπώς, μπορούμε να επιλέξουμε ή να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε συγκρουσιακές καταστάσεις, εφόσον το κρίνουμε σκόπιμο.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει μία κατάλληλη στάση για όλες τις συγκρούσεις. Ενώ η συνεργατική 
προσέγγιση εμφανίζεται ως η καλύτερη δυνατή στάση, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να 
μην μπορεί να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, κάποιες φορές σε μια δομή φιλοξενίας ανηλίκων 
προσφύγων ενδέχεται ο συντονιστής να πρέπει να λάβει και να επιβάλει άμεσα μια απόφαση. 
Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να επανέλθει στο ζήτημα και να προσπαθήσει να επιτύχει 
μεγαλύτερη συναίνεση σε σχέση με το επίμαχο ζήτημα υπό ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Επίσης, 
μπορεί κάποιος να αποφασίσει να αποφύγει μια σύγκρουση, γιατί θέλει να σκεφτεί το θέμα 
περισσότερο και να επανέλθει αργότερα, όταν θα είναι έτοιμος, με στόχο την επίτευξη μιας 
συνεργατικής λύσης. Τέλος, θεμιτό είναι όταν το θέμα μιας σύγκρουσης δεν είναι σημαντικό, 
ενώ η διαπροσωπική σχέση είναι σημαντική, κάποιος/α να υποχωρήσει. Εν κατακλείδι, όλες οι 
παραπάνω στάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. 
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2.3.

Πώς προλαμβάνεται ή μετασχηματίζεται 
μια σύγκρουση στα αρχικά στάδια;

Αν και οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες στις δομές φιλοξενίας για 
ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, δεν πρέπει η βία να γίνει αποδεκτή ως φυσιολογική εξέλιξη μιας 
συγκρουσιακής κατάστασης. Η επίγνωση και κατανόηση της πολυπλοκότητας του φαινομένου 
της σύγκρουσης και της δυναμικής του μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις σε κάθε χωριστό στάδιο της σύγκρουσης.

Εκείνο που είναι κρίσιμο για την πρόληψη των συγκρούσεων είναι να εντοπίσουμε και να 
ανταποκριθούμε έγκαιρα στις λανθάνουσες και στις φανερές αιτίες μιας σύγκρουσης. 
Στόχος των εργαζομένων στο πεδίο θα πρέπει να είναι η προώθηση μιας κουλτούρας 
προς την κατεύθυνση της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και η διασφάλιση μιας ήρεμης 
και συμμετοχικής ατμόσφαιρας για το σκοπό αυτό.

Κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη συνθηκών πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων:

• Οικοδόμηση μιας κουλτούρας «κοινότητας». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα μέσω 
τακτικών συναντήσεων, (π.χ. συναντήσεις σε κυκλική διάταξη (circle time) μεταξύ εργαζομένων 
στο πεδίο και ανηλίκων και μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες ή παιχνίδια που βοηθούν 
την καλύτερη γνωριμία των συμμετεχόντων, το καλωσόρισμα νέων παιδιών, καθώς και 
πρακτικών που αμφισβητούν νοοτροπίες που έχουν να κάνουν με την προκατάληψη και τα 
στερεότυπα αναφορικά με τον «Άλλο».

• Άμεση συμμετοχή ανηλίκων στην από κοινού διαμόρφωση, αναθεώρηση ή διεύρυνση 
«βασικών κανόνων» για την ειρηνική συμβίωση στις δομές φιλοξενίας. Οι κανόνες αυτοί 
ορίζουν πώς ανήλικοι και μέλη του προσωπικού πρέπει να φέρονται οι μεν στους δε και 
ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και συμβολής τους στην ομαλή λειτουργία του πλαισίου 
φιλοξενίας.

• Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στο πεδίο σε εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές 
επίλυσης συγκρούσεων, προκειμένου να είναι σε θέση (α) να αναγνωρίζουν δείκτες δυνητικής 
σύγκρουσης που μπορούν να οδηγήσουν σε επεισόδια βίας και (β) να διαμορφώνουν την 
κατάλληλη στρατηγική παρέμβασης (CAMP & Saferworld, 2014.).

• Εκπαίδευση ώριμων εφήβων σε θέματα διαμεσολάβησης ώστε να μάθουν πώς να 
προλαμβάνουν ή να αποκλιμακώνουν συγκρούσεις.

• Καθοδήγηση εφήβων που χρειάζονται υποστήριξη πώς να προλαμβάνουν 
ή να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις.

• Εφαρμογή του μοντέλου των «λογικών συνεπειών» και μιας ενθαρρυντικής 
συμπεριφοράς προκειμένου να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων 
αποφεύγοντας ένα μοντέλο επιβράβευσης και τιμωρίας. Οι εργαζόμενοι στο πεδίο 
κάνουν συχνά το λάθος να εντοπίζουν και να επιμένουν στις «προβληματικές» συμπεριφορές 
αγνοώντας κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την αλληλο-
υποστήριξη και το σεβασμό για τον εαυτό και τους άλλους. Η τιμωρία είναι απάντηση, που 
εξ ορισμού, προέρχεται από κάποιον που διαθέτει εξουσία (π.χ. ένας ενήλικος) σε μια 
απαγορευμένη ενέργεια που κάνει κάποιος ασθενέστερος (π.χ. ένα παιδί ή έφηβος). 
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Παρ’ όλο που η πρόθεση είναι να αποθαρρυνθούν οι ανήλικοι να επαναλάβουν τη συγκεκριμένη 
ενέργεια, στην πραγματικότητα η μέθοδος της τιμωρίας προκαλεί περισσότερο αρνητικές 
συνέπειες: (1) ο ανήλικος θυμώνει και αγανακτεί, (2) μαθαίνει ότι για να "περνάει το δικό του" 
κανείς θα πρέπει να κάνει χρήση της εξουσίας που έχει πάνω στους άλλους και (3) κυριεύεται 
από την αγωνία μήπως τιμωρηθεί για τη συγκεκριμένη πράξη του αδιαφορώντας για τον 
αντίκτυπο των ενεργειών του στο σύνολο. 

• Υιοθέτηση μιας προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων. Μια τέτοια προσέγγιση σημαίνει 
ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν τη σύγκρουση ως κοινό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί 
με εποικοδομητικό τρόπο, ούτως ώστε να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Η προσέγγιση στην 
κατεύθυνση της επίλυσης συγκρούσεων ξεκινάει από την υπόθεση ότι η σύγκρουση είναι κάτι 
διαφορετικό από τις καταστροφικές συνέπειες τις οποίες δύναται να προκαλέσει. Ως εκ τούτου, 
η βία (π.χ. bullying, σωματική ή φραστική επίθεση) δεν ταυτίζεται με τη σύγκρουση. Αποτελεί τη 
συμπεριφορά την οποία επιλέγουν τα εμπλεκόμενα μέρη για να διαχειρισθούν τη σύγκρουση.

• Δραστηριότητες που βοηθούν να αποκτηθούν ή να ενισχυθούν εξειδικευμένες γνώσεις 
επίλυσης συγκρούσεων. Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας μπορούν να αναζητήσουν 
προτάσεις για δραστηριότητες στα εγχειρίδια Compass/Compassito που περιλαμβάνουν χρήσιμο 
υλικό για την ειρηνική και δημιουργική επίλυση συγκρούσεων. (Council of Europe, 2015). 

Στο παράδειγμα των 3 ασυνόδευτων Σύριων εφήβων (σ.17) οι εργαζόμενοι στο πεδίο θα πρέπει 
να αναγνωρίσουν τα λανθάνοντα αίτια της σύγκρουσης και να τα αντιμετωπίσουν προτού εξελιχθούν 
σε φανερή σύγκρουση. Μπορούν για τον σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσουν την δράση «Κάνε ένα 
βήμα μπροστά από το Compass» που εξασφαλίζει ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον για 
έφηβους προκειμένου να προβληματισθούν σε θέματα ανισοτήτων, να εκφράσουν τις ανησυχίες και 
τα συναισθήματά τους και να αλλάξουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους (Council of Europe, 2015 
http//www.eycb.coe.int/compass/en/).

2.4.

Πώς επιλύεται δημιουργικά μια σύγκρουση;
Όταν μια σύγκρουση έχει εκδηλωθεί (με αφορμή συγκεκριμένα περιστατικά και συμπεριφορές), 
θα πρέπει να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί κατάλληλη και έγκαιρη παρέμβαση προτού η 
κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω. Στην παρούσα ενότητα αναφέρεται συνοπτικά η διαδικασία 
βήμα προς βήμα, που μπορούμε να ακολουθήσουμε για τη διαχείριση και δημιουργική επίλυση 
συγκρούσεων. Επίσης παρουσιάζεται η τεχνική της διαμεσολάβησης, μέσω της οποίας μπορούν 
να επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο συγκρούσεις με την κατάλληλη συνδρομή επιμορφωμένων 
εργαζομένων των δομών και φιλοξενουμένων. Τέλος, επισημαίνεται η σημασία της επικοινωνίας 
και οι σημαντικές για την επίλυση συγκρούσεων δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.
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2.4.1. 

Πέντε βήματα στη διαχείριση συγκρούσεων 
1. Κατανοήσετε την κατάσταση 

 Συλλέξτε πληροφορίες, αναλύστε και σκεφτείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει
 Είναι σημαντικό να ορίσετε με σαφήνεια τη θέση σας και τα συμφέροντά σας στη σύγκρουση
 Είναι εξίσου σημαντικό να κατανοήσετε τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου 

2. Επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά 

 Κανονίστε μια συνάντηση με το άλλο μέρος στη σύγκρουση σε αμοιβαία πρόσφορο χώρο και χρόνο
 Μπείτε στη θέση του άλλου
 Επιτρέψτε στον άλλο να παρουσιάσει και να εξηγήσει την άποψή του
 Χρησιμοποιήστε τις αρχές και τις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης

3. Ανταλλαγή εναλλακτικών ιδεών για να βρεθεί λύση 

 Αναζητείστε κοινά ενδιαφέροντα και οφέλη από τη διευθέτηση της σύγκρουσης
 Προτείνετε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες
 Αναζητείστε λύσεις με τις οποίες ωφελούνται και οι δύο πλευρές (win-win) 

4. Δοκιμάστε τη λύση 

 Αν η δοκιμή δεν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, επιλέξτε την καλύτερη από τις υπόλοιπες 
 λύσεις που προτάθηκαν 

5. Επιλέξτε την καλύτερη λύση 

 Επανεξετάστε τις ιδέες που προτάθηκαν
 Προσδιορίστε πότε θα αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη ιδέα
 Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητες και των δύο πλευρών για να έχετε τα καλύτερα 
 δυνατά αποτελέσματα
 Επιλέξτε τη λύση που ωφελεί εξίσου και τις δύο πλευρές 

2.4.2. 

Διαμεσολάβηση
Η διαμεσολάβηση είναι μια μορφή παρέμβασης ενός τρίτου μερους που έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τα αντίπαλα μέρη να καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση και να βρουν έναν εκατέρωθεν 
αποδεκτό διακανονισμό. Στη διαμεσολάβηση, τα αντίπαλα μέρη συζητούν προβλήματα και 
λύσεις με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου ατόμου το οποίο υποβάλλει προτάσεις για πιθανές 
λύσεις και βοηθάει τα αντίπαλα μέρη να φτάσουν σε συμφωνία. Η διαμεσολάβηση εντοπίζει και 
αντιμετωπίζει διαπροσωπικές διαφωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί ο καθένας να αναλάβει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή, καθώς απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις που αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης 
και πρακτικής. Προτείνεται η εκπαίδευση να απευθύνεται τόσο στο προσωπικό όσο και στους 
ανήλικους που ζουν στους ξενώνες ή σε άλλες δομές φιλοξενίας.
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 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

• Φαντασία και ευρηματικότητα
• Ευελιξία
• Αισιοδοξία
• Υπομονή και επιμονή
• Ικανότητα να ακούει με προσοχή 

και κατανόηση

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
• Επιλογή ικανού διαμεσολαβητή

• Χρόνος και προετοιμασία για τη διαδικασία διαμεσολάβησης (π.χ. για να βρεθεί ο κατάλληλος 
διαμεσολαβητής, να προγραμματισθεί χρόνος για τις συνομιλίες μεταξύ των αντίπαλων πλευρών)

• Αποκλίνουσες απόψεις και προσδοκίες των αντίπαλων πλευρών όσον αφορά τις δυνατότητες 
του διαμεσολαβητή και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης

• Συμπερίληψη ενός διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή3 καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης

2.4.3

Ενεργητική ακρόαση
Στο επίκεντρο κάθε σύγκρουσης καθώς και της επίλυσής της είναι η λεκτική και 
μη λεκτική επικοινωνία. 

Η ενεργητική ακρόαση είναι μια τεχνική επικοινωνίας που απαιτεί από τον ακροατή να καταλάβει, 
να ερμηνεύσει, και να αξιολογήσει τι ακούει καθώς επίσης να μεταφέρει αυτό που έχει κατανοήσει 
με σαφήνεια πριν εκφράσει προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα. Η ενεργητική ακρόαση 
συμβάλλει στη βελτίωση των προσωπικών σχέσεων, τη μείωση των συγκρούσεων και την 
ενίσχυση της συνεργασίας.

Πώς να γίνετε ενεργός ακροατής;

•  Χρησιμοποιήστε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (π.χ. "θα μπορούσες να μου πεις 
τι ακριβώς συνέβη;")

•  Επαναδιατυπώστε αυτά που ακούτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καταλάβατε 
και για να δείξετε ότι παρακολουθείτε τον συνομιλητή σας

• Αναγνωρίστε το δικό σας συναίσθημα καθώς και του συνομιλητή σας 

• Η μη λεκτική επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική με τη λεκτική 
(π.χ. η στάση του σώματός σας και η κίνηση των χεριών σας)
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• Ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στις αντίπαλες πλευρές

• Εχεμύθεια
• Αμεροληψία
• Ικανότητα να εμπιστεύεται τα εμπλεκόμενα μέρη
• Ικανότητα να συντονίζει/διεξάγει 

διαπολιτισμικό διάλογο

3Ο ρόλος του διαπολιτισμικού μεσολαβητή διαφέρει από το ρόλο του διαμεσολαβητή σε μία σύγκρουση και απαιτεί 
διαφορετικά προσόντα. Για τα προσόντα των διαμεσολαβητών δείτε τον πιο πάνω σχετικό πίνακα.



• Ανακεφαλαιώστε (π.χ. «τα κύρια παράπονα που έχεις λοιπόν είναι…»)
• Εκφράστε/διεκδικείστε τις θέσεις σας με σαφήνεια αλλά αποφύγετε την επιθετικότητα

• Διατυπώστε με σαφήνεια τις συνέπειες του κοινού προβλήματος

• Αποφύγετε τους φραγμούς επικοινωνίας που δεν σας επιτρέπουν να ακούτε με προσοχή (π.χ. 
μη διακόπτετε τον συνομιλητή σας, μην κάνετε κύρηγμα, μην κρίνετε, να σκέφτεστε πάντοτε τι 
πρόκειται να πείτε, μη συνεχίζετε τη δουλειά σας όταν μιλάει κάποιος)

• Εξασκηθείτε! Για να γίνετε καλός ακροατής χρειάζεται εξάσκηση

Aσκήσεις ενεργητικής ακρόασης και επιπλέον υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήστε με τους 
ασυνόδευτους ανήλικους παράλληλα προς το Compass που έχει ήδη αναφερθεί, θα βρείτε και 
στους πιο κάτω συνδέσμους:

http://www.unesco.gr/site/content/view/224/2/

archeia.moec.gov.cy/sd/305/3.2_d_energitiki_akroasi_zoi_maria.doc

2.5.

Πώς διαχειριζόμαστε μια κρίση;
Οι εργαζόμενοι στο πεδίο πρέπει να ξέρουν να αναγνωρίζουν πότε ένα επεισόδιο προκαλεί ρήξη 
στην καθημερινή ομαλή λειτουργία της δομής φιλοξενίας, επηρεάζει μεγάλο αριθμό των μελών της 
και απαιτεί την ενεργοποίηση του Σχεδίου Παρέμβασης σε Κρίσεις που εκτελείται από την Ομάδα 
Διαχείρισης Κρίσεων. Επισημαίνεται ότι τέτοια περιστατικά επιδρούν στο αίσθημα ασφάλειας, 
ελέγχου και προβλεψιμότητας καθώς επίσης και στο αίσθημα δικαιοσύνης των φιλοξενουμένων 
στις εν λόγω δομές. 

2.5.1

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων 
Κάθε πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων με συγκεκριμένους και σαφώς προσδιορισμένους 
ρόλους και αρμοδιότητες για κάθε μέλος της ομάδας.
Είναι σκόπιμο οι ρόλοι αυτοί να εναρμονίζονται με τις ικανότητες, τις επιθυμίες και την κατάρτιση 
κάθε ατόμου και να υπάρχει πρόβλεψη αναπληρωματικού μέλους σε περίπτωση αδυναμίας 
ενεργοποίησης των ατόμων που έχουν αναλάβει την κύρια ευθύνη. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε 
συντονιστής υπο-ομάδας, έχει προβλέψει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε σε ενδεχόμενο 
κρίσης, η ομάδα να λειτουργεί και να διαχειρίζεται με επάρκεια την κατάσταση, ακόμα και εν απουσία 
του. Οι βασικοί ρόλοι της ομάδας διαχείρισης κρίσεων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων προσφύγων διαμορφώνονται, στη βάση της μελέτης που έχουν εκπονήσει οι Παπαδάτου & 
Καμπέρη (2013) για τις κρίσεις στο σχολικό περιβάλλον ως εξής (Σχήμα 3):
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Συνομήλικοι διαμεσολαβητές Συντονιστής/τρια για θέματα ασφάλειας Συντονιστής/τρια για θέματα 
επικοινωνίας με τις αρμόδιες Αρχές

Συντονιστής/τρια για θέματα 
ψυχικής υγείας

Συντονιστής/τρια για θέματα υγείαςΣυντονιστής/τρια διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης

Συντονιστής/τρια για θέματα 
εσωτερικής επικοινωνίας

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων: 
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Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων είναι υπεύθυνη για το γενικό συντονισμό της αντιμετώπισης της 
κρίσης. Τα μέλη της ομάδας προσδιορίζουν από κοινού μια στρατηγική διαχείρισης της κρίσης 
και αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους με σαφείς αρμοδιότητες, οι οποίες ενεργοποιούνται, 
σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή. Η ομάδα ενδεικτικά μπορεί να αποτελείται από υπο-ομάδες με 
τους ακόλουθους συντονιστές:

1. Συντονιστής για θέματα ασφάλειας
Εξασφαλίζει την εκτέλεση κανόνων ασφαλείας με στόχο την προστασία όλων όσων βρίσκονται 
στη δομή φιλοξενίας. Είναι επίσης υπεύθυνος/η για την προετοιμασία των μέτρων ασφάλειας και 
ασκήσεων έκτακτης ανάγκης στη βάση διαφόρων σεναρίων και συντονίζει παιδιά και μέλη της 
ομάδας διαχείρισης κρίσεων όταν ξεσπούν βίαια επεισόδια.

2. Συντονιστής για την επικοινωνία με τις Αρχές
Συντονίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις διωκτικές Αρχές 
(π.χ. την εισαγγελία ανηλίκων ή την κατά τόπον αρμόδια εισαγγελική αρχή και/ή την αστυνομία, 
τις λιμενικές Αρχές, ακτοφυλακή, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Επίσης συντονίζει, 
αν χρειαστεί, κάθε επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές και τα ΜΜΕ. 

3. Συντονιστής για θέματα υγείας
Είναι υπεύθυνος για τον ιατρικό εξοπλισμό των ξενώνων, φροντίζει έγκαιρα για την αποκατάσταση 
τυχόν ελλείψεων, καταγράφει λεπτομερώς την επικοινωνία και τα σημεία επαφής με δημόσια 
νοσοκομεία και παιδιατρικές κλινικές ή την πρόσβαση σε άλλες ιατρικές υπηρεσίες, όπως 
φαρμακεία, δημοτικές ιατρικές υπηρεσίες κλπ. Σε καταστάσεις κρίσης είναι υπεύθυνος/η για 
τη συλλογή και για τη διάδοση κάθε πληροφορίας ιατρικού περιεχομένου, σχετικά με κάποιο 
περιστατικό ή κάποιο άτομο. Συντονιστής/νίστρια για θέματα υγείας μπορεί να είναι, για 
παράδειγμα, ο/η νοσηλευτής/α ή ο κοινωνικός λειτουργός των δομών φιλοξενίας.

4. Συντονιστής για θέματα ψυχικής υγείας
Καταγράφει κάθε λεπτομέρεια και διατηρεί την επικοινωνία μεταξύ της δομής και των υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, ψυχιατρικών μονάδων κλπ. Επίσης, είναι υπεύθυνος/η για την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση της ομάδας, όσον αφορά τις ψυχολογικές συνέπειες επεισοδίων 
κρίσης όταν αυτές συμβαίνουν. Το ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει για παράδειγμα, ο ψυχολόγος 
της δομής.

5. Συντονιστής για διαπολιτισμική μεσολάβηση
Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων αντίπαλων πλευρών, 
όποτε οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάλυση και κατανόηση των αιτίων 
μιας συγκεκριμένης σύγκρουσης. Επίσης είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία μεταξύ αντίπαλων 
πλευρών όταν πρόκειται για μεγαλύτερες ομάδες που έχουν σημαντικό ρόλο ή επηρεάζουν την 
επίλυση της σύγκρουσης. Το ρόλο αυτό ενδεικτικά μπορεί να αναλάβει ο/η διαπολιτισμικός/ή 
διαμεσολαβητής/τρια και ο/η παιδαγωγός της δομής.

6. Συντονιστής για εσωτερική επικοινωνία
Είναι υπεύθυνος/η για την ανοικτή και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ παιδιών, προσωπικού και 
περιστασιακά των στελεχών της διοίκησης, ανάλογα με τη φύση της κρίσης. Επίσης φροντίζει να 
αποφεύγεται η φημολογία και να διευκολύνεται η συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.
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7. Συνομήλικοι διαμεσολαβητές 
Υπάρχουν ορισμένα περιστατικά που η διαχείρισή τους πρέπει να συμπεριλάβει και ανήλικους που 
έχουν εκπαιδευτεί στη διαμεσολάβηση. Οι εκπαιδευμένοι ανήλικοι πρέπει να εντάσσονται στην 
ομάδα διαχείρισης κρίσεων και να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διευκόλυνσης, 
επίλυσης ή μετασχηματισμού της σύγκρουσης.

2.5.2.

Επιμέρους συστατικά 
του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων

 
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Στόχος και Πεδίο δράσης

Κάθε Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να συγκεκριμενοποιεί το σκοπό του, τους στόχους 
και το πεδίο δράσης του και να εντάσσεται στις συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας των δομών 
φιλοξενίας. Σκοπός του Σχεδίου είναι η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της ασφάλειας των παιδιών 
που φιλοξενούνται στον ξενώνα ή σε άλλες δομές στέγασης και η διατήρηση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας του πλαισίου, αντιμετωπίζοντας στρατηγικά τις εκτιμώμενες ανάγκες που θα 
προκαλέσει μια έκτακτη κατάσταση ή/ και μια κρίση. Στο Σχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται ρητά 
ποιες καταστάσεις είναι πιθανόν να απειλήσουν τη σωματική, συναισθηματική ή την προσωπική 
ασφάλεια των παιδιών, του προσωπικού, της κοινότητας, καθώς και τους πόρους του ξενώνα. 
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα στην πολιτική και τις 
διαδικασίες που θα ενεργοποιηθούν σε κρίσεις οι οποίες συνιστούν σοβαρή ρήξη στη λειτουργία 
του ξενώνα.

2. Σενάρια διαχείρισης δυνητικών κρίσεων 

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να εντοπίσει όλα τα ζητήματα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν μια κρίση και να τα καταγράψει αρχίζοντας με τα πιο πιθανά. Ενδεικτικά αυτά 
τα σενάρια μπορεί να περιλαμβάνουν εκτός από βίαιη συμπεριφορά, τραυματισμούς, θάνατο 
(προμελετημένο ή μη), ατυχήματα, ιατρικές έκτακτες ανάγκες, αιφνίδια εκδήλωση ασθενειών 
ή μολύνσεων, παράνομη δραστηριότητα, και άλλες καταστάσεις που απαιτούν μια συντεταγμένη 
ενεργοποίηση πόρων και διαδικασιών για την προστασία των ανηλίκων, του προσωπικού 
και της περιουσίας του πλαισίου φιλοξενίας.

3. Πρωτόκολλο επικοινωνίας σε έκτακτες καταστάσεις

Προτού τεθεί σε λειτουργία το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων, θα πρέπει να καταρτισθεί ένας 
κατάλογος επαφών για έκτακτες καταστάσεις. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, 
τη θέση, το επάγγελμα, την αρμοδιότητα (συντονιστής ή μέλος της υπο-ομάδας) των εργαζομένων 
ή άλλων επαγγελματιών που συμμετέχουν στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και τις 
υπηρεσίες, τις προμήθειες, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρειάζονται. Επίσης 
ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει επικαιροποιημένες λίστες με τα σημεία επαφής και τις 
υπηρεσίες που είναι χρήσιμες σε καταστάσεις κρίσης. Για παράδειγμα, ο/η νοσηλευτής ετοιμάζει 
καταλόγους γενικών νοσοκομείων, φαρμακείων, ιδιωτικών γιατρών, κλπ.
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10 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

1. Απερισκεψία και παρορμητική παρέμβαση
2. Αυτόνομες ενέργειες χωρίς συντονισμό ή συνεργασία 
3. Παρέμβαση χωρίς πλήρη και έγκυρη ενημέρωση
4. Ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων
5. Φήμες ή συζητήσεις του διαδρόμου για το περιστατικό σύγκρουσης ή βίας
6. Έλλειψη ακριβούς ενημέρωσης στη διάθεση των ανηλίκων 
7. Άσκηση αρνητικής κριτικής προς τους εργαζόμενους στις δομές φιλοξενίας 

ως αποτέλεσμα ελλιπούς αμφίδρομης ενημέρωσης
8. Επικοινωνία με Αρχές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων
9. Παράλειψη ανάληψης ενεργειών με το σκεπτικό ότι το ζήτημα θα λυθεί 

από κάποιον πιο υπεύθυνο
10. Μη επίκληση βοήθειας ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν διαθέτει αυτοέλεγχο ή βιώνει έντονο φόβο

2.6.

Τι πρέπει να γίνει όταν τελειώσει η κρίση;

Κατά το μετά την κρίση στάδιο, η δομή φιλοξενίας επιστρέφει στον κανονικό ρυθμό λειτουργίας 
της. Ωστόσο είναι απαραίτητο να υπάρξει μετά την κρίση, μια προσεχτικά σχεδιασμένη διαδικασία 
αποκατάστασης, διορθωτικές ενέργειες και μια εκ των υστέρων διερεύνηση του τι συνέβη. 
Αν απλώς διαχειριζόμαστε μια κρίση όποτε συμβαίνει, τα βαθύτερα αίτια που την προκάλεσαν 
παραμένουν, όπως παραμένει και το ενδεχόμενο να ξεσπάσει νέα σύγκρουση. 
Ως εκ τούτου, κατά το μετά την κρίση στάδιο πρέπει να ακολουθήσει μια προσεχτικά σχεδιασμένη 
παρέμβαση προκειμένου να αλλάξουν συμπεριφορές και να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια 
της κρίσης (CAMP & Saferworld, 2014).

Διορθωτικές πρακτικές όπως συναντήσεις σε κυκλική διάταξη (circle time), συναντήσεις με 
τους ασυνόδευτους ανήλικους που ενεπλάκησαν στην κρίση με τη στήριξη εξειδικευμένων 
διαμεσολαβητών ή συζήτηση στην κλινική εποπτεία, όταν η σύγκρουση εμπλέκει και μέλη του 
προσωπικού, είναι πιθανές ενέργειες. Στόχος θα πρέπει να είναι οι αντίπαλες πλευρές να 
συνεργασθούν για την επίλυση της σύγκρουσης και να φτάσουν σε κάποιας μορφής συμφωνία. 
Η συνάντηση των δυο πλευρών παρουσία διαμεσολαβητών θα πρέπει να εστιάσει στο μέλλον, 
στην αποκατάσταση και βελτίωση της σχέσης παρά στις μέχρι τότε συμπεριφορές και στη 
σύγκρουση μεταξύ τους (CAMP & Saferworld, 2014). 

Τέλος, η κρίση θα πρέπει να αποτελεί και μια διδακτική εμπειρία. Η διαχείρισή της θα πρέπει να 
αποτιμηθεί μεταξύ άλλων ώστε να καθορισθεί τι είναι στην πράξη αποτελεσματικό, όσον αφορά 
την διαχείριση κρίσεων και τι χρειάζεται βελτίωση. Τόσο οι εργαζόμενοι στο πεδίο όσο και τα 
παιδιά θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους που βελτιώνουν την πρόληψη, την προετοιμασία 
ή/και την αντιμετώπιση της κρίσης.
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2.7.

Τι σημαίνει η Ανάλυση Συγκρούσεων;
Η ανάλυση της σύγκρουσης είναι το πιο σημαντικό και απαραίτητο βήμα πριν από οποιαδήποτε 
παρέμβαση. Σκοπός της ανάλυσης είναι να αποκτήσουμε σαφέστερη και σε μεγαλύτερο βάθος 
κατανόηση της πραγματικής αιτίας, της φύσης και της δυναμικής μιας σύγκρουσης. 
Είναι μια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαχείρισης 
της σύγκρουσης, καθώς η σύγκρουση συνεχώς μεταλλάσσεται. Η ανάλυση της σύγκρουσης δεν 
περιορίζεται μόνο στη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων αλλά επιπλέον, συνεπάγεται την 
ερμηνεία και την αποτίμηση των διαθέσιμων δεδομένων.

Μέσω της ανάλυσης συγκρούσεων μπορούμε να προσδιορίσουμε:

• τον τύπο της σύγκρουσης (π.χ. ενδοπροσωπική, διαπροσωπική κλπ)

• τα αίτια και τις συνέπειές της 

• τα συστατικά χαρακτηριστικά και όσους εμπλέκονται

• τη δυναμική της σύγκρουσης και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σύγκρουση

Η συλλογή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη σύγκρουση γίνεται με άμεση καταγραφή 
συμβάντων, συνεντεύξεων, συναντήσεων με τα αντίπαλα μέρη και/ή με άλλους ενδιαφερόμενους 
ή εμπλεκόμενους. Η ανάλυση συγκρούσεων μπορεί επίσης να γίνει με μια ποικιλία μεθόδων και 
εργαλείων. Στη συνέχεια προτείνουμε τα εξής δύο εργαλεία: «Το Κρεμμύδι» και «Το Δέντρο της 
Σύγκρουσης».

2.7.1.

Το εργαλείο ανάλυσης συγκρούσεων «Κρεμμύδι» 
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Σχήμα 4. Το εργαλείο ανάλυσης συγκρούσεων «Κρεμμύδι»

ΘΕΣΕΙΣ: 
Τι λέμε ότι θέλουμε να έχουμε

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ: 
Τι θέλουμε πραγματικά να έχουμε

ΑΝΑΓΚΕΣ: 
Τι πρέπει να έχουμε/τι χρειαζόμαστε
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Αυτή η οπτική μέθοδος χρησιμοποιεί τη μεταφορά του κρεμμυδιού για να προσδιορίσει τις απόψεις 
των αντίπαλων πλευρών σε μια σύγκρουση. Θεωρεί δεδομένο ότι σε μια κατάσταση σύγκρουσης 
υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο από όσα λένε ή απαιτούν οι δυο πλευρές και επιδιώκει μια 
ανάλυση σε βάθος προκειμένου να προσδιορισθούν τα πραγματικά θέματα.
Η μέθοδος του «Κρεμμυδιού» μας καλεί να φανταστούμε τη σύγκρουση σαν ένα κρεμμύδι, όπου το 
εξωτερικό στρώμα της φλούδας εκπροσωπεί τις θέσεις των αντίπαλων πλευρών (είναι δημόσιες 
και τις ακούνε και τις βλέπουν όλοι). Κάτω από την εξωτερική φλούδα είναι τα συμφέροντα που οι 
αντίπαλες πλευρές προσπαθούν να επιτύχουν. Στο κέντρο και πυρήνα του κρεμμυδιού βρίσκονται 
οι ανάγκες που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν οι δυο πλευρές. Μερικές φορές τα συμφέροντα 
είναι το μέσο για να επιτευχθεί ο σκοπός. Άλλοτε τα συμφέροντα συμπίπτουν με τις ανάγκες. 
Ενώ τα συμφέροντα είναι συχνά χειροπιαστά και μπορούν να τα διαπραγματευτούν οι αντίπαλες 
πλευρές (π.χ. μια ηγετική θέση στη δομή φιλοξενίας) οι βασικές ανάγκες (π.χ. φαγητό, στέγη, 
ασφάλεια, ταυτότητα) δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Διαβάστε προσεχτικά το παράδειγμα: 
Εκείνη την ημέρα το μεσημεριανό φαγητό στον ξενώνα περιελάμβανε ομελέτα και τηγανητά αυγά μάτια 
ως κύριο πιάτο. Ο Σάμυ από το Πακιστάν έφτασε καθυστερημένος στην τραπεζαρία και αρχικά είπε ότι 
ήθελε ομελέτα. Όταν όμως είδε ένα άλλο παιδί να τρώει αυγά μάτια, άλλαξε γνώμη: Είπε στην Χρύσα, τη 
μαγείρισσα του ξενώνα πως δεν ήξερε ότι μπορούσε να διαλέξει και της ζήτησε να φτιάξει και για κείνον 
αυγά μάτια. Η Χρύσα επέμεινε ότι ο Σάμυ έπρεπε να φάει την ομελέτα που είχε παραγγείλει εξ αρχής.

Η Χρύσα ήθελε ο Σάμυ να φάει την ομελέτα που του είχε ήδη σερβίρει και όχι αυγά μάτια (θέση).

Ο Σάμυ ήθελε αυγά μάτια (θέση).

Ο Σάμυ θύμωσε, άρχισε να φωνάζει και πήγε να δει τη συντονίστρια του ξενώνα.

Η συντονίστρια ανέλαβε διαμεσολαβητικό ρόλο έχοντας στο μυαλό της τη μέθοδο του «Κρεμμυδιού». 
Άκουσε πολύ προσεχτικά και τους δυο και προσπάθησε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ο ένας τον 
άλλον. Προσπαθώντας να καταλάβει τα βαθύτερα κίνητρα πίσω από τα αιτήματά τους (θέσεις τους) 
διαπίστωσε ότι η Χρύσα έκανε την εξής σκέψη: Αν υποχωρήσω και δώσω στον Σάμυ αυγά μάτια θα το 
θεωρήσει ως αδυναμία εκ μέρους μου και θα έχει παρόμοιες απαιτήσεις κάθε μέρα.

Με άλλα λόγια, η Χρύσα επέμενε στη θέση της διότι την ενδιέφερε η συμμόρφωση στους κανόνες 
του ξενώνα και η διατήρηση της τάξης: όταν διαλέγεις ένα φαγητό, δεν μπορείς να αλλάζεις γνώμη 
(συμφέρον). Καθώς προσπαθούσε να εμβαθύνει στη στάση της Χρύσας η συντονίστρια συνειδητοποίησε 
ότι επιπλέον, η μαγείρισσα φοβόταν μήπως χάσει τον έλεγχο, αν δεν θέσει σαφή όρια στα αιτήματα των 
νεαρών που έμεναν στον ξενώνα (ανάγκη). Για τον Σάμυ, από την άλλη, τα αυγά μάτια σήμαιναν πολύ 
περισσότερα από μια διατροφική προτίμηση. Όπως είπε σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του: Η μητέρα μου 
δε θα έδινε ποτέ σε άλλους να φάνε αυγά μάτια και όχι σε μένα. Επομένως, όταν ο Σάμυ ζητούσε αυγά 
μάτια, στην πραγματικότητα ζητούσε στοργή, ίση μεταχείριση και αγάπη (ανάγκη).

Όταν αναλύουμε μια σύγκρουση οφείλουμε να διερευνήσουμε και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώρα.
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Η μαγείρισσα του ξενώνα συνήθως παίζει το ρόλο της μητέρας και το φαγητό έχει συμβολική σημασία, 
καθώς είναι η ενσάρκωση της φροντίδας. Παρ’ όλ’ αυτά η μαγείρισσα σ’ έναν ξενώνα γίνεται μερικές 
φορές αποδέκτης διαφόρων αιτημάτων, μερικά από τα οποία ακόμη κι αν δεν εξελιχθούν σε σύγκρουση, 
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά και μπορεί να προκαλέσουν ένταση. Επομένως πρέπει να καθορισθούν 
ξεκάθαρα όρια που βασίζονται στη διαφάνεια, σε μια πολιτική μη διακρίσεων και στη δικαιοσύνη. 
Ωστόσο, μερικές φορές τα όρια είναι ασαφή. Εκείνη την ημέρα στο μενού υπήρχαν και τα δυο πιάτα. 
Ο Σάμυ άλλαξε γνώμη και ήθελε τα αυγά μάτια μόλις αντελήφθη ότι μπορούσε να επιλέξει. Η επιθετική 
συμπεριφορά του περισσότερο αντανακλούσε την αυξανόμενη δυσφορία του για τη μοναξιά που ένιωθε 
μακριά από τους γονείς του στο Πακιστάν και με τη θεία του που ζούσε στην Ολλανδία και τον είχε 
εγκαταλείψει, αφού μόλις είχε απορρίψει την αίτησή του για οικογενειακή επανένωση.

Γνωρίζοντας ότι άλλα παιδιά έφευγαν από τον ξενώνα για να επανενωθούν με τους συγγενείς τους που 
ζούσαν σε άλλες χώρες της ΕΕ, ο Σάμυ ένιωθε ότι η ζωή ήταν άδικη μαζί του.

Σε περιπτώσεις σαν αυτή είναι απαραίτητο να αναλύσουμε το πλαίσιο της σύγκρουσης και να δείξουμε 
ευελιξία στο χειρισμό της.

Η συντονίστρια του ξενώνα βοήθησε και τους δύο να εκφράσουν τις ενδόμυχες σκέψεις και ανάγκες 
τους. Την Χρύσα τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τα κίνητρα και τις ανάγκες του Σάμυ. Επιπλέον, 
η συντονίστρια εξέτασε προσεχτικά και τις ανησυχίες της Χρύσας, όσον αφορά την απώλεια ελέγχου, 
δίνοντάς της την ευκαιρία να εκφράσει τους φόβους της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το επεισόδιο της 
σύγκρουσης μετασχηματίσθηκε σε ευκαιρία να αυξηθεί η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ Σάμυ και 
Χρύσας, η οποία από τη στιγμή που συζήτησε τις ανησυχίες της με τη συντονίστρια του ξενώνα, ήταν 
καθησυχασμένη και σίγουρη για τον εαυτό της. Συμφώνησαν ότι κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις 
θα ήταν καλό ό Σάμυ να φάει τα αυγά μάτια που ήθελε. H συμπεριφορά αυτή εκ μέρους της μαγείρισσας 
δεν θα εκλαμβανόταν ως αδυναμία αλλά ως συμπόνια.

2.7.2.

«Το Δέντρο της Σύγκρουσης»
Πρόκειται για μια οπτική μέθοδο που προσομοιάζει τη σύγκρουση με ένα δέντρο: ο κορμός του 
δέντρου αντιστοιχεί στο βασικό πρόβλημα της σύγκρουσης. Οι ρίζες του δέντρου είναι τα βαθύτερα 
αίτια της σύγκρουσης και τα κλαδιά του δέντρου είναι οι συνέπειές της. Η μέθοδος αυτή καλεί 
όλους τους εμπλεκόμενους σε μια σύγκρουση, να την αναλύσουν ως κοινό πρόβλημα και να 
καταστρώσουν συνεργατικά την κατάλληλη στρατηγική για την επίλυσή του.

         



        Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

1ο Στάδιο:

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
Προσδιορίστε 
τα αίτια και τις 
συνέπειες της 
σύγκρουσης

Οργανώστε μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων με τα εμπλεκόμενα 
μέρη για να συζητήσετε τη σύγκρουση που σας απασχολεί ως ένα 
κοινό πρόβλημα και να εμβαθύνετε σε αυτό. Αρχίστε την ανάλυση του 
προβλήματος, διερευνώντας τα αίτια και ρωτώντας «γιατί συμβαίνει;» 
Προβλήματα ή συνθήκες που θεωρείτε ότι προκαλούν το κυρίως 
πρόβλημα τοποθετούνται στο κάτω μέρος (τις ρίζες) του δέντρου 
(σελ. 38-39). Πιο κάτω τοποθετούνται προβλήματα και συνθήκες που 
προκαλούν τα παραπάνω αυτά προβλήματα. Σχηματίζονται έτσι αιτιώδεις 
αλυσίδες. Στη συνέχεια προσδιορίστε τις συνέπειες της σύγκρουσης 
οι οποίες τοποθετούνται στο πάνω μέρος (τα κλαδιά) του δέντρου. 
Συνδέστε τα αίτια και τις συνέπειες με βελάκια, με φορά από κάτω προς τα 
πάνω. Κάνετε διορθώσεις και τις απαραίτητες προσαρμογές στο νοητικό 
χάρτη του Δέντρου της Σύγκρουσης που σχηματίστηκε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το Δέντρο της Σύγκρουσης

Ζήτημα-Πρόβλημα: Ολοένα περισσότερες συγκρούσεις ξεσπούν στις δομές φιλοξενίας μεταξύ 
ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων, μεταναστών και εργαζομένων . 

Προσδιορισμός των πραγματικών αιτιών: Το Δέντρο του Προβλήματος/Σύγκρουσης 
(σελ.38-39) δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που ξεσπούν συγκρούσεις μεταξύ των 
εργαζομένων και των νεαρών που διαμένουν στις διάφορες δομές στέγασης για ασυνόδευτους 
πρόσφυγες και μετανάστες.

Παρακάτω υπογραμμίζουμε κάποιους ενδεικτικούς λόγους. Ένας λόγος έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο πεδίο δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα όταν παρουσιάζονται 
λόγω έλλειψης χρόνου (έλλειψη προσωπικού) ή/και λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων 
που χρειάζονται αφενός μεν για να αναγνωρίσουν τις πρώϊμες ενδείξεις μιας σύγκρουσης και 
αφετέρου για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα αίτιά της. 
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2ο Στάδιο:

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
Προσδιορίστε 
εναλλακτικές 
λύσεις

Δουλέψτε στο Δέντρο από κάτω προς τα πάνω αναδιατυπώνοντας τις 
δηλώσεις προβλημάτων σε δηλώσεις λύσεων. Με την μετατροπή κάθε 
αρνητικής δήλωσης πάνω στο δέντρο σε θετική μετασχηματίζετε το Δέντρο 
της Σύγκρουσης σε Δέντρο των Λύσεων. 
Κάθε σχέση αιτίου-αιτιατού στο Δέντρο της Σύγκρουσης μετατρέπεται 
σε σχέση μέσου-σκοπού στο Δέντρο των Λύσεων, που αντιστοιχεί στο 
Δέντρο των Στόχων προς επίτευξη. Πιο συγκεκριμένα το Δέντρο των 
Λύσεων σας δίνει το Σκοπό, το Στόχο, τα Αποτελέσματα και τις Δράσεις 
της παρέμβασης που μπορείτε να αναπτύξετε για την αντιμετώπιση της 
σύγκρουσης.

3ο Στάδιο:

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Όταν θα έχει πλήρως σχηματιστεί το Δέντρο των Λύσεων μπορείτε 
να επιλέξτε τη στρατηγική σας. Στο στάδιο της ανάλυσης στρατηγικής 
εξετάζετε αν θα υλοποιήστε ένα μέρος ή όλες τις δράσεις που προκύπτουν 
από το Δέντρο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύστε προσεχτικά ποιες από τις 
λύσεις/στόχους που εμφανίζονται στο Δέντρο των Λύσεων έχετε τη 
δυνατότητα να επιτύχετε, εφόσον διαθέτετε τους πόρους, την τεχνογνωσία 
και τα κατάλληλα μέσα. Εστιάστε στο τι μπορεί να γίνει και σχεδιάστε τις 
κατάλληλες δράσεις για να πετύχετε καθέναν από τους επιμέρους στόχους.

Πηγή: Προσαρμογή από Βαθάκου Ε. (2017).
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Επιπλέον, μερικές φορές το προσωπικό δεν τηρεί ενιαία στάση απέναντι σε ανήλικους που 
εμπλέκονται σε παρόμοια περιστατικά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα αδικίας 
και διακριτικής μεταχείρισης, με τα παιδιά να διαμαρτύρονται δημιουργώντας ένταση και 
υποκινώντας συγκρούσεις.

Επίσης, το εν λόγω Δέντρο της Σύγκρουσης δείχνει ότι ένας βασικός παράγοντας που όχι 
μόνο οξύνει αλλά και δημιουργεί εξ αρχής συγκρούσεις είναι το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους 
συντονιστές ξενώνων, μερικές φορές συγκρούσεις ξεσπούν επειδή οι ανήλικοι πρόσφυγες δεν 
συμφωνούν με ορισμένους κανόνες και αρχές λειτουργίας στις δομές φιλοξενίας τους. 
Αυτό συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι οι κανόνες δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες 
τους και οι ανήλικοι δεν έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ούτε να διαπραγματευθούν ή να 
συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους.

Το Δέντρο των Λύσεων

Μετατρέποντας το Δέντρο της Σύγκρουσης σε Δέντρο των Λύσεων προσδιορίζουμε το σκοπό 
και το στόχο της παρέμβασης που θα πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης 
καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους. Απώτεροι στόχοι είναι η ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της δομής, η αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και των 
ασυνόδευτων παιδιών, η μείωση των συγκρούσεων και η βελτίωση της διαχείρισης των πόρων 
(οικονομικών, ανθρώπινων, εξοπλισμού). Όσον αφορά τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων ενδεικτικά αναφέρεται η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ξενώνων ώστε να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των ανήλικων παιδιών και εφήβων. 
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει και οι ίδιοι οι έφηβοι να συνδράμουν στη διαμόρφωση των 
κανόνων λειτουργίας των ξενώνων. Επιπλέον, το προσωπικό των δομών φιλοξενίας θα πρέπει 
να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας και να αποκτήσει γνώσεις σε θέματα 
επίλυσης συγκρούσεων. Τέλος, το προσωπικό θα πρέπει να υποστηρίζεται με τακτική εποπτεία και 
έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από τη διοίκηση.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αντικατοπρίζονται στο κάτω επίπεδο του Δέντρου 
των Λύσεων και στο παράδειγμα περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών που θα 
προωθούν την επικοινωνία και τη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας 
των δομών φιλοξενίας, την ανάπτυξη του κατάλληλου μηχανισμού για την καλή διαχείριση των 
πόρων, την εκπαίδευση των εργαζομένων στη διαχείριση συγκρούσεων, την εποπτεία κλπ.

ΣΥΝΗΘΗ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

• Εστίαση σε πρώιμες ενέργειες αντί για ανάλυση και σχεδιασμό των παρεμβάσεων
• Έλλειψη ενός σχεδίου παρέμβασης στην κρίση που να εφαρμόζεται από όλους 

τους εργαζόμενους στο πεδίο
• Απουσία οποιασδήποτε ανάλυσης της σύγκρουσης 
• Ad hoc παρεμβάσεις σε εν εξελίξει συγκρούσεις
• Υιοθέτηση αυταρχικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, της βίας και της 

επιθετικότητας των ανηλίκων αντί την αναζήτηση των βαθύτερων αναγκών τους
• Απουσία μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για το στάδιο 

που έπεται της κρίσης με τη συμμετοχή των ανηλίκων
• Έλλειψη προσωπικού, ειδικότερα εξειδικευμένων επαγγελματιών ή κινητικότητα στο προσωπικό 

(αποχωρήσεις και νέες προσλήψεις)
• Έλλειψη συνεχούς κατάρτισης για όλα τα μέλη του προσωπικού σε σημαντικά θέματα διαχείρισης 

κρίσεων, επίλυσης συγκρούσεων, πρώτων βοηθειών, βασικών γνώσεων συμβουλευτικής
• Έλλειψη συστηματικής κλινικής εποπτείας όλων των εργαζομένων από εξωτερικό επόπτη
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ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

Καταστρέφεται η εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία των δομών φιλοξενίας

Κύριο Πρόβλημα Αύξηση συγκρούσεων μεταξύ εργαζομένων 
& ασυνόδευτων ανηλίκων

Κακή διαχείριση, 
πόρων, έλλειψη 

δεξιοτήτων
ανεύρεσης νέων 

πόρων

Έλλειψη δεξιοτήτων γνώσης 
εργαλείων/μεθόδων για 
διαχείριση διαφωνιών/

συγκρούσεων

Έλλειψη 
εποπτείας

Έλλειψη γνώσης 
/ Απόσταση 

από το πλαίσιο 
φιλοξενίας

Παγιωμένες σχέσεις 
διαδικασίες-έλλειψη 

ευελιξίας και προσαρμογής 

Έλλειψη 
πόρων

Έλλειψη σωστής 
κατάρτισης του 
προσωπικού

Διαπροσωπικές 
συγκρούσεις 

μέσα στην ομάδα

Μη 
εκπεφρασμένη 
διαφορά αξιών

Αίτια

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ: Εφηβεία, 
Ψυχοπαθολογία, 
Νομικό πλαίσιο 

παραμονής

Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
διαφωνούν με το 

πλαίσιο λειτουργίας 
των δομών 

Οι εργαζόμενοι δεν 
ασχολούνται με τα 
προβλήματα όταν 

εμφανίζονται

Κακή εφαρμογή 
πλαισίου 

δομών από 
προσωπικό

Δεν γίνεται σωστή 
παρέμβαση από 
συντονιστές / 

διοίκηση

Δεν 
συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη 
του πλαισίου

Το πλαίσιο δεν 
καλύπτει τις 

ανάγκες τους

Υποστελέχωση Αγνοούν 
τους κανόνες 
λειτουργίας

Διαφορετική 
συμπεριφορά 

σε ίδιες 
καταστάσεις

Αίσθηση 
αδυναμίας / 
ματαίωση

Συνέπειες
Κρίσεις με κίνδυνο 

κλιμάκωσης & 
σωματική βία

Απώλεια 
εμπιστοσύνης / 

καταστροφή 
σχέσεων

Σπατάλη σημαντικών 
πόρων για τη φροντίδα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων

Εξουθένωση 
εργαζομένων 

38

Άγνοια 
αναγκών 
παιδιών



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κ Α Λ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ

Καλή διαχείριση, 
πόρων, βελτιωμένες 

δεξιότητες για 
ανεύρεση νέων 

πόρων

Εκπαίδευση σε κατάλληλα 
εργαλεία/μέθοδο για 

διαχείριση διαφωνιών/
συγκρούσεων

Κατάλληλη 
εποπτεία

Η διοίκηση γνωρίζει 
την κατάσταση / 

Καλή επικοινωνία με 
το πλαίσιο φιλοξενίας

Ευέλικτες διαδικασίες- 
προώθηση επικοινωνίας 

και προσαρμογής

Εύρεση 
πόρων

Σωστή 
κατάρτιση του 
προσωπικού

Δημιουργική διαχείριση 
διαπροσωπικών 

συγκρούσεων μέσα 
στην ομάδα

Διαφορές 
αξιών 

συζητούνται

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
των ξενώνων

Μείωση συγκρούσεων μεταξύ εργαζομένων 
& ασυνόδευτων ανηλίκων

Α
π

οτ
ελ

έσ
μα

τα
Δ

ρά
σ
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Τα παιδιά 
συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη 
του πλαισίου

Το πλαίσιο 
καλύπτει τις 

ανάγκες τους

Ικανοποιητική 
στελέχωση της 

δομής

Επαρκής 
γνώση των 
κανόνων 

λειτουργίας

Ίδια συμπεριφορά 
σε ίδιες 

καταστάσεις

Αίσθηση 
επάρκειας 

ικανοποίησης 
συντονιστών 

Σκοπός
Συγκρούσεις/διαφωνίες 

επιλύονται πριν να 
κλιμακωθούν σε βία

Ενδυνάμωση 
εμπιστοσύνης / 
υγιείς σχέσεις

Αξιοποίηση πόρων 
σημαντικών για τη φροντίδα 
των ασυνόδευτων ανηλίκων

Βελτίωση της 
απόδοσης των 
εργαζομένων

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ: Εφηβεία, 
Ψυχοπαθολογία, 
Νομικό πλαίσιο 

παραμονής

Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
συμφωνούν με το 

πλαίσιο λειτουργίας των 
δομών 

Οι εργαζόμενοι 
ασχολούνται με τα 
προβλήματα όταν 

εμφανίζονται

Καλή εφαρμογή 
πλαισίου δομών 
από προσωπικό

Έγκαιρη και σωστή 
παρέμβαση από 
συντονιστές / 

διοίκηση
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Κύριος 
Στόχος

Κατανόηση 
των αναγκών 
των παιδιών



40

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κ Α Λ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ

2.8. 

Προτάσεις
Για τη διοίκηση των οργανώσεων που λειτουργούν δομές φιλοξενίας 
ασυνόδευτων παιδιών 

• Εξασφαλίστε κατάλληλη και συστηματική εκπαίδευση στους εργαζόμενους στο πεδίο και συνεχή 
σε βάθος εκπαίδευση στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

• Πλαισιώστε τους νεοπροσληφθέντες και το ανεκπαίδευτο προσωπικό στις βάρδιες, καθώς 
μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες το άγχος θα επιδεινώσει και θα 
κλιμακώσει την κρίση. Η εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης από έμπειρους υπαλλήλους για 
ένα χρονικό διάστημα (job shadowing) μπορεί να βοηθήσει τους νεοπροσληφθέντες.

• Παρέχετε τακτική εποπτεία σε όλα τα μέλη του προσωπικού. Ο επόπτης θα πρέπει να είναι 
εξωτερικός συνεργάτης της οργάνωσης.

• Φροντίστε να υπάρχει ατομική ή ομαδική εποπτεία πέραν των κανονικών συνεδριών, όταν το 
προσωπικό καταπονείται αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.

• Συντάσσετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτιμήσεις αναγκών του προσωπικού και των 
παιδιών με σκοπό την παροχή στοχευμένης υποστήριξης.

• Προβάλετε τις προοπτικές αποτελεσματικής λειτουργίας της δομής φιλοξενίας και σχεδιάστε 
την πρόληψη κρίσεων που σχετίζονται με ελλιπή χρηματοδότηση, ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών 
ποιότητας και υψηλή κινητικότητα του προσωπικού.

• Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων που θα εφαρμοστεί από την 
ομάδα των εργαζομένων στη δομή φιλοξενίας.

Για τους εργαζόμενους στο πεδίο που υποστηρίζουν ασυνόδευτους 
πρόσφυγες και μετανάστες

• Σχεδιάστε συναντήσεις προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση και τακτικές συναντήσεις εποπτείας 
με όλα τα μέλη της ομάδας που εργάζονται στη δομή φιλοξενίας

• Καταστρώστε ένα σχέδιο παρέμβασης στην κρίση και προχωρείστε στη σύσταση ομάδας 
παρέμβασης για σοβαρά επεισόδια βίας.

• Ενθαρρύνετε πρακτικές που είναι προϊόν ώριμης σκέψης όταν κάνουν την εμφάνισή τους 
περιστατικά σύγκρουσης και βίας.

• Ενισχύστε το ηθικό της ομάδας και ενθαρρύνετε τις διαπροσωπικές σχέσεις 
μεταξύ συναδέλφων.

• Προωθήστε συμπράξεις και συνεργασίες με τις τοπικές δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις 
που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας. Διαδικασίες παραπομπής 
ανηλίκων που απαιτούν εξειδικευμένες υπηρεσίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στην 
στρατηγική της οργάνωσης.
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