Παράρτημα 3: Φόρμα Αξιολόγησης Βέλτιστου Ενδιαφέροντος4
α. Συγκατάθεση Παιδιού
β. Συμπλήρωση σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγονται από όλες τις
διαθέσιμες πηγές
γ. Ενημέρωση για την απόκτηση νέων πληροφοριών (αρχείο ημερομηνιών)

Overview
Τοποθεσία: Κέντρο Υποδοχής/ Καταφύγιο/Άλλο

Συνδεόμενες υποθέσεις:

………………………….............................….

………………………….............................….

Νο Εγγραφής.

Παραπομπή από:

………………………….............................….

………………………….............................….

(Υπηρεσία Ασύλου, αν έχει υποβληθεί αίτηση)

Υπεύθυνος Επίτροπος/Κηδεμόνας:

Ημ/νίες ολοκλήρωσης:

………………………….............................….

………………………….............................….

Καθεστώς Παιδιού

Σκοπός Αξιολόγησης

Ασυνόδευτο

Εξεύρεση Βιώσιμης Λύσης

Xωρισμένο

Διευθέτηση κοινωνικής φροντίδας

Ορφανό

Απομάκρυνση από οικογενειακό περιβάλλον
στη χώρα υποδοχής

Άλλο

Άλλο
Κανένα από τα παραπάνω

4. UNHCR, Inter-agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children, Tool No.30,
p. 149
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ς

Προτεραιότητα Περίπτωσης (αναφέρετε λόγους)
Επείγουσα

Εξηγήστε:

Κανονική
Ειδικές ανάγκες του παιδιού:

Δημογραφικές πληροφορίες παιδιού (βλ. φόρμα καταγραφής)
Να αναφερθεί εάν η πληροφορία βασίζεται σε εκτίμηση
Ονοματεπώνυμο
Ψευδώνυμο
Ηλικία
Φύλο
Ημερομηνία Γέννησης
Τόπος γέννησης
Ημερομηνία άφιξης στη χώρα
Ημερομηνία άφιξης στη συγκεκριμένη
τοποθεσία
Υπηκοότητα
Εθνοτική ομάδα
Θρησκεία
Διεύθυνση διαμονής
Εγγεγραμμένη διεύθυνση στην τελευταία
κάρτα αιτούντα άσυλο
Σχετιζόμενες υποθέσεις

,
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I. Γενικές πληροφορίες

I

Εθνοτική ομάδα
Θρησκεία
Ομιλούμενη/ες γλώσσα/ες
Επίπεδο εκπαίδευσης
(τάξεις που έχουν ολοκληρωθεί)
Με ποιον έμενες στην πατρίδα σου;
Μητέρα
Ονοματεπώνυμο Μητέρας

I

Πότε είδες τελευταία φορά τη μητέρα σου;
Πού;
Πού νομίζεις ότι βρίσκεται τώρα;
Έχει αριθμό τηλεφώνου;
Πατέρας
Ονοματεπώνυμο Πατέρα
Πότε είδες τελευταία φορά τον πατέρα σου;
Πού;
Πού νομίζεις ότι βρίσκεται τώρα;
Έχει αριθμό τηλεφώνου;

Αδέλφια
Όνομα

202

Ηλικία/Φύλο

Τόπος Διαμονής
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II. Ιστορικό χωρισμού από τους γονείς
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Πως χωρίστηκες από την οικογένειά σου; Με ποιον τρόπο έγινε αυτό;
(Υπόδειξη χρόνου, τόπου αλλά και αιτιών του χωρισμού). Γιατί έφυγες από την πατρίδα σου; Με
ποιον τρόπο έφτασες στην Κύπρο; (Αναφέρετε τρόπο και δρόμο που ακολουθήθηκε κατά το ταξίδι,
ονόματα που πιθανόν τον/την βοήθησαν και σχέση μαζί τους). Πότε έφτασες στην Κύπρο; Έχεις
κάποιους συγγενείς ή φίλους στην Κύπρο; Αν ναι αναφέρετε ονόματα, σχέση, τρόπο επικοινωνίας
(αν υπάρχει). Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να αναφέρεις σε σχέση με το ταξίδι σου;

III. Αξιολόγηση αναγκών κοινωνικής προστασίας
Πλαίσιο διαμονής
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Με ποιον ζεις σήμερα; (Σημειώστε τα ονόματα, ηλικίες, φύλο). Υπάρχει
ενήλικας (όνομα/ τοποθεσία στη χώρα ασύλου) που σε φροντίζει; Σημειώστε το όνομα, τη σχέση,
τις πληροφορίες επικοινωνίας. Πώς βρήκες αυτό το μέρος για να μείνεις; Πώς είναι η σχέση σου με
το φροντιστή σου ή/και τους συγκατοίκους; Ποιες είναι οι δραστηριότητές σου (δουλειές) στο νοικοκυριό; Ποιες είναι οι δραστηριότητές (δουλειές) των άλλων παιδιών στο νοικοκυριό; Αισθάνεσαι
ότι αντιμετωπίζεσαι όμοια με τα άλλα παιδιά; Σου αρέσει να μένεις με αυτή την οικογένεια; Είσαι
ευχαριστημένος/η εδώ;

Ασφάλεια
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Νιώθεις ασφαλής σε αυτό το μέρος; Εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι; Έχουν
συμβεί κάποια περιστατικά; (Εάν ναι, περιγράψτε.) Μπορείς να περιγράψεις το μέρος που διαμένεις;
Σημειώστε τον αριθμό των δωματίων, τις συνθήκες και τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν εκεί, κλπ.

Υγεία και πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Νιώθεις υγιής; Αν όχι, παρακαλώ, εξήγησε τον τύπο ασθένειας/ πώς
αισθάνεσαι σωματικά. Έχεις πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη; Αν όχι, εξηγήστε γιατί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

02-HANDBOOK_KYPROS_GR.indd 203

203

05/11/2019 3:46 μ.μ.

Πρόσβαση σε φαγητό
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Έχετε φαγητό κάθε μέρα; Πόσο συχνά τρως? Πιστεύεις ότι έχεις αρκετό
φαγητό; Εάν όχι, παρακαλώ εξήγησε. Τι έφαγες εχθές? Ποιος σας παρέχει το φαγητό;

Νερό* και Υγιεινή
*η πρόσβαση στο νερό μπορεί να ισχύει κυρίως για κέντρα μεταναστών, κέντρα κράτησης

Προτεινόμενες ερωτήσεις: Έχετε πρόσβαση σε καθαρό νερό; Πόσο μακριά είναι το σημείο του
νερού; Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποχέτευσης όπου ζείτε; Υπάρχουν κίνδυνοι για σας
σχετικά με τη συλλογή νερού ή τη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής;

Εκπαίδευση
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Πηγαίνεις στο σχολείο ή σε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα; Περιγράψτε (ονομασία του σχολείου/του κύκλου μαθημάτων, βαθμοί, κανονικότητα της συμμετοχής,
κλπ.). Αν όχι, εξήγησε γιατί. Πήγαινες στο σχολείο πριν από το χωρισμό από τους γονείς σου; Σου
αρέσει να πηγαίνεις στο σχολείο; Εάν ναι, τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο; Αν όχι, εξήγησε
τους λόγους. Τα άλλα παιδιά στο σπίτι πηγαίνουν στο σχολείο;

I

Καθημερινές Δραστηριότητες Παιδιού
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Παίζεις με άλλα παιδιά; Αν ναι, τι κάνετε και πού; Πόσες ώρες την ημέρα;
Εργάζεστε για να κερδίσετε χρήματα; Αν ναι, τι κάνεις; Πόσες ώρες την ημέρα; Τι κάνεις με τα
χρήματα που κερδίζεις;

V

Προστασία και ψυχοκοινωνική ευημερία
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Πού/ σε ποιον πηγαίνεις για να συζητήσεις προβλήματα ή να ζητήσεις βοήθεια; Λαμβάνεις υποστήριξη από τη μονάδα στην οποία κατοικείς; Έχεις κάποιον άλλο με τον οποίο
μπορείς να μιλήσεις; Από ποιον και ποιο είδος υποστήριξης λαμβάνεις; Αν όχι, εξήγησε. Νιώθεις
ασφαλής; Έχεις κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες; Κοιμάσαι καλά? Έχεις εφιάλτες; Εάν ναι, πόσο συχνά;
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Εντοπισμός Οικογένειας
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Θα ήθελες να λάβεις βοήθεια για να βρεις τα μέλη της οικογένειάς σου;
Εάν ναι, σημειώστε ποιους θα ήθελε να εντοπίσει το παιδί και τις πληροφορίες που έχει το παιδί
σχετικά με τη θέση των συγγενών. Εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν θέλεις να βρες
τους συγγενείς σου; Διεξάγεται ο εντοπισμός των μελών της οικογένειας; Εάν ναι, από ποια υπηρεσία; Έχεις ενημερωθεί για τα αποτελέσματα;

Άλλο
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Υπάρχουν άλλες πληροφορίες που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μου
σήμερα;

IV. Κατ’ οίκον επισκέψεις
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Σημειώστε το ίδιο, την ηλικία και το φύλο των ατόμων που βρίσκονται
στο σπίτι κατά την επίσκεψη. Ποιος ζει σήμερα μαζί σου σε αυτό το σπίτι; (Σημειώστε ονόματα, ηλικίες, φύλο.) Πόσο καιρό ζείτε εδώ; Ποιος ετοιμάζει το φαγητό; Πόσο συχνά τρως? Ποιο είδος φαγητού
τρώτε; Πού κοιμάσαι σε αυτό το σπίτι; Πώς περνάς τον χρόνο σου? Τι σου αρέσει να κάνεις; Πώς
νιώθεις που ζεις σε αυτό το σπίτι; Είσαι ευχαριστημένος/η εδώ;

V. Πληροφορίες που πρέπει να συμπληρωθούν από τον αξιολογητή
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Το παιδί φαίνεται υγιές; Αν όχι, εξηγήστε. Το παιδί έχει προβλήματα
διατροφής; Υπάρχουν (επείγουσες) ιατρικές ανάγκες; Εάν ναι, εξηγήστε. Το παιδί έχει αρκετά ρούχα;
Περιγράψτε τις εντυπώσεις σας για το σπίτι. Το παιδί σας φαίνεται φοβισμένο / αποσυρμένο /
δυστυχισμένο (παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες); Υπάρχουν (επείγουσες) ανάγκες προστασίας
ή κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν (παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες);
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VI. Συνέντευξη επαλήθευσης με τον ενήλικα φροντιστή/
ανάδοχη οικογένεια (αν υπάρχει)
Όνομα φροντιστή:
Φύλο:

Ηλικία:

Εθνικότητα:

Σχέση με το παιδί

Όνομα μητέρας:

Όνομα πατέρα:

Προτεινόμενες ερωτήσεις: Πού ζούσε το παιδί; (Δηλώστε το όνομα της επαρχίας, του χωριού.) Πώς
διαχωρίστηκε το παιδί από την οικογένειά του; Ποιες πληροφορίες έχετε σχετικά με το παιδί και τη
ζωή του/της; Πότε συναντήσατε για πρώτη φορά το παιδί; Πόσο καιρό ζει το παιδί μαζί σας; Πώς
ήρθε το παιδί να ζήσει μαζί σας; Είστε σε επαφή με τους γονείς του παιδιού ή άλλους συγγενείς;
Αν ναι, παρακαλούμε δώστε τα στοιχεία επικοινωνίας. Πώς είναι η σχέση σας με το παιδί; Είστε σε
θέση να συνεχίσετε τη φροντίδα του/της; Είναι το παιδί υγιές; Υπάρχουν άλλες πληροφορίες που θα
θέλατε να μοιραστείτε μαζί μου σήμερα;

V

VII. Περίληψη και Προτάσεις
Περίληψη περίπτωσης + αναγνωρισμένες ανάγκες + παρατηρήσεις

Υ

Η
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Συνιστώμενες ενέργειες παρακολούθησης / παραπομπή
Ασφαλές καταφύγιο

Άλλη ειδική βοήθεια (προσδιορίστε):

Προσδιορισμός της κατάστασης πρόσφυγα
Προστασία
Ιατρική βοήθεια
Εναλλακτική Φροντίδα
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Συμβουλευτική
Τροφή
Νερό/ υγιεινή
Εκπαίδευση
Καταφύγιο
Δραστηριότητες ψυχαγωγίας
Επισκέψεις στο σπίτι

VIII. Σχέδιο Παρέμβασης (με σειρά προτεραιότητας)
Παρέμβαση/Παρακολούθηση

Φορέας Παροχής
Υπηρεσίας

Ενέργειες & Ημερομηνία

Καθεστώς

Υπογραφή Κηδεμόνα/Συντονιστή………………………….............................….
Ημερομηνία ………………………….............................….
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