
Η γονεϊκότητα/υιοθεσία έχει προκλήσεις

 Ανταλλαγή εμπειριών 

 Υποστήριξη

 Εκπαίδευση



Σύλλογος φίλων της μεικτής οικογένειας

 Η υιοθεσία δημιουργεί οικογένειες.

 Η υιοθεσία ενώνει οικογένειες.

 Η υιοθεσία προάγει την πολυπολιτισμικότητα.

 Η υιοθεσία διαμορφώνει την κοινωνία.

Ένας σύλλογος που αγκαλιάζει:

Τη μοναδικότητα της ιστορίας του κάθε παιδιού και τη
δημιουργία της οικογένειας με οποιονδήποτε τρόπο – με
την προϋπόθεση ότι ο τρόπος αυτός βασίζεται στο σεβασμό
των δικαιωμάτων του παιδιού.



Τα παιδιά ωφελούνται όταν:

Κοινωνικοποίηση
Εκπαίδευση
Επικοινωνία

Συναναστρέφονται 
παιδιά που ανήκουν 

στην ίδια φυλή με 
αυτά και που έχουν 

παρόμοιες 
προσωπικές 

ιστορίες.

Συναναστρέφονται 
ενήλικες που 

ανήκουν στην ίδια 
φυλή με αυτά.

Συναναστρέφονται 
οικογένειες που 
είναι «μεικτές» 

φυλετικά ή 
«γονιδιακά» 
(interracial, 
transracial, 
blended).

Αναπτύσσουν υγιή 
αίσθηση ταυτότητας 

και υψηλή 
αυτοεκτίμηση.

Ο περίγυρός τους 
είναι 

ευαισθητοποιημένος 
σχετικά με  την 

υιοθεσία. 

Ο περίγυρός τους 
είναι 

ευαισθητοποιημένος 
σχετικά με το 

ρατσισμό.  



Προτεινόμενες δράσεις 2019-----

Κοινωνικοποίηση

 Τακτικές συνάντησες για παιχνίδι – π.χ. μηνιαίες.

 1-2 εκδηλώσεις εορταστικές.

 Έκτακτες δραστηριότητες, όπως σεμινάρια χορού/μουσικής, αφήγηση παραμυθιών, 
μαθήματα γλώσσας, θεατρικές παραστάσεις κ.α. (μπορούν να γίνουν και στο πλαίσιο των 
τακτικών συναντήσεων).

Εκπαίδευση

 Υποστηρικτικές συναντήσεις μεταξύ γονέων.

 Ανταλλαγή υλικού: δημοσιεύσεων, βιβλίων, κ.α..

 Θεματικές συζητήσεις με συντονιστές.
 Παραδείγματα: πώς αποκρινόμαστε σε ερωτήσεις ξένων για την οικογένειά μας, πώς μιλάμε στα παιδιά για την 

υιοθεσία, πώς μιλάμε στα παιδιά για τον ρατσισμό.

 Σεμινάρια ανοικτά με προσκεκλημένους ομιλητές.

 Συζητήσεις με μέλη της ευρύτερης οικογένειας για ενημέρωση και εκπαίδευση.

Επικοινωνία

 Ιστοσελίδα.

 Φυλλάδια/εκδόσεις .
 Παραδείγματα: ενημέρωση των δασκάλων για τον τρόπο αναφοράς στην υιοθεσία, ενημέρωση των συμμαθητών.

 Newsletter/blog.



Συζήτηση

 Συμφωνείτε σε γενικές γραμμές με τις βασικές επιδιώξεις του 
Πελαργού (κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση, επικοινωνία);

 Σε ποιες επιδιώξεις ή δραστηριότητες θα προτείνατε να 
δώσουμε προτεραιότητα το επόμενο διάστημα; Έχετε να 
προτείνετε άλλες δραστηριότητες για το 2019 ή και 
μακροπρόθεσμα;

 Νέα μέλη!

 Θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα εργασίας του Πελαργού 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του; Υπάρχει κάποια 
δραστηριότητα στην οποία προτιμάτε/μπορείτε να 
εμπλακείτε περισσότερο;

Ευχαριστούμε!






