Zlepšení alternativních forem péče
o nezletilé děti cizinců bez doprovodu
rodičů a jiných příbuzných

Koordinováno

Spolufinancováno Azylovým, migračním
a integračním fondem Evropské unie.

POSKYTOVÁNÍ PÉČE
O NEZLETILÉ BEZ
DOPROVODU
V posledním desetiletí vzrostl počet lidí,
kteří uprchli před válkou, náboženským či
jiným pronásledováním a hledají nový život
v Evropě. Skrze migrační toky přichází do
Evropy nejenom dospělí, ale také děti,
které patří mezi nejzranitelnější osoby.
Zejména, pokud se jedná o nezletilé bez
doprovodu rodičů nebo jiného zákonného
zástupce.
Evropské země musí zajistit efektivní péči
o nezletilé bez doprovodu (NBD). Důležité
systémy alternativní péče by měly být nadále
zlepšovány, aby byla zaručena integrace a
komplexní péče o tyto děti.

FAKTA
& ČÍSLA
V roce 2019 přišlo na vnější hranice EU zhruba 33 000 dětí, včetně více jak 5 000 nezletilých bez
doprovodu
Fundamental Rights Agency

V období od ledna do června
2019 přišlo do Řecka, Španělska, Itálie a Bulharska 8 236
dětí, včetně 2 794 (34%) NBD.
IOM

V Itálii je do března 2020 zaregistrováno 5 265 nezletilých bez
doprovodu.
Ministry of Labour and Social Policies

Adekvátní péče o děti zahrnuje nejen
bezpečné bydlení, ale také všechny služby,
bez kterých by jinak nešlo jednat v nejlepším
zájmu a blahobytu dítěte.*
*European Commission Communication on the protection of children in migration, 2017

Projekt EPIC navazuje již na práci, kterou
vykonává systém alternativní péče.
Usiluje zejména o zlepšení účinnosti
a kvality alternativních forem péče,
konkrétně:
Podpora výměny dobré praxe, postupů a metodologie mezi partnery.
Rozšíření kompetencí u klíčových aktérů a informace pro rozšiřování pečovatelských služeb.

AKTIVITY
Návštěva terénu v každé z projektových zemí za účelem výměny dobré
praxe, postupů a metodologie;
Budování kapacit, školení a poskytnutí informací pro odborníky, rodiny a
nezletilé bez doprovodu (NBD);
Zahájení lokálních informačních kampaní mezi zainteresovanými
rodinami, na podporu pěstounské péče o nezletilé bez doprovodu (NBD);
Zapojení soukromého sektoru do podpory odborného vzdělávání a
pracovních příležitostí pro nezletilé bez doprovodu (NBD)

Foto Eduardo Castaldo pro Cidis

PROJEKT

PARTNEŘI

EPIC je dvouletý project realizovaný ve čtyřech evropských zemích.
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