
Αίτηση για επίσκεψη παιδιού
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* Σε περίπτωση που συνοδεύεσαι.

Ταξίδι στην κοινότητα:
Διαδικασία επίσκεψης παιδιού!

Μία εμπειρία που ξεπερνά τα πάντα! Οι επισκέψεις παιδιού είναι πολύ σημαντικές τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για το 
ίδιο το παιδί και την οικογένεια του, αλλά και αφορμή για γιορτή ολόκληρης της κοινότητας. Το ταξίδι ξεκινάει 3 μήνες 
πριν, οπότε μας ενημερώνεις και εμείς με τη σειρά μας φροντίζουμε να ενημερωθεί το παιδί και οι γονείς του για την 
επίσκεψή σου. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις την διαδικασία που ορίζει η ActionAid έτσι ώστε να διασφαλίσουμε 
την έγκριση από τους γονείς, την προετοιμασία της κοινότητας (που ενδεχομένως να μην είχαν ποτέ ξανά επισκέπτη 
από άλλη χώρα) και την ομαλή μετάβαση σου στο χωριό του παιδιού. Οι επισκέψεις είναι μια ευκαιρία για τους κατοί-
κους να γιορτάσουν μαζί σου, να σε ευχαριστήσουν και να σε γνωρίσουν από κοντά!

Βήμα 1ο:
Συμπληρώνεις τη σχετική αίτηση και τη στέλνεις ηλεκτρονικά στο info.hellas@actionaid.org πατώντας το κουμπί «Απο-
στολή φόρμας μέσω email».

Βήμα 2ο: 
Εφόσον παραλάβουμε την αίτηση σου η ActionAid θα επικοινωνήσει με το τοπικό γραφείο της χώρας ώστε να οργανώσει την 
επίσκεψη στο παιδί. Το προσωπικό της ActionAid θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά το ταξίδι σου. 
Παρακαλούμε να έχεις υπόψιν ότι μερικές φορές πολιτικές ή κλιματικές συνθήκες μπορεί να εμποδίσουν αυτή την επίσκεψη.

Βήμα 3ο:
Με την άφιξη σου στη χώρα το προσωπικό της ActionAid θα φροντίσει για την μεταφορά και τη συνάντηση σου με το παιδί. 

Καλό ταξίδι…

Συχνές ερωτήσεις:

•	Γιατί η ActionAid ζητά ενημέρωση 3 μήνες πριν το ταξίδι;
 Ο λόγος που ζητάμε 3 μήνες νωρίτερα ενημέρωση είναι επειδή χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με τη χώρα ώστε να ετοιμάσουμε όλες 
 τις λεπτομέρειες για την επίσκεψη σας, καθώς επίσης να έχετε και εσείς το χρόνο να προετοιμαστείτε για το ταξίδι(εμβόλια, visa).
•	Τι έξοδα να υπολογίσω για το ταξίδι;
 Το κόστος ενός τέτοιου ταξιδιού εξαρτάται από την χώρα που πηγαίνετε. Όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής από και προς τη χώρα
 επιβαρύνουν εσάς. Θα πρέπει επίσης να υπολογίσετε το κόστος μεταφοράς στο χωριό του παιδιού και ότι επιπλέον έξοδο προκύψει κατά 
 τις μέρες παραμονής σας. Εμείς θα σας δώσουμε ένα ενδεικτικό κόστος για τα έξοδα με την παραλαβή της αίτησης σας.
•	Κατά την επίσκεψη μου στο παιδί θα συνοδεύομαι από προσωπικό της ActionAid;
 Κάθε επίσκεψη σε παιδί που συμμετέχει στο πρόγραμμα Αναδοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από προσωπικό της ActionAid. 
 Αυτό γίνεται για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του παιδιού αλλά και τη δική σας. Επισκέψεις χωρίς να έχει ενημερωθεί η  ActionAid και 
 χωρίς τη συνοδεία προσωπικού της δεν επιτρέπονται.
•	Τι μπορώ να πάρω στο παιδί;
 Συστήνουμε να αποφεύγονται τα δώρα γιατί αρχή μας είναι να μην δημιουργούμε διακρίσεις μεταξύ των παιδιών. 
•	Τι γίνεται σε περίπτωση που ακυρώσω το ταξίδι μου;
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα χρειαστεί να καλέσετε τη Σοφία Δελενίκα στο 212.000.6365.
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