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«Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του προγράμματος 
PROCHILD: Διασφαλίζοντας τους νέους και ενδυναμώνοντας τους 
επαγγελματίες» 

 
Το διετές πρόγραμμα κατά της βίας των παιδιών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια – 2014 – 2020», είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της διαδικτυακής πλατφόρμας του: 
https://www.prochildproject.org. 

Στην πλατφόρμα θα ανακοινώνονται οι στόχοι του διετούς προγράμματος  το οποίο αναζητά να 
δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων που 
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά. 

Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί προβλήματα σχετικά με την υποαναφορά των περιστατικών 
κακοποίησης και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα επιδιώξει την εφαρμογή μιας κοινής 
προσέγγισης, βασισμένης στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών και στο βέλτιστο 
συμφέρον των παιδιών. 

Η σύμπραξη φορέων θα συνεργαστεί για να ενισχύσει τις ικανότητες των επαγγελματιών για την 
έγκαιρη ανίχνευση του φαινομένου, να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την συνεργατική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του φαινομένου της βίας ενάντια στα παιδιά και να ευαισθητοποιήσει 
τους επαγγελματίες στο τι είναι βία, κακοποίηση, παραμέληση των παιδιών και με ποιον τρόπο 
μπορούν να δώσουν/ λάβουν περαιτέρω υποστήριξη. 

Επαγγελματίες και φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από ελεύθερα διαθέσιμα, προσαρμοσμένα 
ηλεκτρονικά εργαλεία κατάρτισης και πηγές που θα διατεθούν στην πλατφόρμα: 

1) Διαδικτυακά μαθήματα που θα φιλοξενήσουν εκπαιδευτικό υλικό και θα παράσχουν χώρο για 
ανταλλαγή απόψεων σε κλινικές περιπτώσεις. 

2) Ολοκληρωμένα πρωτόκολλα που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προτύπου 
παρέμβασης για την έγκαιρη ανίχνευση της κακοποίησης / κακομεταχείρισης, αναφοράς και 
προστασίας των παιδιών θυμάτων 

3) Αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
ενσωμάτωσης μεταξύ των υπηρεσιών για την προστασία και την υποστήριξη των ανηλίκων, 
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τον ρόλο της ψυχικής υγείας των γονέων στο φαινόμενο της βίας κατά των παιδιών, τα 
στοιχεία και τα κριτήρια για την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών θυμάτων και τους παράγοντες 
κινδύνου για την εκδήλωση επιπλοκών όπως π.χ. ψυχικών διαταραχών στα θύματα παιδικής 
κακοποίησης. 

Η νέα διαδραστική πλατφόρμα θα προβάλλει νέα, blogs, αποτελέσματα του προγράμματος και 
ενημερώσεις, όπως αναφορές, συμβουλές πολιτικής όπως και ευκαιρίες συνεργασίας, για παράδειγμα 
ανακοινώσεις εκδηλώσεων, σεμινάρια. 

Η σύμπραξη PROCHILD είναι ένα διεθνικό πρόγραμμα που αποτελείται από 6 οργανισμούς από 6 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Alma Mater Studiorum, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια – Ιταλία 

Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Φινλανδία 

La Voix De L’enfant, Γαλλία 

IARS International Institute, Ηνωμένο Βασίλειο 

Katholische Fachhochschule 

Nordrhein-Westfalen, Γερμανία 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ελλάδα. 

Η σύμπραξη PROCHILD έκανε την εναρκτήρια συνάντηση για την πρώτη φάση του προγράμματος 
στην Μπολόνια στις 14 – 15 Νοεμβρίου 2018. 

(https://www.prochildproject.org/2018/12/28/prochild-kick-off-meeting/) 

 

Επικοινωνία: 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

Φωκίδος 7, ΤΚ 11526 

https://www.prochildproject.org/2018/12/28/prochild-kick-off-meeting/
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Αθήνα 

e-mail: ich_dos@otenet.gr, mpsarrakou@ich-mhsw.gr 

τηλέφωνο: 210-7715791 

fax: 210 – 7793648 

www.ich.gr 

www.ich-mhsw.gr 
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