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PROCHILD-hanke pyrkii rakentamaan monialaisen, integroidun yhteistyömallin
kaikille lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen parissa toimiville sidosryhmille. Hanke pyrkii ratkaisemaan tiedonkulun puutteisiin ja palveluiden hajanaisuuteen
liittyviä ongelmia ja rakentamaan yhteisen lähestymistavan mallia, joka perustuu
ammattilaisten toisiaan täydentävään osaamiseen ja lapsen etuun.
PROCHILD pyrkii systematisoimaan nykyaikaiset EU-alueen menettelytavat tarttua
lasten kaltoinkohteluun. Hanke liittyy olennaisesti direktiivin 2012/29/EU toimeenpanoon, joka liittyy lapsiuhrien ja heidän huoltajiensa mahdollisuuteen saada tietoa,
tukea ja suojelua sekä päästä lasten edun huomioon ottavaan rikosoikeudelliseen
prosessiin.

TAUSTA
Lasten kaltoinkohtelua esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa ja etnisissä ryhmissä, ja
sen piirteet vaihtelevat riippuen esimerkiksi uhrin iästä, väkivallan muodosta ja vakavuusasteesta, tapahtumaympäristöstä sekä uhrin ja rikoksentekijän suhteesta
toisiinsa. Kaltoinkohtelua voi olla hankala tunnistaa ja havaita, koska sitä vähätellään tai se voidaan kiistää kokonaan.
Lasten kaltoinkohtelu on usein luonteeltaan toistuvaa, ja sen uhrit pääsevät suojelun, kuntouttavan, sosiaalisen ja psykoemotionaalisen tuen piiriin vasta myöhemmin. Väkivallan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin terveysvaikutuksista on saatu
kliinistä näyttöä ja tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että varhainen, integroitu ja
asiantunteva hoito on välttämätöntä väkivallan fyysisten ja psyykkisten haittavaikutusten korjaamiseksi.

Hankkeen tarkemmat tavoitteet ovat:
Lasten perusoikeuksien suojeleminen
Kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteiden varhaisen tunnistamisen ja ilmoittamisen kehittäminen;
Moniammatillisen lapsiuhrien suojelu- ja hoitomallin käyttöönotto
Sosiaali- ja terveyspalveluille, oppilaitoksille, poliisille ja oikeusviranomaisille suunnattujen integroitujen, yhteisten toimintakäytäntöjen suunnittelu lastensuojelun alalla tehtävän yhteistyön kehittämiseksi
Ammattilaisten tapausten varhaisen tunnistamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
Käyttökelpoisten ja tarkoituksenmukaisten tapojen etsiminen väkivallan uhrien ja heidän perheenjäsentensä tai huoltajiensa ottamiseksi aktiivisesti mukaan suojelun ja tukipalveluiden arviointi- ja kehitysprosesseihin

ODOTETUT TULOKSET

Verkko-oppimisalusta eri alojen
ammattilaisille ja opiskelijoille,
jossa on saatavilla harjoitustehtäviä ja tapausesimerkkejä.

Sellaisten paikallisten ja
kansallisten käytäntöjen
täytäntöönpano, joilla edistetään lasten kaltoinkohtelun
ja lapsiin kohdistuvan väkivallan
varhaiseen havaitsemiseen, siitä
ilmoittamiseen ja lapsiuhrien
suojeluun liittyvän integroidun
toimintamallin käyttöönottoa

Perheiden, lasten ja nuorten,
koulujen henkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöstön, poliisin ja
oikeusviranomaisten tietoisuuden lisääminen koskien
väkivallan, hyväksikäytön ja
laiminlyönnin määrittelyä ja
sitä, miten tällaisissa tilanteissa voi antaa tai saada tukea

Keskustelun käynnistäminen
lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan
liittyvien tietojen analysoimiseen ja toimintakäytäntöjen
luomiseen tähtäävän epidemiologisen rekisterin perustamiseksi Italiaan

KONSORTIO
PROCHILD on kansainvälinen hanke, johon osallistuu 6 organisaatiota
kuudesta EU-maasta:
Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna, Italia
Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Suomi
La Voix De L’enfant, Ranska
IARS International Institute, Iso-Britannia
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Saksa
Institouton Ygeias Tou Paidiou, Kreikka
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CONTACT@IARS.ORG.UK
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