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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ PROCHILD 
Το πρόγραμμα PROCHILD επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 
διεπιστημονικό, ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας με τους 
αρμόδιους για την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών. 
Το έργο θα καταπολεμήσει την υπο-αναφορά περιστατικών 
και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα εφαρμόσει μια 
κοινή προσέγγιση βασισμένη σε συμπληρωματικές ικανότητες 
και στο συμφέρον του παιδιού.

ΥΠΌΒΑΘΡΌ
Η κακοποίηση παιδιών επηρεάζει όλες τις κοινωνικές τάξεις 
και εθνικότητες, ενώ παρουσιάζει μια σειρά χαρακτηριστικών, 
όπως η ηλικία του θύματος, ο τύπος και η σοβαρότητα της 
βίας, το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα και η σχέση μεταξύ 
του θύματος και του δράστη. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
που δύσκολα αναγνωρίζεται και παρακολουθείται, λόγω των 
πολιτισμικών μηχανισμών ελαχιστοποίησης και άρνησης. 
Όταν αναγνωρίζεται, λαμβάνονται μέτρα προστασίας του 
θύματος και ακολουθούν μέτρα για την κοινωνική και ψυχο-
συναισθηματική του αποκατάσταση. Κλινικά ευρήματα και 
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επιστημονικές έρευνες έχουν  δείξει μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της στην υγεία, 
επισημαίνοντας πως οι σωματικές και ψυχολογικές 
βλάβες απαιτούν έγκαιρη, ολοκληρωμένη και 
εξειδικευμένη θεραπεία.  

ΣΚΌΠΌΣ ΚΑΙ ΣΤΌΧΌΙ
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι να:

  Προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών 

  Προωθηθεί η έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά 
περιπτώσεων ΚαΠα – Π

  Υιοθετηθεί ένα διεπιστημονικό μοντέλο 
προστασίας και φροντίδας των παιδιών θυμάτων

  Αναπτυχθούν ολοκληρωμένα και κοινά 
πρωτόκολλα μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της 
Αστυνομίας και των δικαστικών αρχών

  Αυξηθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών για 
την έγκαιρη αναγνώριση του φαινομένου

  Εντοπιστούν βιώσιμοι και κατάλληλοι τρόποι 
ώστε τα θύματα βίας και οι οικογένειες /
φροντιστές τους να έχουν έναν ενεργό ρόλο στην 
αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών 
προστασίας και υποστήριξης.

ΠΡΌΣΔΌΚΏΜΕΝΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν:

  Ηλεκτρονική πλατφόρμα για επαγγελματίες 
και φοιτητές η οποία θα φιλοξενεί εκπαιδευτικό 
υλικό,

  Ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι βία, 
κακοποίηση, παραμέληση και με ποιον τρόπο 
μπορούν να προσφέρουν/ λάβουν υποστήριξη 
στοχεύοντας οικογένειες, ανήλικους, 
εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες κοινωνικής 
πρόνοιας και υγείας, προστασίας του Πολίτη και 
εφαρμογής του νόμου,

  Δημιουργία εθνικών πρωτοκόλλων που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
διεπιστημονικού μοντέλου έγκαιρης ανίχνευσης 
κακοποίησης/ παραμέλησης, αναφοράς και 
προστασίας παιδιών θυμάτων,

  Διάλογος για την δημιουργία ενός 
προσαρμοσμένου στα Ελληνικά δεδομένα 
επιδημιολογικού μοντέλου καταγραφής της βίας 
εναντίον των παιδιών, το οποίο θα επιτρέψει την 
ανάλυση δεδομένων και την παρέμβαση.

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Το πρόγραμμα PROChild είναι ένα διεθνές πρόγραμμα στο οποίο 
συμμετέχουν οι παρακάτω οργανισμοί:

  Alma Mater Studiorum, Πανεπιστήμιο Bologna, 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, Ελλάδα
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΌΥ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ    
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΌΥ ΕΜΠΛΕΚΌΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ 
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΙΏΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος PROCHILD, 
που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύμπραξη 
έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα 
διαδικτυακής εκπαίδευσης για 
επαγγελματίες στο πεδίο της 
παιδικής προστασίας υπό την 
καθοδήγηση των Ελλήνων εταίρων, 
το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Αν 
και αρχικά ήταν προγραμματισμένο 
να πραγματοποιηθούν κατά 
πρόσωπο εκπαιδεύσεις, στην 
πορεία προτιμήθηκε η επιλογή των 
διαδικτυακών εκπαιδεύσεων λόγω 
της πανδημίας του  COVID-19 και των 
μέτρων προστασίας. 

Ερευνητικά δεδομένα του 
προγράμματος PROCHILD 
καταδεικνύουν το γεγονός 
ότι η προστασία των παιδιών 
επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από 
τη διεπιστημονική συνεργασία, 
ωστόσο ανασφάλειες σχετικά με την 
αναγνώριση του προβλήματος και 
τη δυνατότητα παρέμβασης συχνά 
θέτουν εμπόδια στις διαδικασίες 

διερεύνησης σε περιπτώσεις 
υπόνοιας κακοποίησης και 
παραμέλησης παιδιών (ΚαΠα-Π). 
Λόγω του ότι πρόκειται για ένα 
τόσο ευαίσθητο ζήτημα, πολλοί 
επαγγελματίες ανησυχούν για τη 
λήψη λανθασμένων αποφάσεων 
και για το ενδεχόμενο να μην 
καταφέρουν να προστατεύσουν τα 
παιδιά επαρκώς. 

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του PROCHILD επιχειρεί 
να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες 
και είναι διαθέσιμο για όλους τους 
επαγγελματίες που εργάζονται με 
παιδιά και γονείς / φροντιστές. Αυτό 
περιλαμβάνει επαγγελματίες των 
τομέων της υγείας, της κοινωνικής 
πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της 
προστασίας του πολίτη και της 
δικαιοσύνης. Μολονότι κάποιοι 
επαγγελματίες αντιμετωπίζουν 
περιπτώσεις πιθανής ΚαΠα-Π συχνά, 
για κάποιους άλλους αποτελούν 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η εν λόγω διαδικτυακή εκπαίδευση 
παρουσιάζει σημαντικά δεδομένα 
της πρόσφατης επιστημονικής 
έρευνας και διδάσκει δεξιότητες 
για την προστασία των ανηλίκων 
που είναι προσαρμοσμένες σε 
κάθε επαγγελματική ομάδα. 
Επιπλέον, επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή 
με τις δομές και τις αρμοδιότητες 
άλλων τομέων φροντίδας των 
παιδιών, να αναγνωρίσουν τυχόν 

αλληλοεπικαλύψεις και έτσι, να 
βελτιώσουν τη διεπιστημονική 
συνεργασία. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 
λειτουργεί πέραν των εκπαιδεύσεων, 
θα είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες 
και θα περιλαμβάνεις τις παρακάτω 
θεματικές:
• Ταυτότητα του προγράμματος
• Θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με 
την κακοποίηση και παραμέληση 
παιδιών
• Πολιτική παιδικής προστασίας  
• Συγκεκριμένες διαδικασίες και 
πρωτόκολλα 
• Αρχές για την αναφορά περίπτωσης 
και την παρέμβαση

Η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης 
εξειδικευμένο υλικό για: 
• Κοινωνικούς λειτουργούς και 
επαγγελματίες πρόνοιας
• Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
• Επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας 
• Επαγγελματίες στον τομέα 
προστασίας του πολίτη
• Επαγγελματίες στον τομέα της 
δικαιοσύνης
• Εκπαιδευτικούς 

Η σύμπραξη του PROCHILD θα 
παρουσιάσει την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα τον Δεκέμβριο του 
2020, και θα είναι διαθέσιμη στον 
παρακάτω ιστότοπο: https://www.
prochildproject.org/training/login/
index.php

ΣΥΜΜΕΤΌΧΗ ΣΤΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ: 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Έρευνα των Εξαρτήσεων και της Πρόληψης υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Δρ. Micha-
el Klein παρέχει μια σειρά εκπαιδεύσεων που περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές: 

• Ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις στις 15 Δεκεμβρίου και 19 Ιανουαρίου με σκοπό να απαντηθούν συγκεκριμένες 
ερωτήσεις βασισμένες σε μελέτες περίπτωσης
• Βασικές γνώσεις και θεωρίες για την ΚαΠα-Π
• Ορισμός σημαντικών όρων 
• Πληροφορίες για τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας
• Παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων
• Παρουσίαση καθιερωμένων κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων παιδικής προστασίας

https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
https://www.prochildproject.org/training/login/index.php


december 2020 | ISSUe 3

Στη συνέχεια, διατίθενται περαιτέρω προαιρετικές θεματικές, οι οποίες καλύπτουν θέματα που αφορούν ειδικά έναν 
επαγγελματικό τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Οι ιδιαιτερότητες στην πραγματογνωμοσύνη παιδιών-θυμάτων, 
• Ευκαιρίες για τα παιδιά-θύματα και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
• Οι μακροπρόθεσμες ψυχολογικές / σωματικές συνέπειες της κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών & θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, 
• Στρατηγικές πρόληψης σε διαφορετικά πλαίσια, 
• Διαχείριση ψυχικών διαταραχών και εξαρτήσεων των γονέων, 
• Αναγνώριση παιδιών-θυμάτων στο σχολικό πλαίσιο. 

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαίδευση είναι δωρεάν, ενώ η δομή της που βασίζεται σε θεματικές ενότητες 
επιτρέπει στους Γερμανούς συμμετέχοντες να παρακολουθούν για μικρές χρονικές περιόδους και να συνεχίζουν να 
παρακολουθούν μετά από διακοπή, από το σημείο που σταμάτησαν. Οι μεμονωμένες θεματικές ενότητες διαρκούν από 
30 έως 90 λεπτά, και ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών. 

Αν εσείς ή οι συνάδελφοί σας ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στην εκπαίδευση, ή θα θέλατε να λάβετε περαιτέρω 
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ψυχολόγο, κα Michelle Rohde (m.rohde@katho-nrw.de). 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Ο οργανισμός THL διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών 
σεμιναρίων με τίτλο ”Παιδική ηλικία χωρίς βία”. Κάθε 
σεμινάριο αποτελείται από μια δίωρη εκπαίδευση σε 
διάφορες θεματικές, και τα σεμινάρια γίνονται από 
ομιλητές που είναι εξειδικευμένοι στα αντικείμενά 
τους. Επίσης, τα σεμινάρια είναι καταγεγραμμένα σε 
αρχείο, πράγμα που επιτρέπει στους επαγγελματίες να 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση όταν είναι βολικό για 
εκείνους. 

Το 1ο μέρος της σειράς σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε 
στις 28 Οκτωβρίου 2020, και κάλυψε θεματικές για τους 
παράγοντες κινδύνου και προστασίας αναφορικά με τη 
βία σε παιδιά μικρής ηλικίας. Το 2ο μέρος πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβρη του 2020 και θα 
καλύπτει τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας 
αναφορικά με τη βία σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Το 3ο 
και 4ο μέρος πρόκειται να λάβουν χώρα τον Ιανουάριο του 
2021. Περισσότερες λεπτομέρειες στα Φινλανδικά για τα 
σεμινάρια είναι διαθέσιμες εδώ: 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuk-
set-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-chil-
dren-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vaki-
vallaton-lapsuus-webinaarisarja

ΕΛΛΑΔΑ
Στο πλαίσιο των δράσεων διάδοσης των στόχων του 
προγράμματος PROCHILD, το Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού συμμετείχε σε διαδικτυακό συνέδριο που 
διοργανώθηκε από το Τρίτο Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής και απευθυνόταν σε 
εκπαιδευτικούς, στις 6 Νοεμβρίου 2020. 

Η πρώτη ενότητα της παρουσίασης του Ινστιτούτου 
Υγείας του Παιδιού εστίασε στο σκοπό και τους στόχους 

του PROCHILD και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν, 
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκπαίδευση που τους 
αφορά. 
Η δεύτερη ενότητα στόχευε στην ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το 
ρόλο τους στη διαχείριση των περιπτώσεων ΚαΠα-Π. 
Πιο συγκεκριμένα, στόχος της παρουσίασης ήταν η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την έγκαιρη 
αναγνώριση ενός πιθανού θύματος ΚαΠα-Π στο σχολικό 
πλαίσιο, εστιάζοντας στις σχετικές ενδείξεις που μπορούν 
να παρατηρηθούν στο σώμα ή τη συμπεριφορά ενός 
παιδιού, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ενδείκνυται 
να ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί σε τέτοιες υπόνοιες 
καθώς και σε αντίστοιχες αποκαλύψεις από τα ίδια τα 
παιδιά.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού διοργάνωσε 
διαδραστική συνάντηση - συζήτηση και εξέδωσε δελτίο 
τύπου στις 19 Νοεμβρίου με τίτλο: «Οι δημοσιογράφοι για 
την προστασία των παιδιών. Παιδική προστασία και ΜΜΕ: 
Ενδεδειγμένη διαχείριση των παιδιών θυμάτων σύμφωνη 
με τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.» Η 
διαδραστική συνάντηση - συζήτηση υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την κα Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθό 
Συνήγορο του Κύκλου Δικαιωμάτων των Παιδιών στην 
Ελλάδα. 

Τέλος, οι κυριότερες δράσεις διάδοσης του Ινστιτούτου 
Υγείας του Παιδιού αφορούν στις εκπαιδεύσεις 
επαγγελματιών. Η πρώτη εκπαίδευση, Η ΌΠΌΙΑ 
απευθυνόταν σε συντονιστές εκπαίδευσης, που συχνά 
αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των 
ευάλωτων μαθητών, έλαβε χώρα στις 2 & 3 Δεκέμβρη, 
ενώ η δεύτερη, που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που απασχολούνται στους 
τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Ψυχικής Υγείας, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 14 & 15 Ιανουαρίου 
2021. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνείτε στης ηλεκτρονικές διευθύνσεις avasilako-
poulou@ich-mhsw.gr και mpsarrakou@ich-mhsw.gr

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
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https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
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ΧΡΗΣΙΜΌΙ ΣΥΝΔΕΣΜΌΙ

Χειμερινό Σεμινάριο 
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/ 

Σύνδεσμος εγγραφής:  
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school 

ΙΤΑΛΙΑ
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος PROCHILD είναι να παρέχει σε επαγγελματίες που εργάζονται σε 
υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης παιδιών και έρχονται σε άμεση επαφή με παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση 
ή/και παραμέληση, δεξιότητες και εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινής τους εργασίας τους και την ενίσχυση 
της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες παιδικής προστασίας, με σκοπό το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Για το σκοπό 
αυτό, το πρόγραμμα PROCHILD προέβλεψε διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που 
απευθύνεται σε επαγγελματίες υπηρεσιών πρόνοιας, εκπαίδευσης και υγείας, αλλά και σε δικηγόρους, δικαστικούς 
λειτουργούς καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής. 

Με αυτό το σκεπτικό, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια έχει οργανώσει ένα διαδικτυακό «Χειμερινό Σεμινάριο» για 
επαγγελματίες και μαθητές, με στόχο να τους παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη, τη 
διάγνωση και τη διαχείριση των διαφόρων μορφών κακοποίησης παιδιών και ενδοοικογενειακής βίας γενικότερα. 

Το Χειμερινό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2021, και προβλέπει 
διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στις κλινικές, 
ψυχολογικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές των περιπτώσειων κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, με τη βοήθεια 
πολλών καθηγητών και εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στα διαδικτυακά μαθήματα. 

Η εκπαίδευση θα επιτρέψει επίσης την πλαισίωση των βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
μέσω της παρουσίασης του έργου PROCHILD και της συμμετοχής διεθνών ομιλητών, συμπεριλαμβανομένων των 
εταίρων του PROCHILD.

Οι προβλεπόμενες ενότητες για το Χειμερινό Σεμινάριο είναι:

• Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών: εισαγωγή στο θέμα, τύποι κακοποίησης και διαγνωστικές εξετάσεις,
• Ενδοοικογενειακή βία, βία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βία μετά τον τοκετό
• Η πορεία του ανηλίκου από την πρόσβαση στο Τμήμα Επειγόντων ενός νοσοκομείου ως την ενεργοποίηση του 
διατομεακού δικτύου υπηρεσιών, 
• Νομική προστασία ανηλίκων, 
• Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της ΚαΠα-Π στη συναισθηματική ανάπτυξη του ανήλικου, 
• Στρατηγικές πρόληψης.

Τα μαθήματα θα είναι στα ιταλικά εκτός από το υλικό που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από τους εταίρους 
του προγράμματος PROCHILD και τους διεθνείς καλεσμένους.  

https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school
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ΓΑΛΛΙΑ 
Ο οργανισμός La Voix De L’enfant θα παρέχει μια 
ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδεύσεων τον Ιανουάριο του 
2021 μέσω Zoom. Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε δύο 
κοινά: 

1) Φοιτητές σε εξειδικευμένες κοινωνικές ή ιατρικές 
σχολές / ή στο πρώτο ή δεύτερο έτος του πανεπιστημίου 
στους τομείς της κοινωνικής ιατρικής / επαγγελματίες 
που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με περιπτώσεις 
κακοποίησης παιδιών, αλλά που δεν είναι ειδικοί στη 
διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων.   

2) Έμπειροι επαγγελματίες στο πεδίο της παιδικής 
προστασίας, που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές 
τους στον τομέα.

Οι βασικές εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτονται για 
την ομάδα 1 είναι: 
• Ταυτότητα του προγράμματος, Θεμελιώδη ζητήματα για 
την ΚαΠα-Π, Πολιτική παιδικής προστασίας, Αρχές για την 
αναφορά περίπτωσης και την παρέμβαση και Διαδικασίες 
και πρωτόκολλα.

• Χειρισμός παιδιών που προέρχονται από πληθυσμούς 
υψηλού κινδύνου για έκθεση σε βία, Έγκαιρη αναγνώριση 

κρουσμάτων βίας στο σχολείο, Ανταπόκριση σε υποψίες 
και αποκαλύψεις στο σχολείο, Τραυματικά γεγονότα και 
Παιδιά με ευαλωτότητα. 
Οι βασικές εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτονται για 
την ομάδα 2 είναι:
Μια στοχευμένη ενότητα με σκοπό την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για το προσωπικό προνοιακών υπηρεσιών 
για παιδιά (κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί 
κ.λπ.) Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί μαζί με ανώτερα 
στελέχη του τομέα της παιδικής πρόνοιας για να 
διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού.

Οι εκπαιδεύσεις αποτελούνται από διαφορετικές 
θεματικές ενότητες που αφορούν στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και την αστυνομία. Η παροχή των βασικών 
γνώσεων θα γίνεται από εμπειρογνώμονες, ενώ θα 
συνοδεύονται από δύο διαμεσολαβητές από τα πεδία της 
κοινωνικής πρόνοιας και της αστυνομίας. 

Οι εκπαιδεύσεις θα είναι διήμερες, αλλά μπορούν να 
προσαρμοστούν σε διάρκεια με βάση τη διαθεσιμότητα 
και τις ανάγκες των ομάδων. 

Επίσης, ο οργανισμός La Voix De L’enfant θα παρέχει υλικό 
για επιπλέον θεματικές ενότητες, που έχει αναπτυχθεί 
από τους εταίρους του προγράμματος PROCHILD, για 
τους συμμετέχοντες με πιο εξειδικευμένες ανάγκες. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την claudine.burguet@sfr.fr 

ΗΝΏΜΕΝΌ ΒΑΣΙΛΕΙΌ
Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS θα παράσχει μία εκπαίδευση στις 14 Ιανουαρίου μέσω της εφαρμογής Zoom, ώρες 15:00 
– 18:00 μ.μ. Η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επαγγελματιών που εργάζονται στην εκπαίδευση, 
στην κοινωνική πρόνοια και σε ΜΚΟ στο πεδίο της παιδικής προστασίας. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την έγκαιρη αναγνώριση της ΚαΠα-Π και η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών τομέων. 

Η εκπαίδευση θα αποτελείται από τις βασικές και τις επιπρόσθετες ενότητες που ακολουθούν: 
• Εισαγωγή στο Πρόγραμμα PROCHILD 
• Θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την ΚαΠα-Π  
• Αρχές για την αναφορά και την παρέμβαση – προτυποποιημένες διαδικασίες και παιδική προστασία
• Πολιτική Παιδικής Προστασίας 
• Ειδικές διαδικασίες και πρωτόκολλα στην παιδική προστασία
•Βία κατά των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της βίας μεταξύ συνομηλίκων και του Σχολικού 
εκφοβισμού
• Πρόληψη της ΚαΠα-Π στο σχολικό πλαίσιο
• Πρώιμη αναγνώριση πιθανών θυμάτων ΚαΠα-Π
• Χειρισμός παιδιών από πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για έκθεση σε βία

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και είναι πιστοποιημένη με βάση τα κριτήρια CPD, ενώ βεβαιώσεις 
συμμετοχής θα διανεμηθούν μετά τη λήξη της. Μπορείτε να εγγραφείτε στην εκπαίδευση στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να κλείσετε μια επιπλέον εκπαίδευση, επικοινωνήστε με τη  
Maija Linnala  m.linnala@iars.org.uk 

https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
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