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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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. 
 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
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 επιστημονικές έρευνες έχουν  δείξει βραχυπρόθεσμες

Τ.2 - Ιούνιος 
 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Πρόγραμμα Prochild      Εξελίξεις 
του προγράμματος  
Φινλανδία – Έτοιμο το Σχέδιο Δράσης 

Παιδική Ηλικία χωρίς Βία για την πρόληψη 
της κακοποίησης παιδιών 

Γερμανία - Σκέψεις από 
κοινωνικές/υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου και εκπαιδευτικούς φορείς 

Ιταλία - Άνοιγμα διαλόγου και δημιουργία 
διεπιστημονικού δικτύου στην Ιταλία 

Ελλάδα – Δημιουργία πρωτοκόλλου 
συνεργασίας φορέων που εμπλέκονται στην 
προστασία παιδιών-θυμάτων. 

Ηνωμένο Βασίλειο – Αναγνωρίζοντας τους 
λόγους για τον κατακερματισμό υπηρεσιών 
και αντίστοιχες συστάσεις από επαγγελματίες 
παιδικής προστασίας στο ΗΒ 

Γαλλία – Ανάπτυξη διεπιστημονικού 
πρωτοκόλλου παρέμβασης με επαγγελματίες 
παιδικής προστασίας και χρήστες υπηρεσιών  
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μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της στην υγεία, επισημαίνοντας πως 
οι σωματικές και ψυχολογικές βλάβες 
απαιτούν έγκαιρη, ολοκληρωμένη και 
εξειδικευμένη θεραπεία.. 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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.. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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, Università Di 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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ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Τον Δεκέμβριο του 2019, οι εταίροι 
του προγράμματος  PROCHILD 
συναντήθηκαν στην Αθήνα για να 
συζητήσουν τις εξελίξεις του έργου. 
Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με το ΙΥΠ να 
καλωσορίζει όλους τους εταίρους 
στη συνάντηση και να παρουσιάζει 
την πρόοδο του έργου μέχρι τότε. Στη 
συνέχεια, η UNIBO παρουσίασε το 
Πακέτο Εργασίας 4 (WP4), το οποίο 
επικεντρώθηκε στη συζήτηση για το 
χρονοδιάγραμμα, ενώ έγινε αναφορά 
και στις  δραστηριότητες και τα 
παραδοτέα. Η δεύτερη μέρα συνέχισε 
με το Πακέτο Εργασίας 2 (WP2) και 
την παρουσίαση του IARS για την 
πρόοδο, τα προσωρινά  
χρονοδιαγράμματα και τις  
μελλοντικές δραστηριότητες. Οι 
εταίροι συζήτησαν τα πλάνα 
επικοινωνίας και διάδοσης καθώς και 
βιωσιμότητας. Η συνάντηση της 
Αθήνας ολοκληρώθηκε με εστίαση 
στο πακέτο εργασίας 5 (WP5), το 
οποίο θα επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 
επαγγελματίες που εμπλέκονται στην 
προστασία των παιδιών. 

 

Οι δράσεις του WP4 έχουν 
συνεισφέρει σημαντικά στους 
στόχους του προγράμματος και 
χρησιμοποιούνται ως βάση για τη 
μελλοντική ανάπτυξη του WP5, όπου 
το περιεχόμενο που επεξεργάζεται 
το WP4 θα μετατραπεί σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
επαγγελματίες. 

 
Στο πλαίσιο του WP4, οι εταίροι 
διεξήγαγαν έρευνες που στόχευαν 
στην αξιολόγηση της ποιότητας των  
Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών και 
της εμπειρίας των παιδιών και των 
οικογενειών τους όταν διερευνάται 
μια υποψία 
κακοποίησης/παραμέλησης (ΚαΠα-Π), 
προκειμένου να κατανοηθούν 
καλύτερα τα δυνατά σημεία και οι 
δυσκολίες στη διαδικασία 
συνεργασίας των υπηρεσιών. 
Επιπλέον, οι συνεργάτες αξιολόγησαν 
το υλικό ευαισθητοποίησης που 
απευθύνεται σε ανηλίκους, οικογένειες 
και στο ευρύ κοινό, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ήδη στις χώρες τους, 
για να αξιολογήσουν πόσο 
αποτελεσματικά λειτουργούν ως προς 
την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση 
σε περίπτωση ΚαΠα-Π. 

Τελικά, οι εταίροι οργάνωσαν συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης και ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης με επαγγελματίες 
από τους τομείς υγείας, κοινωνικής 
πρόνοιας εκπαίδευσης, καθώς και με 
εκπροσώπους αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών  για να ευνοηθεί ο 
διάλογος μεταξύ τους. Αυτές οι 
συζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό 
συστάσεων για τη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και θα 
εξεταστούν τελικά σε ένα πρωτόκολλο 
διαδικασιών για την υποστήριξη των 
υπηρεσιών προστασίας παιδιού. Μπορείτε 
να διαβάσετε την πλήρη έκθεση σχετικά 
με τις συστάσεις για ένα μεταφερόμενο 
διεπιστημονικό μοντέλο παρέμβασης στον 
παρακάτω σύνδεσμο: https://www. 
prochildproject.org/wp-
content/uploads/2020/05/D4.4-
Recom-mendations-for-a-transferable-in-
terdisciplinary-model-of-interven-
tion_final.pdf 

https://www.prochildproject.org/wp-content/uploads/2020/05/D4.4-Recommendations-for-a-transferable-interdisciplinary-model-of-intervention_final.pdf
https://www.prochildproject.org/wp-content/uploads/2020/05/D4.4-Recommendations-for-a-transferable-interdisciplinary-model-of-intervention_final.pdf
https://www.prochildproject.org/wp-content/uploads/2020/05/D4.4-Recommendations-for-a-transferable-interdisciplinary-model-of-intervention_final.pdf
https://www.prochildproject.org/wp-content/uploads/2020/05/D4.4-Recommendations-for-a-transferable-interdisciplinary-model-of-intervention_final.pdf
https://www.prochildproject.org/wp-content/uploads/2020/05/D4.4-Recommendations-for-a-transferable-interdisciplinary-model-of-intervention_final.pdf
https://www.prochildproject.org/wp-content/uploads/2020/05/D4.4-Recommendations-for-a-transferable-interdisciplinary-model-of-intervention_final.pdf
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ - 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  
Το νέο Σχέδιο Δράσης για την παιδική ηλικία χωρίς βία δημοσιεύθηκε στη Φινλανδία τον Νοέμβριο. Το σχέδιο δράσης 
καλύπτει την πρόληψη της σωματικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής και διαδικτυακής βίας σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Περιλαμβάνει 93 δράσεις για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και για την προστασία των 
παιδιών-θυμάτων. Αυτές οι δράσεις υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο την περίοδο 2020-2025. Το σχέδιο δράσης 600 
σελίδων συνιστά επίσης ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες και φοιτητές στους χώρους της κοινωνικής και 
υγειονομικής φροντίδας, της αστυνομίας, της εκπαίδευσης, των δικαστικών αρχών και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Το σχέδιο δράσης για την παιδική ηλικία χωρίς βία βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και στις ανάγκες 
των επαγγελματιών. Παρουσιάζει  πρακτικές μεθόδους για την πρόληψη και τη μείωση της βίας κατά των παιδιών, 
ενώ προέρχεται από το γεγονός ότι  τα παιδιά-θύματα χρειάζονται καλύτερα συντονισμένη υποστήριξη στον 
κατάλληλο χρόνο. 

 
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δράσεις όπως: 

 
• Ανάπτυξη μεθόδων για την αναγνώριση δυσμενών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία των γονέων  

και πρόληψης της κακομεταχείρισης των παιδιών 
• Διασφάλιση ότι οι εμπειρίες βίας, κακοποίησης και εκφοβισμού αντιμετωπίζονται πάντα σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του σχολείου  
• Ενημέρωση παιδιών και εφήβων σχετικά με το πού μπορούν να αναφέρουν τη σεξουαλική παρενόχληση και πού να λάβουν 

βοήθεια 
• Αύξηση εκπαίδευσης επαγγελματιών αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 

 
Περίπου 80 επαγγελματίες από διαφορετικά πεδία συμμετείχαν στη δημιουργία του σχεδίου δράσης για την παιδική ηλικία. Επίσης, 
η εφαρμογή του σχεδίου δράσης απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία. Το πρόγραμμα PROHILD υποστήριξε τη σύνταξη του σχεδίου 
δράσης με την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τις καλές πρακτικές και τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών στο WP3 και 
διοργανώνοντας συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στο WP4. Το PROCHILD θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης παρέχοντας εκπαίδευση σε επαγγελματίες στο WP5 

 
 
 

Διαβάστε το Σχέδιο Δράσης για Παιδική Ηλικία χωρίς βία (Φινλανδικά, σύνοψη στα Αγγλικά): 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020, η KatHO NRW οργάνωσε αρκετές ομάδες εστιασμένης συζήτησης με 
ειδικούς από διαφορετικά επαγγέλματα. Ο στόχος αυτών των συζητήσεων ήταν να δοθεί σε επαγγελματίες από 
διάφορους τομείς της προστασίας των παιδιών μια ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν μεταξύ 
τους για την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου για τη βελτίωση της συνεργασίας στην προστασία των παιδιών. Κατέστη 
δυνατή η συνεργασία  επαγγελματιών από την υγειονομική περίθαλψη, την επιβολή του νόμου, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική εργασία. Ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την προστασία 
των παιδιών, άλλοι εξέφρασαν την ανασφάλειά τους σχετικά με αυτό το θέμα αν και έχουν ασκήσει το επάγγελμά τους 
για πολλά χρόνια. 

 
Επομένως, οι συναντήσεις των ομάδων εστιασμένης συζήτησης συνέβαλαν στον εντοπισμό και την ανάλυση των 
προβλημάτων που επί του παρόντος περιπλέκουν την ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Τα εμπόδια 
που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την έλλειψη πρωτοκόλλων προστασίας των παιδιών σε ιδρύματα που εργάζονται με 
παιδιά, την έλλειψη επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, την περιορισμένη 
πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας σχετικά με τις διαδικασίες προστασίας των 
παιδιών για επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και από παράλληλα δίκτυα 
υπηρεσιών. 

 
Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης όχι μόνο συγκέντρωσαν τα εμπόδια που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά προσέφεραν ιδέες για 
πιθανούς τρόπους καταπολέμησής τους στο μέλλον: 

 
Ευκολότερη πρόσβαση σε εκπαίδευση γύρω από θέματα προστασίας των παιδιών για επαγγελματίες από την εκπαίδευση 
και την υγεία.  
Παρόλο που υπάρχουν πολλά εργαστήρια, διαδικτυακά μαθήματα, ανοιχτές γραμμές βοήθειας για επαγγελματίες και 
πρωτόκολλα, πολλοί συμμετέχοντες που δεν συμμετείχαν σε ομάδες προστασίας παιδιών ή κάτι παρόμοιο, δεν τα 
γνώριζαν. Αυτά τα συχνά εξελιγμένα και εξαιρετικά αναπτυγμένα υλικά ή έργα δεν προωθούνται καλά και συνεπώς οι 
επαγγελματίες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Επιπλέον, οι εκπαιδεύσεις και τα εργαστήρια είναι χρονοβόρα και οι 
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο φόρτος εργασίας τους απαγορεύει τη συχνή συμμετοχή. 

 
Δημιουργία διεπιστημονικών δικτύων και κοινών πρωτοκόλλων  
Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ οργανισμών είναι συχνά μεταξύ μεμονωμένων ατόμων και δεν είναι θεσμικά 
οργανωμένη. Αυτό περιπλέκει τη συνεργασία όταν αλλάζουν συγκεκριμένοι επαγγελματίες στους οποίους έχει 
ανατεθεί μια υπόθεση. Τα δίκτυα και τα πρωτόκολλα πρέπει επομένως να είναι ανεξάρτητα από άτομα. 
Υψηλότερης ποιότητας υποστήριξη και επίβλεψη για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής 
Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης ανέφεραν ότι ένιωθαν ανασφαλείς για τις 
αποφάσεις τους σε περιπτώσεις διερεύνησης βίας εναντίον παιδιών. Οι οργανισμοί τους συνήθως δεν παρέχουν 
τακτική εποπτεία. Ακόμα κι αν είναι διαθέσιμη, ενδέχεται να μην το γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες. Για 
παράδειγμα, οι υπάρχουσες ανοιχτές γραμμές βοήθειας που επιτρέπουν την ανώνυμη υποστήριξη για επαγγελματίες 
δεν είναι ευρέως γνωστές και ως εκ τούτου σπάνια χρησιμοποιούνται. Η υποστήριξη και η επίβλεψη πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμες για κάθε επαγγελματία ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους ή τον φορέα. 

 
Αύξηση της συνειδητοποίησης του ρόλου και της συνεισφοράς κάθε επαγγελματία, για την οικοδόμηση αμοιβαίας 
κατανόησης 
Η αμοιβαία κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών κάθε οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας για μια λειτουργική 
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συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο παρανοήσεων και προκαταλήψεων που ενδέχεται να 
περιπλέξουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών. 
 

 
Συστηματική αξιολόγηση μεμονωμένων πρωτοκόλλων 

Υπάρχει ανάγκη για συστηματική αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων πρωτοκόλλων που έχουν αναπτυχθεί από 
μεμονωμένους οργανισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι καλές πρακτικές μπορούν να εξαχθούν και να αξιολογηθούν και 
στη συνέχεια να συνδυαστούν σε ένα κοινό πρωτόκολλο που επιτρέπει μια πιο αποτελεσματική διαδικασία για την 
προστασία των παιδιών. 

 
Οι συναντήσεις της ομάδας εστιασμένης συζήτησης προσέφεραν διαφορετικές προοπτικές σχετικά με τα εμπόδια που 
παρουσιάζονται στην προστασία των παιδιών. Ενώ απαιτούνται ακόμη πολλές σημαντικές αλλαγές, πολλά έχουν 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί όπως τα νοσοκομεία ή τα σχολεία γνωρίζουν τις 
συνέπειες της κακοποίησης παιδιών και ως εκ τούτου λαμβάνουν αυτό το θέμα πιο σοβαρά από ό, τι λίγα χρόνια πριν. 
Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης του PROCHILD θεώρησαν ότι η ευκαιρία να συναντηθούμε με 
άλλους επαγγελματίες ήταν άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
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ΙΤΑΛΙΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  

 

Για την προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ 
επαγγελματιών από υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης ανηλίκων 
θυμάτων κακοποίησης και των οικογενειών τους, το Πανεπιστήμιο της 
Μπολόνια διοργάνωσε τρεις συναντήσεις με αρκετούς επαγγελματίες 
από την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη, την Κοινωνική Πρόνοια, την 
Υγειονομική περίθαλψη, την Εκπαίδευση και από ΜΚΟ της 
περιφέρειας της Μπολόνια. Επιπλέον, η τελευταία εκδήλωση 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ιταλικής Ένωσης Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων, η οποία συγκεντρώνει επαγγελματίες, ιδίως από τους 
τομείς κοινωνικής πρόνοιας και υγείας (ιατρικό και μη ιατρικό 
προσωπικό) που προέρχονται από εξειδικευμένα κέντρα διαφορετικών 
Ιταλικών Νοσοκομείων και ασχολούνται αποκλειστικά με περιπτώσεις 
κακοποίησης και παραμέλησης. 

Αυτές οι συναντήσεις επέτρεψαν την ανάλυση τοπικών, συγκεκριμένων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων και οδήγησαν στη δημιουργία συστάσεων για τη βελτίωση του 
συστήματος προστασίας των παιδιών, από τους επαγγελματίες πεδίου προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 
Παρακάτω αναφέρονται τα κύρια αποτελέσματα της συζήτησης: 

 
Τυποποίηση και θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών σε περίπτωση 
επιβεβαιωμένου ή πιθανού περιστατικού κακοποίησης/παραμέλησης, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων μεταξύ επαγγελματιών που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. 
Συμπερίληψη της διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης/παραμέλησης ανηλίκων στα προγράμματα σπουδών σχετικών 
σχολών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών. 
Παροχή ειδικών συστάσεων σε επαγγελματίες υγείας και νοσοκομεία ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις τους για την 
κακοποίηση/παραμέληση παιδιών ώστε να ενεργούν ως «φρουροί» σε ορισμένες αμφίβολες καταστάσεις. 
Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας της Ιταλικής Ένωσης Παιδιατρικών Νοσοκομείων με σκοπό τη συλλογή και το 
μοίρασμα διαδικασιών, καλών πρακτικών και εργαλείων. 

Σύσταση κοινού αρχείου για την απογραφή περιπτώσεων κακοποίησης/παραμέλησης στα Νοσοκομεία της Ιταλικής 
Ένωσης Παιδιατρικών Νοσοκομείων (Ιταλικό επιδημιολογικό μητρώο).). 

Εστίαση της προσοχής στις περιπτώσεις όπου η έκτακτη ανάγκη αφορά τόσο τη μητέρα όσο και τον/την ανήλικο/η και 
χρειάζονται και οι δύο υποστήριξη και τοποθέτηση σε δομές κατάλληλες για την υποδοχή τους. 

Αναφορικά με τις συνεντεύξεις ανήλικων θυμάτων, διασφάλιση της μη απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων και 
προώθηση της συνεργασίας με τις αστυνομικές δυνάμεις.. 

Κατάλληλη εκτίμηση του ρόλου κάθε επαγγελματία στη διαδικασία διερεύνησης. Στη δικαστική αρχή παρουσιάζεται 
μια «ειδική έκθεση», όπου ο επαγγελματίας καταγγέλλει την ύπαρξη «επαρκώς στοιχειοθετημένης υποψίας». 
Προφανώς δεν εναπόκειται στον επαγγελματία υγείας, πρόνοιας ή εκπαίδευσης να επαληθεύσουν την ύπαρξη ποινικού 
αδικήματος, καθώς αυτή η εκτίμηση είναι αρμοδιότητα της δικαστικής αρχής. 

Προσδιορισμός «προφίλ ειδικής πρόσβασης», σχετικά με την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ανηλίκων. Αυτό 
απαιτεί ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης δεδομένων όπου ρυθμίζεται η κυκλοφορία των δεδομένων, καθώς και το 
πλαίσιο υπηρεσιών εντός του οποίου κάθε επαγγελματίας μπορεί να μοιράζεται δεδομένα. 

 Συμμετοχή των σχολείων στις ομάδες προστασίας παιδιών με πάγιο τρόπο, δεδομένου ότι το θέμα είναι πλέον 
ζήτημα καθημερινής διαχείρισης. 

 Οργάνωση Χειμερινού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου PROCHILD, 
σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου PROCHILD και την Ιταλική 
Ένωση Παιδιατρικών Νοσοκομείων. 
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Οι συμμετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα και τις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια ήταν 
ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που τους δόθηκε να συζητήσουν σε 
διεπιστημονικό δίκτυο και εξέφρασαν την προθυμία να 
πραγματοποιήσουν αυτές τις δραστηριότητες και να δημιουργήσουν 
ένα «μόνιμο τραπέζι εργασίας». Συμφωνήθηκε, υπό το φως της 
εξαιρετικής συνεργασίας, να συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις, 
προκειμένου να δοθεί συνέχεια στη διατομεακή διαχείριση των 
περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης. 

 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού διοργάνωσε 4 συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης και 3 
ομάδες εστιασμένης συζήτησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας 
μεταξύ όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε υποθέσεις προστασίας παιδιών, από 
τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και της 
αστυνομίας. 

 
Οι επαγγελματίες που κλήθηκαν και δέχτηκαν να συμμετέχουν, προέρχονται από: 

 
υπηρεσίες υγείας (παιδίατρος, νοσηλεύτρια και κοινωνική λειτουργός από παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας
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υπηρεσίες ψυχικής υγείας (παιδιοψυχίατροι από 

κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών & εφήβων) 
κοινωνικές υπηρεσίες (κοινωνικές λειτουργοί από 

δήμους της περιφέρειας Αττικής), 
υπηρεσίες εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού 

προγράμματος), 
αντιπρόσωποι ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες και 

ασυνόδευτους ανήλικους, 
κοινωνική λειτουργός από τη ΜΚΟ «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», 
αστυνομία 
δικαστικές υπηρεσίες 

 
 

Τις εν λόγω δράσεις τίμησε ιδιαίτερα η παρουσία της 
πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της Συνηγόρου 
για τα δικαιώματα του Παιδιού. Χρειάστηκε να 
διοργανωθούν τέσσερεις συναντήσεις στρογγυλής 
τράπεζας, περισσότερες από ό,τι προέβλεπε ο αρχικός 
σχεδιασμός, λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
οδηγίες για τη διαχείριση των περιπτώσεων προστασίας 
των παιδιών που έχουν τεθεί σε κανέναν από τους 
σχετικούς τομείς, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να 
ξεκινήσουμε από το σημείο μηδέν. Το μόνο υπάρχον 
πρωτόκολλο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο 
κάθε επαγγελματίας αναμένεται να διερευνήσει μια 
περίπτωση κακοποίησης /παραμέλησης παιδιών, αλλά δεν 
υπάρχει καμία περιεγραμμένη διαδικασία σχετικά με το 
ποια υπηρεσία πρέπει να αναλάβει μια περίπτωση, σε ποια 
φάση της διαδικασίας θα έπρεπε να εμπλακεί ή ποιες 
πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν και με ποιον. 
Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις 
στρογγυλής τράπεζας πριν από τις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης, ήταν σαφές ότι οι επαγγελματίες που 
εμπλέκονται στην προστασία των παιδιών αισθάνονται 
απομονωμένοι από  
 

επαγγελματίες άλλων τομέων. Καθώς δεν υπάρχει ούτε 
επαρκής συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων στην 
Ελλάδα, ούτε επαρκής γνώση όσον αφορά τους ρόλους των 
άλλων επαγγελματιών, οι περισσότεροι επαγγελματίες 
παραμένουν εστιασμένοι στις δικές τους επαγγελματικές 
δυσκολίες και υποτιμούν τη δυνατότητα επιτυχούς 
συνεργασίας με άλλους. Ωστόσο, ήταν θετικό ότι ακόμη και 
από την πρώτη συνάντηση στρογγυλής τράπεζας, ορισμένοι 
συμμετέχοντες ανέφεραν πόσο χρήσιμο ήταν να 
συναντηθούν με εκπροσώπους άλλων τομέων και να 
συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι απόψεις και οι δυσκολίες 
άλλων επαγγελματιών σχετικά με την προστασία των 
παιδιών. Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στην απόφαση να 
πραγματοποιηθούν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης με 
τους επαγγελματίες να διαιρούνται όπως περιγράφεται στο 
έργο στην αρχή, δηλαδή μία με επαγγελματίες από 
υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης και μία με 
επαγγελματίες της δικαιοσύνης και αστυνομίας, αλλά 
έπειτα να συγχωνευθούν οι δύο ομάδες σε μία - κάτι που 
αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο για τους σκοπούς του έργου. 
 

Με βάση τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των 
επαγγελματιών που συμμετείχαν στις τρεις συναντήσεις 
στρογγυλής τράπεζας και στις τρεις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης, η ομάδα του ΙΥΠ ανέπτυξε ένα προσχέδιο 
πρωτοκόλλου συνεργασίας υπηρεσιών, το οποίο 
αξιολογήθηκε από τους εμπειρογνώμονες που 
συμμετείχαν στις συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης και 
στη συνέχεια συζητήθηκε στην 4η και τελευταία 
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης. Στη συνέχεια, η ομάδα 
του ΙΥΠ επεξεργάστηκε το πρωτόκολλο σύμφωνα με τα 
σχόλια των εμπειρογνωμόνων και η δεύτερη έκδοση 
στάλθηκε σε όλους ηλεκτρονικά, προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί. 



 

prochild δελτίο τύπου 

 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΗΒ 

 
 

Τον Ιανουάριο του 2020, ο IARS 
διεξήγαγε μία στρογγυλή τράπεζα 
δια ζώσης και μία μέσω 
διαδικτύου, καθώς και δύο ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης. Σκοπός 
αυτών των συναντήσεων ήταν η 
ανατροφοδότηση από 
επαγγελματίες που εργάζονται σε 
Υπηρεσίες Κοινωνικής πρόνοιας και 
Υγείας, Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,  
Αστυνομικές  και  

Δικαστικές Αρχές, και σχετικούς ΜΚΟ. Οι στρογγυλές 
τράπεζες ήταν μια ευκαιρία για όλους τους 
συμμετέχοντες να ορίσουν κοινά πρωτόκολλα 
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών. Οι κύριοι στόχοι των 
ομάδων εστιασμένης συζήτησης ήταν να εντοπίσουν και 
να αναλύσουν τα προβλήματα που παρεμποδίζουν την πιο 
ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και να 
παρέχουν συστάσεις για πρωτόκολλα που μπορούν να 
εφαρμοστούν ως μέρος ενός μεταβιβάσιμου, 
διεπιστημονικού μοντέλου παρέμβασης. 

 
Ο οργανισμός IARS μπόρεσε να εντοπίσει συμμετέχοντες 
από διαφορετικούς τομείς, όπως επαγγελματίες από 
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, αστυνομικές υπηρεσίες, 
κοινωνικούς λειτουργούς πρώτης γραμμής, και από ΜΚΟ. 
Μεταξύ αυτών των επαγγελματιών, ορισμένοι είχαν 
εκτεταμένη εμπειρία στο συντονισμό ομάδων παιδικής 
προστασίας και ολοκληρωμένη γνώση του τρέχοντος 
κατακερματισμού των υπηρεσιών, διαφορετικών 
μοντέλων συνεργασίας που έχουν λειτουργήσει στο 
παρελθόν, και συστάσεων που ίσως βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα και τις σχέσεις μεταξύ των 
υπηρεσιών. 

 
Τα κορυφαία εμπόδια που εντοπίστηκαν στις ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης περιελάμβαναν: την έλλειψη  

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
οργανισμών, τη μείωση πόρων για μέτρα προστασίας και 
πρόληψης, την υποστελέχωση οργανισμών πρώτης 
γραμμής, τον αποκλεισμό των υπηρεσιών υγείας και του 
εθελοντικού τομέα σε σημαντικές συναντήσεις μεταξύ 
οργανισμών, την έλλειψη πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας εκπαιδεύσεις με έμφαση στη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων, και τέλος, την απουσία χώρων και 
ευκαιριών για τους επαγγελματίες, προκειμένου να 
συζητήσουν εμπόδια και λύσεις. 

 
Μερικές από τις προτεινόμενες συστάσεις για την 
καταπολέμηση αυτών των εμποδίων και τη 
δημιουργία ενός μοντέλου παρέμβασης: 

Βελτιστοποίηση και συγκέντρωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών, ίσως σε ένα κοινό 
μοντέλο συστημάτων 

Υψηλότερης ποιότητας υποστήριξη και εποπτεία για 
επαγγελματίες πρώτης γραμμής 

Μεγαλύτερες επενδύσεις χρημάτων και πόρων από την 
Κυβέρνηση του ΗΒ 

Αυξημένη πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης, ειδικά 
επικεντρωμένες στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
επαγγελματιών 

Συντονισμός των στρατηγικών παιδικής προστασίας 
από επαγγελματίες παιδικής προστασίας 

Ορισμός ενός κέντρου σε περιπτώσεις υποστήριξης από 
πολλούς φορείς, 
Επιστροφή στην εστίαση σε προληπτικά μέτρα στην 

προστασία των παιδιών  
Υψηλότερη ποιότητα διαχείρισης για τη μείωση των 

εμποδίων συνεργασίας μεταξύ οργανισμών 
Αύξηση της επίγνωσης του ρόλου και της συμβολής 

κάθε οργανισμού για την οικοδόμηση κατανόησης και 
εμπιστοσύνης των οργανισμών μεταξύ τους 

Συμπερίληψη υπηρεσιών υγείας και εθελοντικών 
οργανισμών σε σημαντικές συναντήσεις



 

Πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης ήταν 
επιτυχημένες και παρείχαν ανατροφοδότηση και δεδομένα από επαγγελματίες που υπερέβαιναν τις 
προσδοκίες μας. Μια πιο λεπτομερής αναφορά των αποτελεσμάτων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του 
PROCHILD. Από τα ευρήματά μας είναι σαφές ότι υπάρχει περιθώριο για σημαντική βελτίωση στην αύξηση 
της συνεργασίας των υπηρεσιών. Ελπίζουμε ότι οι συστάσεις που δόθηκαν από τους επαγγελματίες θα 
ληφθούν υπόψη σε μελλοντικά μοντέλα παρέμβασης. 
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ΓΑΛΛΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Το δεύτερο μισό του 2019 επέτρεψε σε όλους τους εταίρους του  PROCHILD να εργαστούν στο Πακέτο 
Εργασίας 4 «Ανάπτυξη πρωτοκόλλων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη και την 
προστασία των κακοποιημένων παιδιών, με βάση ένα μεταβιβάσιμο μοντέλο διεπιστημονικής παρέμβασης». 

 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτού του πακέτου εργασίας, η ομάδα του LVDE επικεντρώθηκε στη 
δημιουργία, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην προστασία των παιδιών, αλλά και με τη 
συμμετοχή παιδιών θυμάτων κακοποίησης, ενός μεταβιβάσιμου διεπιστημονικού μοντέλου παρέμβασης. 

 
Από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2019, στις συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης και τις ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης προσκλήθηκαν επαγγελματίες δικαστικών αρχών, αστυνομίας, κοινωνικών και 
υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης, προκειμένου να εντοπιστούν επιτυχώς τα 
εμπόδια που οδηγούν σε ανεπαρκή προστασία των παιδιών καθώς και να διατυπωθούν οι κατάλληλες 
συστάσεις για καλύτερη ανταπόκριση στον τρόπο διαχείρισης των περιπτώσεων κακοποίησης παιδιών. 

Η πρώτη συνάντηση στρογγυλής τράπεζας, που έλαβε χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 (το πρωί), κατέληξε 
με τη σύσταση ότι χρειάζεται να προσδιοριστεί ένα θεσμικό μοντέλο που να εξατομικεύει τη διαχείριση 
διαφορετικών περιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και επιπλέον, να εξασφαλιστεί η 
απαραίτητη συστηματοποίηση αυτού του μοντέλου με σκοπό την ενσωμάτωση όλων των επαγγελματιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ιδιαίτερο κίνητρο ή ασχολούνται με την προστασία των 
παιδιών για την αποφυγή δύσκολων καταστάσεων. 



 

 
 
 
 
 
 

Η δεύτερη συνάντηση στρογγυλής τράπεζας (που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2019) 
επέτρεψε στους επαγγελματίες να διακρίνουν ότι ήταν εύκολο να τους διαφύγει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
δουλεύοντας σε μια φανταστική μελέτη περίπτωσης εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα. Έχουν προκύψει πολλές 
συστάσεις από προβληματισμούς επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στην καθημερινή πρακτική. Οι 
συστάσεις προσαρμόστηκαν σε κάθε στάδιο της ζωής ενός παιδιού, από την εγκυμοσύνη, τη γέννηση και τη 
συστηματική υποστήριξη της οικογένειας, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να εργάζονται στο πλαίσιο ενός 
διεπιστημονικού μοντέλου για την ταυτοποίηση και διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων (μέσω συστημάτων 
ειδοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών...). 

 
Οι σε βάθος προβληματισμοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτών των στρογγυλών τραπεζών βοήθησαν επίσης 
στον καθορισμό των θεματικών εργασίας των τεσσάρων ομάδων εργασίας (που διοργανώθηκαν την 1η και τις 14 
Οκτωβρίου 2019) στις οποίες συμμετείχαν επαγγελματίες από τους τομείς που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Οι θεματικές εργασίες των ομάδων εργασίας ήταν οι εξής: 

 
1 - Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών επαγγελματιών από την εγκυμοσύνη, την κοινωνική 
εποπτεία και την ανησυχία,                  
2 - Πρόληψη και εκπαίδευση επαγγελματιών και γονέων, 
3 - Συνοδευτικά μέτρα κατά το τέλος της τοποθέτησης σε φροντίδα. 

 

(Ομάδες εργασίας 1η Οκτωβρίου 2019) (Ομάδες εργασίας 14 Οκτωβρίου 2019) 
 

Πολλές συστάσεις έχουν προκύψει από αυτές τις ομάδες 
εργασίας. Το συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε 
είναι ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος κακοποίησης παιδιού 
πρέπει να προβλεφθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς 
έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο γρήγορα τεθεί σε εφαρμογή η 
υποστήριξη, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα 
όσον αφορά τη γονεϊκότητα ή/και φροντίδα των 
ανηλίκων. 

 
Το WP4 επέτρεψε επίσης στους εταίρους του έργου 
PROCHILD να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με άτομα 
που έχουν εμπλακεί άμεσα στη φροντίδα ανηλίκων που 
έχουν κακοποιηθεί. Οι γονείς ή τα παιδιά πρώην θύματα 
ήταν σε θέση να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την 
υποστήριξη που τους προσέφεραν όλοι οι φορείς που 
εργάζονται με ανηλίκους (γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, 
αστυνομικοί, δικηγόροι ή εκπαιδευτικοί). 

 
Η ομάδα του LVDE επέλεξε να πάρει συνέντευξη από 
εφήβους ή νεαρούς ενήλικες που ήταν πρώην παιδιά 
θύματα, καθώς και τις οικογένειες αυτών των πρώην 
θυμάτων. Κανένα μικρό παιδί δεν έχει περάσει από 

ανάκριση. Οι μάρτυρες μοιράστηκαν την εμπειρία τους 

 
prochild δελτίου τύπου 



June 5 2020 | ISSue 2  

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία, 
όπου συμμετείχαν ως θύματα ή μέρη της διαδικασίας. 
Ενώ κάποιοι μάρτυρες ήταν σε θέση να περιγράψουν ότι 
ένιωθαν υποστήριξη κατά τη διαδικασία, προέκυψε από 
τις συνεντεύξεις ότι οι επαγγελματίες που συνοδεύουν 
τα θύματα δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. 
Επιπλέον, είναι αναμφισβήτητο ότι η ανταλλαγή 
πληροφοριών θα επέτρεπε καλύτερη φροντίδα των 
θυμάτων, εξ ου και η ανάγκη ανάπτυξης ενός 
διεπιστημονικού μοντέλου παρέμβασης. 

 
Τέλος, το WP4 έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους 
εταίρους, συνεπώς και στην ομάδα του LVDE, να 
καταρτίσουν μια λίστα με τα υλικά ευαισθητοποίησης που 
διατίθενται σε επαγγελματίες αλλά και σε οικογένειες σε 
κάθε χώρα. Η Γαλλία δεν μένει πίσω, έχοντας 
συνεισφέρει με αξιόλογα βιβλία για την κακοποίηση 
παιδιών, ιστοσελίδες (όπως 
www.jenesuispasavendre.org), εκπαιδευτικά βίντεο και 
στοχευμένα φυλλάδια που μπορούν να ενημερώσουν 
οποιονδήποτε μπορεί να έχει απορίες σχετικά με το «πώς 
να προστατεύσετε ένα παιδί θύμα κακοποίησης».  



 

Επίσης, όλη η εργασία που διεξήχθη σε αυτό το πακέτο εργασίας έχει προκαλέσει σκέψεις που σίγουρα θα 
τροφοδοτήσουν το έργο της ομάδας του LVDE σχετικά με τον τρόπο προώθησης του έργου PROCHILD και ιδίως τη 
δημιουργία εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ 
 @prochildproject   @ProchildProject 

Follow the hashtag #PROCHILD_PROJECT 

https://www.prochildproject.org/ 

CONTACT FOR PRESS ENQUIRIES: 
The IARS International Institute 
CONTACT@IARS.ORG.UK 
+44 (0)7833 224442 

 

The content of this flyer represents the views of the author only and is his/ her sole responsibility. The European Commission does not accept any respon- 
sibility for use that may be made of the information it contains. 
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