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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
PROCHILD 
Το πρόγραμμα PROCHILD επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 
διεπιστημονικό, ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας με τους 
αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών. 
Το έργο θα καταπολεμήσει την υποαναφορά 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 και εκφράζεται με διάφορες μορφές τις οποίες 
διέπουν στοιχεία 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 της ελαχιστοποίησης και της 
άρνησης. Όταν αναγνωρίζεται, λαμβάνονται μέτρα προστασίας 
του θύματος τα οποία ακολουθούν μέτρα για την κοινωνική 
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και ψυχοσυναισθηματική του αποκατάσταση. Κλινικά 
ευρήματα και επιστημονικές έρευνες έχουν καταδείξει τις 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της βίας στην υγεία, επισημαίνοντας ότι οι 
σωματικές και ψυχολογικές βλάβες απαιτούν έγκαιρη, 
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη θεραπεία.

ΣΚΌΠΌΣ ΚΑΊ ΣΤΌΧΌΊ
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών.
• Να προωθηθεί η έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά 
περιπτώσεων κακοποίησης ή/και παραμέλησης παιδιών 
- ΚαΠα-Π.
• Να υιοθετηθεί ένα διεπιστημονικό μοντέλο προστασίας 
και φροντίδας των παιδιών θυμάτων.
• Να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα και κοινά πρωτόκολλα 
μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της αστυνομίας και των 
δικαστικών αρχών.
• Να αυξηθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών για την 
έγκαιρη αναγνώριση του φαινομένου.
• Να εντοπιστούν εφικτοί και κατάλληλοι τρόποι ώστε 
τα θύματα βίας και οι οικογένειες/φροντιστές τους να 

έχουν 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 στοχευμένα υποστήριξη οικογένειες, ανήλικοι, 
εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας, 
υγείας, αστυνομίας και δικαιοσύνης.
• Δημιουργία εθνικών πρωτοκόλλων που συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διεπιστημονικού 
μοντέλου έγκαιρης ανίχνευσης ΚαΠα-Π, αναφοράς και 
προστασίας παιδιών θυμάτων.
• Διάλογο για τη 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 PROChild είναι ένα διεθνές πρόγραμμα στο οποίο 
συμμετέχουν οι παρακάτω οργανισμοί:
• 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, Ελλάδα
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ  
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΌΥ ΓΊΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ ΣΤΗΝ ΊΤΑΛΊΑ

ΕΥΑΊΣΘΗΤΌΠΌΊΗΣΗ ΚΑΊ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΌΊΚΌΓΕΝΕΊΏΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΑΚΌΠΌΊΗΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΏΝ ΠΑΊΔΊΏΝ 

Για τη λήξη του προγράμματος PROchild, η ομάδα του Πανεπιστημίου της Μπολόνια UNIBO ανέπτυξε τρία εργαλεία 
διάδοσης προκειμένου να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα των στόχων και των δραστηριοτήτων του έργου, με τελικό σκοπό 
τη συνέχιση της ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού, των οικογενειών και των επαγγελματιών στις υπηρεσίες 
παιδικής προστασίας για την κακοποίηση και την παραμέληση των παιδιών.
Αυτά τα τρία εργαλεία παρουσιάστηκαν διαδικτυακά την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στη συνέντευξη Τύπου για τη λήξη 
του προγράμματος που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 
εκδήλωση στο σύνδεσμο που ακολουθεί: 
https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-ne-
glect/

ΣΚΕΨΕΊΣ ΓΊΑ ΤΑ ΒΑΣΊΚΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΌΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΊΚΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ PROCHILD
ΛΛΑΔΑ 
Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4 «Ανάπτυξη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών που 
εμπλέκονται σε περιπτώσεις κακοποίησης - παραμέλησης παιδιών (ΚαΠα-Π) σύμφωνα με ένα μοντέλο διεπιστημονικής 
παρέμβασης» το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) διεξήγαγε τρεις συναντήσεις ομάδων εστιασμένης συζήτησης 
και τέσσερεις συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης με ενδιαφερόμενους από τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της 
υγείας, της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Σκοπός αυτών των συναντήσεων 
ήταν η διατύπωση προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των παιδιών όσον αφορά τη 
διακλαδική και διατομεακή συνεργασία, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίηση παιδιών που έχουν 
κακοποιηθεί ή/και παραμεληθεί. Μετά τις συναντήσεις αυτές δημιουργήθηκε ένα προσχέδιο πρωτοκόλλου, το οποίο 
παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των περιπτώσεων κακοποίησης 
- παραμέλησης παιδιών. 

Όσον αφορά το πακέτο εργασίας 5 «Διατομεακή εκπαίδευση επαγγελματιών που εμπλέκονται στη διαχείριση 
περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών» η ομάδα του ΙΥΠ ηγήθηκε της ανάπτυξης του προγράμματος 
κατάρτισης, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να επεκτείνει την ποικιλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων και επίσης 
να τις χωρίσει σε κατηγορίες σύμφωνα με διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες. Μετά τη δημιουργία του 
επιμορφωτικού προγράμματος το ΙΥΠ διοργάνωσε δύο εκπαιδεύσεις: μία πρώτη εκπαίδευση που απευθυνόταν σε 
εκπαιδευτικούς τον Δεκέμβριο του 2020 και άλλη μία σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τον Ιανουάριο 
του 2021. Περισσότεροι από 80 επαγγελματίες συνολικά συμμετείχαν στην εκπαίδευση και τα σχόλια ήταν εξαιρετικά 
θετικά. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από όλους τους συνεργάτες διατίθεται στην πλατφόρμα ELEARNING 
PLATFORM έτσι ώστε ακόμη περισσότεροι επαγγελματίες να μπορούν να λάβουν την εκπαίδευση.
 
Τέλος, το ΙΥΠ διοργάνωσε το τελικό συνέδριο για το έργο στις 19 Φεβρουαρίου 2021, στο οποίο συμμετείχαν 
εμπειρογνώμονες στην προστασία των παιδιών από όλο τον κόσμο και παρουσίασαν διεπιστημονικά μοντέλα 

https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-neglect/
https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-neglect/
http://www.prochildproject.org/training/login/index.php
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προστασίας των παιδιών που λειτουργούν καλά σε άλλες χώρες. Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.

ΕΡΜΑΝΊΑ
Στη Γερμανία το πρόγραμμα PROchild ξεκίνησε με μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό τη 
χαρτογράφηση αποτελεσματικών πρακτικών/παρεμβάσεων που βοηθούν τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν και να 
εντοπίσουν την κακοποίηση και την παραμέληση των παιδιών, προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα και 
συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών φορέων. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι επί του παρόντος τα παιδιά 
που έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίηση αναγνωρίζονται πολύ αργά και, παρόλο που υπάρχουν πολλές καλές 
πρακτικές στη Γερμανία, οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τα υπάρχοντα πρωτόκολλα ή οδηγίες. Ένα 
άλλο ορόσημο της πρώτης φάσης του έργου ήταν η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις αιτίες 
της βίας κατά των παιδιών σε οικογένειες με προβλήματα ψυχικής υγείας των γονέων. 

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο του έργου ήταν η έρευνα σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών, για να δημιουργηθεί η βάση για τις εκπαιδεύσεις που θα αναπτυχθούν αργότερα. Συνολικά οι Γερμανοί 
ερωτηθέντες ήταν αρκετά σίγουροι για τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Οι επαγγελματίες 
της εκπαίδευσης ήταν πιο αβέβαιοι για τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών. 
Διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών δεν ήταν επαρκής. Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης και οι 
συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης με επαγγελματίες από διάφορους τομείς, που διεξήχθησαν αργότερα στη διάρκεια 
του έργου, επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας στη 
διαδικασία προστασίας των παιδιών, αλλά χαιρέτισαν την ευκαιρία να συνδεθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν 
νέες επαφές. Συμφώνησαν ότι η θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας και του συντονισμού είναι πολύ σημαντική, 
αλλά δεν έχει καθιερωθεί ακόμα παντού.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 η εκπαίδευση των επαγγελματιών στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω 
διαδικτύου. Έγινε σαφές ότι αυτό το περιβάλλον ήταν ιδανικό για την προσέγγιση επαγγελματιών με ελάχιστη έως 
καθόλου εκπαίδευση σχετικά με την προστασία των παιδιών. Οι παιδαγωγοί από τους παιδικούς σταθμούς και οι 
δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να συμμετάσχουν. Ωστόσο η διά ζώσης κατάρτιση με 
επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς θα ήταν πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη βελτίωση της διατομεακής - 
διακλαδικής συνεργασίας. 

ΓΑΛΛΊΑ
Η έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία κατά τα πρώτα στάδια του έργου τόνισε το παράδοξο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
και της συλλογής ορθών πρακτικών: παρότι διατίθενται τόσα πολλά εκπαιδευτικά μαθήματα και δημοσιεύσεις σε όλο 
τον κόσμο, τα οποία παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές, οι επαγγελματίες συνεχίζουν να αναζητούν νέες προσεγγίσεις, 
μεθόδους και εργαλεία. Αυτό θέτει το ερώτημα: γιατί είναι τόσο δύσκολο να προσαρμόσουμε κάτι που υπάρχει ήδη και 
λειτουργεί αλλού;

Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης και στρογγυλής τραπέζης ήταν όλοι επαγγελματίες από 
διαφορετικούς τομείς, θεσμούς και επίπεδα ιεραρχίας (κοινωνική πρόνοια, ιατρικός-νοσοκομειακός τομέας, αστυνομία, 
δικαιοσύνη, εκπαίδευση). Η αξιολόγηση από αυτές τις συνεδρίες εργασίας ήταν πολύ θετική, με τη διεπαγγελματικότητα 
και τη διακλαδικότητα να αποτελούν τα πιο ευπρόσδεκτα και δραστικά στοιχεία. Πολλοί επαγγελματίες επιβεβαίωσαν 
ότι η καθημερινή εφαρμογή του «κάνουμε μαζί», σε αντίθεση με το «πλάι πλάι», θα λύσει πολλά από τα προβλήματα 
που συναντιούνται στη θεραπεία και την υποστήριξη της ΚαΠα-Π. Ως αποτέλεσμα, κάναμε ένα ακόμη βήμα προς την 
εφαρμογή αυτής της πρακτικής! 

Όσον αφορά το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων στη διάρκεια της πανδημίας, έχουμε συνηθίσει να παρέχουμε 
διεπιστημονική διά ζώσης εκπαίδευση και κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον των εκπαιδευόμενων. Ωστόσο 
ο περιορισμός της εξ αποστάσεως εργασίας μάς ανάγκασε να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο, την πρόοδο και την 
υποστήριξη των εκπαιδευομένων. Αυτό το νέο μοντέλο εκπαίδευσης μάς επέτρεψε να προσεγγίσουμε έναν πληθυσμό 
ατόμων με μικρή εκπαίδευση σχετικά με το θέμα, όπως φροντιστές μητέρων και οικογενειών, επόπτες και εκπαιδευτές. 

https://www.prochildproject.org/2021/02/17/invitation-to-an-international-conference-on-child-protection/
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Όσον αφορά τη διάδοση του προγράμματος σε όλη τη 
Γαλλία, το πρόγραμμα κατάρτισης PROchild αποδείχθηκε 
αρκετά σημαντικό, χάρη στην άμεση και έμμεση συμμετοχή 
στην αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος για την 
προστασία των παιδιών. 

ΗΝΏΜΕΝΌ ΒΑΣΊΛΕΊΌ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το έργο PROchild έχει ρίξει φως 
στις αδυναμίες των μέχρι τώρα προσεγγίσεων στην 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιπτώσεων 
Κα-Πα-Π. Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστιασμένης 
συζήτησης και των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης 
επαγγελματίες από διάφορους τομείς συγκεντρώθηκαν 
για να συζητήσουν τα εμπόδια που εμποδίζουν τη 
διατομεακή προσέγγιση και λύσεις για την προώθηση της 
διεπιστημονικής συνεργασίας. Τα κύρια συμπεράσματα 
με έμφαση στη σημασία του έργου μας, ήταν η ανάγκη 
υψηλής ποιότητας διεπιστημονικής εκπαίδευσης και η 
δημιουργία χώρων και ευκαιριών για τους επαγγελματίες 
να συζητήσουν τα εμπόδια, τις λύσεις και το συντονισμό. 
Μερικοί επαγγελματίες δεν είχαν παρευρεθεί ποτέ σε 
διεπιστημονική συνάντηση προτού συμμετάσχουν στις 
εκδηλώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PROchild. 

Η παροχή διεπιστημονικής κατάρτισης σε επαγγελματίες 
βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και μέχρι στιγμής πάνω από 80 επαγγελματίες 
από την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, την ψυχική 
υγεία και το τρίτο τομέα (ΜΚΟ) έχουν συμμετάσχει 
στην εκπαίδευση. Η αρχική ανάλυση των σχολίων ήταν 
εξαιρετικά θετική όσον αφορά την αύξηση των γνώσεων, 
τη δυνατότητα εφαρμογής στην καθημερινή πρακτική 
και τη συνάφεια με τις ανάγκες των επαγγελματιών. 
Η διεπιστημονική εκπαίδευση παρείχε έναν ευέλικτο, 
εναλλακτικό και εύκολο τρόπο πρόσβασης την περίοδο 
που η διά ζώσης εκπαίδευση δεν ήταν δυνατή. Αυτή η 
μέθοδος λειτούργησε καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 
καταφέραμε να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο φάσμα 
επαγγελματιών οι οποίοι αλλιώς είναι απασχολημένοι 
με τη δουλειά τους, τώρα όμως είχαν την ευελιξία 
να παρακολουθήσουν το μάθημα όποτε τους βόλευε. 
Ωστόσο η διεπιστημονική συνεργασία δεν ήταν τόσο 
αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να είναι αν οι 

εκπαιδεύσεις διεξάγονταν δια ζώσης.

Ως ο συντονιστής εταίρος της διάδοσης του έργου, ήμασταν 
τυχεροί που συνεργαστήκαμε με εταίρους που είχαν 
ενεργό δράση στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
του έργου στο διαδίκτυο μέσω των κοινωνικών μέσων, 
των δημοσιεύσεων ιστολογίου, των ενημερωτικών 
δελτίων, των δελτίων Τύπου και των εκδηλώσεων. Ο 
ιστότοπος PROchild έχει μέχρι στιγμής περισσότερες από 
14.000 προβολές. Αυτή και οι παραπάνω επικοινωνιακές 
προσπάθειες δείχνουν ότι καταφέραμε να αυξήσουμε την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των παιδιών 
και να κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα του έργου σε 
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και ωφελουμένων. 
Ανυπομονούμε να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα του 
έργου στο μέλλον. 

ΦΊΝΛΑΝΔΊΑ
Στη Φινλανδία η ομάδα του προγράμματος PROchild 
συνεργάστηκε στενά με την εθνική ομάδα εργασίας για την 
πρόληψη της βίας κατά των παιδιών. Η ομάδα εργασίας 
είναι μια διεπιστημονική ομάδα με εκπροσώπους από 
πέντε υπουργεία και άλλους κυβερνητικούς φορείς, 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία, την αστυνομία, την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ. Η ομάδα εργασίας καθοδήγησε 
τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου δράσης που ονομάζεται 
«Παιδικά χρόνια χωρίς βία: Σχέδιο δράσης για την πρόληψη 
της βίας κατά των παιδιών 2020-2025». Το σχέδιο δράσης 
αποτελείται από 93 δράσεις από διαφορετικά πεδία. 
Το σχέδιο δράσης θα εφαρμοστεί σε διεπιστημονική 
συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Παιδικά χρόνια χωρίς 
βία;: Σχέδιο δράσης για την πρόληψη της βίας κατά 
των παιδιών 2020-2025.  Τα αποτελέσματα από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση του έργου, τη συλλογή καλών 
πρακτικών, τη χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών, 
τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης και τις στρογγυλές 
τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη του σχεδίου 
δράσης «Παιδικά χρόνια χωρίς βία». Επιπλέον, η ομάδα 
του PROchild συμμετέχει στην υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών οργανώθηκε 
μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και, εκτός από την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο, εκμεταλλευτήκαμε 
επίσης αυτή την ευκαιρία για να ευαισθητοποιήσουμε 
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τους επαγγελματίες για το σχέδιο δράσης. Είχαμε μαζί τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια για διεπιστημονικό κοινό με 
εκατοντάδες συμμετέχοντες. Τα διαδικτυακά σεμινάρια καταγράφηκαν επίσης για να διαδοθούν ευρύτερα και είναι 
διαθέσιμα στη διαδικτυακή πλατφόρμα. 

ΊΤΑΛΊΑ
Το έργο PROCHILD λειτούργησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και εθνικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Αυτό έγινε μέσω της 
ανάπτυξης κοινών μεθοδολογιών και πρακτικών ξεκινώντας από τις εθνικές ιδιαιτερότητες και λαμβάνοντας υπόψη 
τις τοπικές ανάγκες και δομές. Η προσέγγιση επέτρεψε στους επαγγελματίες να βοηθήσουν ανήλικα θύματα βίας και 
τις οικογένειές τους, προωθώντας διατομεακές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Το έργο κατέληξε στα εν λόγω 
συμπεράσματα έπειτα από έρευνα δεδομένων, ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών από τις τοπικές και περιφερειακές 
περιοχές των εταίρων, και τις στρογγυλές τράπεζες και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης με στόχο τον εντοπισμό 
τοπικών βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένης διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης παιδιών.

Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης και οι συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές καθώς 
συγκέντρωσαν επαγγελματίες, μερικές φορές για πρώτη φορά, από διάφορους τομείς που εμπλέκονται στην προστασία 
των ανηλίκων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Το Τμήμα Ιατρικών και Χειρουργικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της 
Μπολόνια διοργάνωσε τρεις στρογγυλές τράπεζες και ομάδες εστιασμένης συζήτησης προσκαλώντας επαγγελματίες 
από το χώρο της αστυνομίας, τη δικαιοσύνη, τις υπηρεσίες κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση 
και τρίτους τομείς της Περιφέρειας της Μπολόνια, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες υγείας στο Δίκτυο 
AOPI (Ιταλική Ένωση Παιδιατρικών Νοσοκομείων). Αυτές οι συναντήσεις μάς επέτρεψαν να επεκτείνουμε τα 
αποτελέσματα του έργου σε εθνικό επίπεδο και να συζητήσουμε κοινά προβλήματα σε ιταλικό επίπεδο, έτσι ώστε να 
σχεδιάσουμε κοινές δράσεις. 

Οι συναντήσεις προσέφεραν επίσης την ευκαιρία να ενισχυθεί η συνεργασία και η διεπιστημονικότητα των παρεμβάσεων 
μεταξύ επαγγελματιών μέσω κοινών προγραμμάτων κατάρτισης δρώντας παράλληλα ως αφετηρία για το Χειμερινό 
Σχολείο PROchild, στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος κατάρτισης για τους επαγγελματίες. Το Χειμερινό 
Σχολείο –που διοργανώθηκε από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021– ήταν μια ειδική διεπιστημονική 
εκπαιδευτική εκδήλωση που επικεντρώθηκε στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαφόρων μορφών 
παιδικής κακοποίησης και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και της έμφυλης βίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
εκπαιδεύσαμε περισσότερα από 100 άτομα, τόσο επαγγελματίες όσο και φοιτητές. Το Σχολείο περιλάμβανε διάφορες 
ενότητες που επέτρεπαν στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν στις κλινικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και νομικές 
γνώσεις των διαδρομών που σχετίζονται με περιπτώσεις ΚαΠα-Π.

Τέλος, το πανεπιστήμιο της Μπολόνια διοργάνωσε μια διεθνή συνέντευξη Τύπου για τη λήξη του έργου PROchild 
στις 25 Φεβρουαρίου 2021, με σκοπό να παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα του έργου, μαζί με μια ταινία για την 
κακοποίηση των παιδιών, μια εφαρμογή με συμβουλές για γονείς και οικογένειες και ένα κουνιστό αλογάκι, έργο 
τέχνης του διάσημου Ιταλού αρχιτέκτονα Massimo Iosa Ghini.
 

 


