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Υποστήριξη των κοινοτήτων για την ασφάλεια των παιδιών

Το έργο “Co-Happiness: Happy and safe in the Community” στοχεύει στην προώθηση της 
πρόληψης και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση. 
Οι εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και 
Ρουμανία) συνεργάζονται για να συζητήσουν τα αίτια της κακοποίησης και κακομεταχείρισης 
παιδιών και να αναπτύξουν καινοτόμες μεθοδολογίες και στρατηγικές για την καταπολέμηση 
και πρόληψη αυτού του φαινομένου. Μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί και 
οι επαγγελματίες του τομέα αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κακομεταχείρισης των παιδιών. Το 
έργο επίσης θα ωφελήσει παιδιά ηλικίας 6-9 ετών και θα τους διδάξει πώς να αναγνωρίζουν 
καταστάσεις παιδικής κακοποίησης ή κακομεταχείρισης και πώς να μιλήσουν για αυτό εάν συμβεί.
Πρόσφατα, οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα για τον εντοπισμό καλών πρακτικών -στις 
χώρες τους-σχετικά με την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης, μέσω των 
προσεγγίσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής αποτελεσματικότητας. Παρακάτω 
παρατίθενται αποσπάσματα από τις έρευνες στο πλαίσιο του Co-Happiness. 
Η πλήρης έκδοση της έκθεσης είναι διαθέσιμη εδώ www.co-happiness.eu.

Πρόγραμμα Προσεκτικού Χειρισμού “Handle With Care”- Καλή πρακτική 
στην Ολλανδία

Όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή / και παιδικής 
κακοποίησης, η αστυνομία εμφανίζεται άμεσα. Βέβαια, χρειάζεται αρκετός χρόνος για να δοθεί 
βοήθεια, η οποία έρχεται μήνες μετά το περιστατικό. Ωστόσο, τα παιδιά που είναι θύματα ή 
υπήρξαν μάρτυρες περιστατικών βίας χρειάζονται άμεση υποστήριξη. Το Augeo (ένας οργανισμός 
ειδικευμένος στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και της παιδικής κακοποίησης) 
εφαρμόζει το πρόγραμμα “Handle With Care” σε αρκετούς δήμους της Ολλανδίας. Ο στόχος 
του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης σε παιδιά, που είναι θύματα ή μάρτυρες 
ενδοοικογενειακής βίας εντός 24 ωρών. Συγκεκριμένα, την στιγμή που η αστυνομία έρχεται 
στο σπίτι για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ο αστυνόμος αναφέρει το συμβάν -χωρίς 
λεπτομέρειες- αμέσως στο σχολείο ή στα σχολεία του παιδιού/των παιδιών. Η αναφορά του 
συμβάντος γίνεται με την αποστολή ενός μηνύματος “Handle with care”, που περιλαμβάνει το 
όνομα και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
να στηρίξουν το παιδί, για παράδειγμα επιτρέποντάς τους να πάρουν μαζί τους το αρκουδάκι τους 
ή δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία σε αποτυχημένες εξετάσεις.

   www.co-happiness.eu
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Ενθάρρυνε με να είμαι δυνατός – Καλή πρακτική στην Φινλανδία 

Στόχος του προγράμματος είναι τόσο η πρόληψη και η μείωση της κακοποίησης και της 
κακομεταχείρισης των παιδιών όσο και η ανάλυση της πλευράς του γονέα, θέτοντας την ερώτηση: 
τι θα δούμε αν σταματήσουμε για μια στιγμή να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας με τα μάτια των 
παιδιών μας; Ακούμε ευγενικά και ενθαρρυντικά λόγια; θα δούμε χαμογελαστά μάτια; Θα νιώθαμε 
ασφαλείς και αγαπημένοι; 

Σε συνεργασία με σχετικούς φορείς και τις βασικές υπηρεσίες των δήμων, η ενημέρωση 
των παιδιών και των γονέων σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών έχει αυξηθεί, ο θετικός 
εκπαιδευτικός πολιτισμός έχει ενισχυθεί, ενώ παρέχεται στους γονείς υποστήριξη και καθοδήγηση 
για τη χρήση θετικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το Χαμόγελο του παιδιού – Καλή πρακτική στην Ελλάδα

Τα παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο κακοποίησης και τα θύματα οποιασδήποτε μορφής 
βίας έχουν ειδικές ανάγκες και απαιτείται παρέμβαση από ειδικούς. Το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ 
παρέχει Υπηρεσίες Άμεσης Παρέμβασης, απευθυνόμενες σε παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο 
κακοποίησης ή κακομεταχείρισης. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η ασφαλή μεταφορά του παιδιού 
σε ασφαλές μέρος, συνοδευόμενο από κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, με τα οχήματα της 
Άμεσης Παρέμβασης του Οργανισμού και τη συνεργασία άλλων οργανισμών, προκειμένου να 
βρεθεί λύση. Οι περιπτώσεις παιδιών που είναι σε κίνδυνο ταυτοποιούνται μέσω της Εθνικής 
Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056. Οι κλήσεις μπορούν να γίνουν από το ευρύ κοινό, από 
οργανώσεις, υπηρεσίες και τα ίδια τα παιδιά.

Τζιοβάνι – Καλή πρακτική στην Ιταλία

Ο Τζιοβάνι (επινοημένο όνομα) ομολογεί στον ειδικό ότι επανειλημμένως έχει υπάρξει μάρτυρας 
των ερωτικών επαφών των γονιών του. Λέει επίσης ότι δεν μπορεί να πάει στο σχολείο επειδή 
ο πατέρας του τον αναγκάζει να πάει και να μαζέψει παλιά σίδερα στην ύπαιθρο. Συνεπώς, 
οι υπηρεσίες προστασίας που ονομάζονται “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας” και “Επίσκεψη στο 
σπίτι” παρενέβησαν. Ο ανήλικος τοποθετείται στην κοινότητα, όπου εντάσσεται σε μια διαδικασία 
ανάπτυξης των κοινωνικο-ψυχο-συναισθηματικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων του. Η μητέρα 
δεν δείχνει ενδιαφέρον για την επισφαλή κατάσταση του γιου της και για το πώς ζουν. Μία 
διαδικασία γονικής μέριμνας έχει συσταθεί που στοχεύει στην ενημέρωση του να είσαι μητέρα-
γυναίκα. Επίσης, η γονική μέριμνα με την βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας χορηγεί στον πατέρα 
επιδότηση εργασίας, ώστε να μπορέσει να πετύχει την οικονομική του ανεξαρτησία. Η οικογένεια 
πηγαίνει για 2 χρόνια στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και μετά από δύο χρόνια, η οικογένεια 
επανενώνεται. Συνεχίζεται η παρακολούθηση από την κοινωνική υπηρεσία και η υποστήριξη από 
έναν παιδαγωγό και έναν ψυχολόγο.
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Ο κανόνας των εσωρούχων – Καλή πρακτική στην Πορτογαλία

Η εκστρατεία “ONE in Five” προέκυψε επειδή, ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα βίας ή σεξουαλικής 
κακοποίησης, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Με βάση αυτή την εκστρατεία, το Συμβούλιο της Ευρώπης 
έχει αναπτύξει μία εκστρατεία που σήμερα χρησιμοποιείται συχνά στα σχολεία της Πορτογαλίας – 
γνωστή ως “Ο κανόνας των εσωρούχων” (Moita, 2016). 
Ο στόχος της εκστρατείας είναι να βοηθήσει τους γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά τους με έναν 
απλό τρόπο ποια μέρη του σώματος απαγορεύεται να αγγιχθούν και, εάν συμβεί αυτό, πώς 
πρέπει τα παιδιά να ενεργήσουν. Γιατί οι γονείς; Η έρευνα που έγινε για την πρωτοβουλία της 
εκστρατείας “Ο κανόνας των εσωρούχων” καταδεικνύει ότι οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει 
να γνωρίζουν τη σημασία της συζήτησης με τα παιδιά σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση, 
προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις (Brown, n.d.).

Πρόγραμμα ‘Αξιοσημείωτη Γονική Μέριμνα’ - Σύλλογος HoltIS Ρουμανία – 
Καλή πρακτική στην Ρουμανία

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ‘Αξιοσημείωτη Γονική Μέριμνα’ (Appreciative Parenting) 
που αναπτύχθηκε από την HoltIS Association είναι να αυξήσει τη σχολική φοίτηση και να ενισχύσει 
τις σχέσεις γονέων-σχολείων, αλλά και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την παιδική κακοποίηση 
και τις επιπτώσεις των θυμάτων και δραστών. Αυτό το εγχειρίδιο και τα προγράμματα σπουδών 
για τους γονείς εστιάζουν στις μεθόδους της αξιοσημείωτης γονικής μέριμνας, για να μάθουν 
τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές, τις προσεγγίσεις, προκλήσεις και τις επιθυμίες των γονιών, 
βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών.

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί για να βοηθήσει τον γονέα να βρει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να 
αντιμετωπίσει το άγχος και τις καθημερινές δραστηριότητες, τις παιδικές κληρονομιές (τραύμα, 
παράλογες πεποιθήσεις κλπ.), να ενημερωθεί για την ανάπτυξη του παιδιού, να ενισχύσει τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες, να ενημερωθεί για την παιδική κακοποίηση και την επίπτωση που 
έχει στο παιδί και την οικογένεια αλλά και για εναλλακτικές μεθόδους για τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης του παιδιού.


