Περιγραφή Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση
Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών{Κωδικός MIS 372071} »

Ταυτότητα του Προγράμματος
Το πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών
Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS 372071}”, υλοποιείται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο
Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με
την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Α2-Συντονισμού Εφαρμογής &
Υποστήριξης της Υλοποίησης), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Κατηγορία
Παρεμβάσεων: «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση
της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».
Στόχοι του Προγράμματος
Στην χώρα μας μέχρι σήμερα η διάγνωση των περιστατικών ΚαΠα-Π πραγματοποιείται εντελώς εμπειρικά και
στη βάση ιδιαιτεροτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, επαγγελματιών και υπηρεσιών, οι οποίοι σημειωτέον
ανήκουν σε πλειάδα διαφορετικών συστημάτων, διακριτής νομικής μορφής, διαφορετικής εμβέλειας αλλά και
στελέχωσης. Επιπλέον η έλλειψη ενιαίων κριτηρίων και κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης, διάγνωσης και
πιστοποίησης των περιπτώσεων ΚαΠα-Π, οι ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο,(παρά τη θετική εξέλιξη με τη
δημοσίευση του Ν. 3500/2006), η έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων ανομοιογενών μεταξύ τους Φορέων
(Κοινωνικές Υπηρεσίες & δομές Υγείας-Πρόνοιας, Εισαγγελικές,-Δικαστικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές και
Εκπαιδευτικές Δομές) και οι υστερήσεις στο επίπεδο χαρτογράφησης, παρακολούθησης και καταγραφής της
έκτασης των μορφών και των χαρακτηριστικών της ΚαΠα-Π, οδηγούν σε πρόδηλες αδυναμίες στην χάραξη
πολιτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου, στην μη τεκμηριωμένη ιεράρχηση της διάθεσης των
πόρων (υλικών και ανθρώπινων),σε δευτερογενή θυματοποίηση των ανήλικων χρηστών των παροχών στους
τομείς της Υγείας, Πρόνοιας, Εισαγγελικών-Δικαστικών και Αστυνομικών αρχών και τελικά στην μείωση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων και πολιτικών.
Ο στόχος του Προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και
Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS 372071}», είναι να αποτελέσει
μία επαρκή συνθήκη, για την εφαρμογή και υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και εργαλείων συνολικής
διαχείρισης περιστατικών ΚαΠα-Π καθώς και τήρησης ενός Εθνικού Αρχείου Κρουσμάτων ΚαΠα-Π, που θα
αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας διότι θα διευκολύνει τα κέντρα λήψης αποφάσεων
πολιτικής και πρόνοιας, τους επαγγελματίες και κατά συνέπεια τους τελικούς χρήστες. Κατά συνέπεια η
καθιέρωση ενός Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π και η συνακόλουθη τήρηση
του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΕΣΑ ΚαΠα-Π σε συνδυασμό με την δικτύωση και εκπαίδευση των
εμπλεκόμενων επαγγελματιών (στους τομείς της Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας τάξης και
Εκπαίδευσης), αναμένεται να επιφέρει αφενός την συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των
κρουσμάτων βίας κατά των ανηλίκων καθώς και των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του φαινομένου της
Κακοποίησης-Παραμέλησης των παιδιών, και αφετέρου να οδηγήσει στην χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων
αντιμετώπισης του φαινομένου. Επιπλέον αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων και πολιτικών.
Λέξεις Κλειδιά:

Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών (ΚαΠα-Π),
Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π,
Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα- Π για
Επαγγελματίες,
Εγχειρίδιο για τη λειτουργία και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ) ΚαΠα-Π
για Επαγγελματίες,
Δράσεις Δικτύωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
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Περίληψη του Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης, διάγνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της
ΚαΠα-Π» υλοποιείται στη βάση τριών (3) διακριτών αλλά άμεσα αλληλοσυνδεόμενων Υποέργων και
συγκεκριμένα:
ΥΕ1: Συντονισμένες ενέργειες (ΕΝ) για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π:
Ενέργεια 1: Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π
Ενέργεια 2: Προετοιμασία Σύστασης ΕΣΑ ΚαΠα-Π
Ενέργεια 3: Δράσεις Δικτύωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
Ενέργεια 4: Δράσεις Διάδοσης και Ενίσχυσης της Βιωσιμότητας
Ενέργεια 5: Επιστημονική Επίβλεψη και Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης
ΥΕ2: Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη ΕΣΑ ΚαΠα-Π
ΥΕ3: Προμήθεια εξοπλισμού
Το Υποέργο (ΥΕ1), με τίτλο «Συντονισμένες ενέργειες για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π» το
πρώτο και βασικό από τα τρία Υποέργα του προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη
Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS
372071}», στοχεύει μέσα από την υλοποίηση σειράς πέντε διακριτών και αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους
ενεργειών,

Στο σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός Πρωτοκόλλου Διερεύνησης,
Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π συμπεριλαμβανομένων έτοιμων-προς-χρήση εργαλείων και
Οδηγού Εφαρμογής για Επαγγελματίες

Στην πιλοτική λειτουργία, την αξιολόγηση και την διασύνδεση ενός Εθνικού Συστήματος Αναφοράς
(ΕΣΑ) Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών (ΚαΠα-Π), {που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των
Υποέργου 1 (ΥΕ1), Υποέργου 2 (ΥΕ2) και του Υποέργου 3 (ΥΕ3), στην βάση της μελέτης ωρίμανσης
«Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων
κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών» (ΙΥΠ,2008) καθώς και δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας &
Χρήσης ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες

Στην υλοποίηση δράσεων Δικτύωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων της διασύνδεσης του Δικτύου με υπάρχοντα δίκτυα (όπου αυτό είναι
εφικτό), {( Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. (Υπ. Δικαιοσύνης), το «Άτυπο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της ΚαΠα-Π»
(ΙΥΠ) και το Δίκτυο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας Μεταξύ των Μαθητών στο Σχολείο»
(ΕΨΥΠΕ)} και της εκπαίδευσης επαγγελματιών στους τομείς της Υγείας, Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης,
Δικαιοσύνης, Εκπαίδευσης, στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης
ΚαΠα-Π και στη χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π (και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης)

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς δράσεων διάδοσης των στόχων και των αποτελεσμάτων
του Υποέργου αλλά και του προγράμματος στο σύνολο της και ανάληψη πρωτοβουλιών για την
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών, την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και χρήση του
Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π
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