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Το πρόγραμμα PROCHILD έχει στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
μοντέλου διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων που εμπλέκονται
στην αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά. Το πρόγραμμα θα θίξει το
προβλήμα σχετικά με την υποαναφορά των περιστατικών κακοποίησης και τον
κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα επιδιώξει την εφαρμογή μιας κοινής
προσέγγισης, βασισμένης στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών
και στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.
Το πρόγραμμα PROCHILD στοχεύει στη συστηματοποίηση των περισσότερο
καινοτόμων προσεγγίσεων της Ευρωπαικής Ένωσης για την αντιμετώπιση της
κακοποίησης των παιδιών. Ανάμεσα στα άλλα, βάση του αποτελεί η εκτενέστερη
εφαρμογή της οδηγίας 2012/29 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κατάλληλη
πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία των παιδιών θυμάτων κακοποίησης
και των γονέων καθώς και η βελτίωση των όρων πρόσβασης των παιδιών στην
ποινική διαδικασία με το συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό μέλημα.

ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η κακοποίηση – παραμέληση των παιδιών επηρεάζει όλες τις κοινωνικές τάξεις
και όλες τις εθνικότητες ανεξαιρέτως και χαρακτηρίζεται από διαφορετικά
γνωρίσματα, όπως η ηλικία του θύματος, ο τύπος και η σοβαρότητα της βίας, το
πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται και η σχέση μεταξύ του θύματος και
του δράστη. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να
ελεγχθεί εξαιτίας των πολιτιστικών μηχανισμών υποβάθμισης και άρνησης.
Η κακοποίηση - παραμέληση των παιδιών είναι συχνά επαναλαμβανόμενη και
τα θύματα συχνά δέχονται τις όποιες υπηρεσίες προστασίας και κοινωνικής,
ψυχοσυναισθηματικής και αποκαταστασιακής θεραπείας σε ένα αρκετά
μεταγενέστερο σε σχέση με την θυματοποίησή τους χρόνο. Η κλινική τεκμηρίωση
και έρευνα δείχνει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις της βίας στην υγεία, που υπογραμμίζουν πως οι σωματικές και
ψυχολογικές βλάβες απαιτούν έγκαιρη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη
παρέμβαση και θεραπεία.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών.
Προώθηση έγκαιρης ανίχνευσης περιστατικών κακοποίησης - παραμέλησης
Υιοθέτηση ενός διεπιστημονικού μοντέλου προστασίας και φροντίδας παιδιών – θυμάτων.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου που θα διανέμεται μεταξύ των Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Υγείας,
Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη και της Δικαιοσύνης.
Βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών για την έγκαιρη αναγνώριση του φαινομένου.
Ανάπτυξη βιώσιμων και κατάλληλων τρόπων ώστε τα θύματα της βίας και οι οικογένειές τους/φροντιστές τους να
λάβουν ενεργό μέρος στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών προστασίας και στήριξης.

ΠΡΟΣΔΟΚΏΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για
επαγγελματίες και φοιτητές
η οποία θα φιλοξενεί
εκπαιδευτικό υλικό και θα
παράσχει χώρο για ανταλλαγή
απόψεων σε κλινικές
περιπτώσεις.

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

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.

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 σύμπραξη PROCHILD είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που αποτελείται από 6 οργανισμούς
από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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 – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,
Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΤΎΠΟΥ:
CONTACT@IARS.ORG.UK

https://www.prochildproject.org
Ph: Unsplash.com

Το παρόν έντυπο εκδόθηκε στο πλαίσιο της
πράξης Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (REC) του
προγράμματος Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του
εντύπου φέρει το ΙΥΠ και σε καμία περίπτωση δεν
αντανακλά απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

