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Ενθμερωτικό Δελτίο
Τεφχοσ 5, Νοζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 2014
υνάντθςθ Διαβοφλευςθσ: Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ, Διαχείριςθσ ΚαΠα
ΚαΠα--Π
& Εκνικό φςτθμα Αναφοράσ ΚαΠα
ΚαΠα--Π
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Πρωτόκολλο
Διερεφνθςθσ,
Διάγνωςθσ και
Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π
&
Θλεκτρονικι
Εφαρμογι e-ΕΑ
ΚαΠα-Π

Θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Iνςτιτοφτου
Τγείασ του Παιδιοφ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “Ολοκληρωμζνη
Προςζγγιςη για τη Διερεφνηςη, Διάγνωςη και Διαχείριςη Περιςτατικών
Κακοποίηςησ & Παραμζληςησ Παιδιών” [κωδικόσ MIS 372071]
διοργάνωςε ςτισ 02 Οκτωβρίου του 2014, υνάντθςθ Διαβοφλευςθσ με κζμα: “Πρωτόκολλο
Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ, Διαχείριςθσ Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν & Εκνικό
φςτθμα Αναφοράσ Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν”.
Στθ Συνάντθςθ το Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ, Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π & το Εκνικό
Σφςτθμα Αναφοράσ ΚαΠα-Π αποτζλεςαν αντικείμενα διαβοφλευςθσ με επαγγελματίεσ, όλων των
ειδικοτιτων, από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ πρόνοιασ, τθσ δικαιοςφνθσ,
τθσ δθμόςιασ τάξθσ και τθσ εκπαίδευςθσ.
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του Προγράμματοσ
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The International
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Protecting children
aged 0 to 3 from
domestic violence

3

Νζα
&
Ανακοινϊςεισ

4

Η ςυηιτθςθ εςτίαςε ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ: Η 1θ κεματικι ενότθτα αφοροφςε το
Πρωτόκολλο Διερεφνηςησ, Διάγνωςησ και Διαχείριςησ Περιςτατικών (ΚαΠα-Π) και θ 2θ κεματικι
ενότθτα αφοροφςε το Εθνικό Σφςτημα Αναφοράσ (ΚαΠα-Π).
Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του Προγράμματοσ, Δρ. Γιϊργοσ
Νικολαΐδθσ και ςυμμετείχαν οι: Δρ. Ελζνθ Αγάκωνοσ-Γεωργοποφλου, ΨυχολόγοσΕµπειρογνϊµων ςε κζµατα Παιδικισ Προςταςίασ, τζλλα Σςίτουρα, Παιδίατροσ-Ιατρόσ
Κοινωνικισ Ιατρικισ, επαγγελματίεσ από το υνιγορο του Πολίτθ-Κφκλοσ Δικαιωμάτων του
Παιδιοφ, το Χαμόγελο του Παιδιοφ, το φλλογο Ελλινων Ψυχολόγων, τθν Εταιρία Προςταςίασ
Ανθλίκων Ακινασ, το Σμιμα Κοινωνικισ Τποςτιριξθσ χολείων του Διμου Ακθναίων, το
Σμιμα Ψυχιατρικισ Παιδιϊν & Εφιβων του Γ.Ν.Α. “ιςμανόγλειο-Αμαλία Φλζμιγκ”, τθν
Τπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων, το Κζντρο Θμζρασ Βαβζλ, το Κζντρο υμπαράςταςθσ
Παιδιϊν και Οικογζνειασ, το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα και τθ Κοινωνικι Τπθρεςία του Γ.Ν.
Παίδων Π. & Α. Κυριακοφ, τον Πανελλινιο Ψυχολογικό φλλογο, το Σμιμα Κοινωνικισ
Πολιτικισ Διμου Κερατςινίου–Δραπετςϊνασ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
(Ε.Κ.Κ.Α.), τον ΞΕΝΩΝΑ SOS ΕΛΙΗΑ, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδοσ, το ΚΕΔΔΤ Δ’ Ακινασ, τθν
Τποδ/νςθ Προςταςίασ Ανθλίκων τθσ Αςφάλειασ Αττικισ, το υμβουλευτικό τακμό Νζων
Κυκλάδων, το Σμιμα Κοινωνικισ Μζριμνασ του Διμου Θλιοφπολθσ, τθ Κοινωνικι Τπθρεςία
του Διμου Αγίασ Βαρβάρασ, τθ Β’ Παιδιατρικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τθ
Κοινωνικι Μζριμνα του Διμου Κθφιςιάσ, το Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο Περιςτερίου, τθν
Εταιρία Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου (Ε.Ψ.Τ.Π.Ε.) και το Ίδρυμα
Χατηθκϊνςτα.
Τα ςυμπεράςματα τησ ςυνάντηςησ ςφντομα θα είναι διαθζςιμα ςτην ιςτοςελίδα του
προγράμματοσ (www.esa-kapa-p.gr).

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το
Πρόγραμμα ΕΠΑ 2007-2013“Ολοκλθρωμζνθ
Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ &
Παραμζλθςθσ Παιδιϊν” ςτο www.esa-kapa-p.gr

Ζναρξθ Πιλοτικισ Εφαρμογισ
Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ και Διαχείριςθσ
ΚαΠα-Π
Θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ είναι ςτθν ευχάριςτθ
κζςθ να ανακοινϊςει τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του Πρωτοκόλλου Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ και
Διαχείριςθσ Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν (ΚαΠα-Π).

Ανακοίνωςθ-Πρόςκλθςθ
Αγαπθτοί/εσ ςυνάδερφοι,
Το Πρωτόκολλο υπογραμμίηει το ρόλο κάκε
επαγγελματία που καλείται να διαχειριςτεί
περιςτατικά ΚαΠα-Π, ενϊ ταυτόχρονα αναδεικνφει
τθν ανάγκθ τθσ ςυνεργαςίασ πολλϊν επαγγελματιϊν διαφόρων ειδικοτιτων, επειδι ακριβϊσ θ
προςταςία του παιδιοφ αποτελεί διεπιςτθμονικι
ευκφνθ και προτεραιότθτα.
Για το λόγο αυτό όςοι και όςεσ από εςάσ
ενδιαφζρεςτε να ςυμμετζχετε ςτθν εκπαίδευςθ
και τθν πιλοτικι εφαρμογι του Πρωτόκολλου
Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ και Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π,
μπορείτε να ςτείλετε αίτθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςτο
email: a.p.vasilakopoulou@gmail.com ι να επικοινωνιςετε
ςτο 2107715791.

Ο ςυντονιςτικόσ φορζασ κα προχωριςει ςτθν πιλοτική
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διερεφνηςησ, Διάγνωςησ και
Διαχείριςησ ΚαΠα-Π, η οποία αναμζνεται να διαρκζςει τρεισ
μινεσ. Για το ςκοπό αυτό θα κληθοφν αρχικά να εκπαιδευτοφν
και ςτη ςυνζχεια να ςυμμετζχουν ςτη παραπάνω διαδικαςία 25
επαγγελματίεσ απαςχολοφμενοι ςε 10 φορείσ και υπηρεςίεσ,
ςτουσ τομείσ τησ υγείασ, τησ πρόνοιασ, τησ δικαιοςφνησ, τησ
δημόςιασ τάξησ και τησ εκπαίδευςησ, του Νομοφ Αττικισ.
Το εργαλείο που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ κα είναι ο
Οδθγόσ Εφαρμογισ Πρωτοκόλλου Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ και
Διαχείριςθσ Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν για
Επαγγελματίεσ (οι επαγγελματίεσ που κα ολοκλθρϊςουν
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ κα λάβουν ςχετικι βεβαίωςθ).

Κατά τθν πιλοτικι εφαρμογι κα πραγματοποιθκεί αξιολόγθςθ
τθσ ποιότθτασ, τθσ πλθρότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του
Πρωτοκόλλου από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ
Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ, κακϊσ και από
τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι, υνιγοροσ του Πολίτθ-Κφκλοσ
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ. Παράλλθλα, ο ςυντονιςτικόσ φορζασ κα προχωριςει ςτο ςχθματιςμό ομάδων
εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ των εκπαιδευόμενων επαγγελματιϊν (focus groups), με ςτόχο τθν αποτίμθςθ τθσ
λειτουργικότθτασ των προβλεπόμενων από το Πρωτόκολλο διαδικαςιϊν, και τον εντοπιςμό τυχόν δυςκολιϊν.

Θλεκτρονικι Εφαρμογι e-ΕΑ ΚαΠα-Π
Τθ Δευτζρα, 22 επτεμβρίου 2014, ζλαβε χϊρα θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν για τθν επιλογι αναδόχου
υλοποίθςθσ του Τποζργου 2 «Καταςκευή, Ανάρτηςη και Τεχνική Υποςτήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π» τησ
Πράξησ «Ολοκληρωμζνη Προςζγγιςη για τη ∆ιερεφνηςη, ∆ιάγνωςη και ∆ιαχείριςη Περιςτατικών
Κακοποίηςησ και Παραµζληςησ Παιδιών» [κωδικόσ MIS 372071].
Συνεδρίαςε θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ/ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν και ακολοφκθςε το άνοιγμα των
φακζλων των Δικαιολογθτικϊν και Τεχνικϊν Προςφορϊν. Εκτόσ από τθν Επιτροπι παρευρζκθκαν και
εκπρόςωποι από τισ 5 εταιρείεσ ςυνολικά που κατζκεςαν προςφορζσ για τον διαγωνιςμό.
Αυτι τθν περίοδο ο διαγωνιςμόσ είναι ςτθν φάςθ αξιολόγθςθσ των Δικαιολογθτικϊν και των
Τεχνικϊν Προςφορϊν, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει το άνοιγμα των Οικονομικϊν προςφορϊν
και θ τελικι αξιολόγθςθ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Πρόγραμμα ΕΠΑ 20072013“Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ Παιδιϊν” ςτο
www.esa-kapa-p.gr
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

3θ διακρατικι υνάντθςθ Εργαςίασ του Προγράμματοσ GRUNDTVIG
Φροντιςτζσ παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο -Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ
Δεξιοτιτων
Με επιτυχία ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ
τθσ 3θσ διακρατικισ υνάντθςθσ των
εταίρων του Προγράμματοσ GRUNDTVIG
με τίτλο: «Φροντιςτζσ παιδιϊν που
βρίςκονται ςε κίνδυνο-Εκπαίδευςθ και
Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων», [πρωτότυποσ
τίτλοσ: “Caregivers of children at risk–
Education and Capacity Building”], θ οποία
πραγματοποιικθκε ςτισ 24 και 25
επτεμβρίου 2014 ςτθν πόλθ Κατάνια τθσ
ικελίασ ςτθν ζδρα του εταίρου φορζα Associazione Thamaia Onlus.
Τα κζματα που ςυηθτικθκαν αφοροφςαν ςτθν παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ςυλλογισ δεδομζνων ανά χϊρα, κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό
των επομζνων δράςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ,
κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ ενόσ Εγχειριδίου που κα ςυγκεντρϊνει πρακτικζσ
προγραμμάτων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ με πλθκυςμό-ςτόχο πρόςωπα
φροντίδασ παιδιϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.
Συγκεκριμζνα θ ομάδα εργαςίασ τθσ Δ/νςθσ Ψυχικισ Υγείασ και Κοινωνικισ
Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Υγείασ του Παιδιοφ παρουςίαςε κάποια πρϊτα
αποτελζςματα των δυο φάςεων τθσ καταγραφισ και αξιολόγθςθσ δράςεων μθ
τυπικισ εκπαίδευςθσ ςε μετανάςτεσ/-ςτριεσ ι/και πρόςφυγεσ ι/και αιτοφντεσ
άςυλο φροντιςτζσ ανθλίκων (πχ μθτζρα, πατζρασ, ενιλικασ αδερφόσ/-θ) που
ζχουν υλοποιθκεί από το 2002 μζχρι και ςιμερα ςτο Νομό Αττικισ. Στθν πρϊτθ
φάςθ ζχουν καταγραφεί 24 προγράμματα μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ με
γενικότερουσ ςτόχουσ τθν κοινωνικι ζνταξθ ευάλωτων ομάδων,
ςυμπεριλαμβανομζνου του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ (πχ επαγγελματικζσ
καταρτίςεισ), τθν ενίςχυςθ του γονεϊκοφ τουσ ρόλου, κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ
ςε κζματα υγείασ. Στθ δεφτερθ φάςθ δθμιουργικθκαν δυο ερωτθματολόγια
αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ τα όποια χορθγοφνται μζςω δομθμζνθσ
ςυνζντευξθσ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτζσ/-τριεσ και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ/-εσ. Η
ςυλλογι των δεδομζνων βρίςκεται ακόμθ ςε εξζλιξθ.
Ανεξάρτθτα από τουσ διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ φροντιςτϊν παιδιϊν ςε
κίνδυνο τουσ οποίουσ διάλεξε να μελετιςει κάκε χϊρα-εταίροσ (πχ Ιταλία
κακοποιθμζνεσ μθτζρεσ, Πορτογαλία μθτζρεσ και άλλο προςωπικό παιδικϊν
χωριϊν SOS) αναδείχτθκε θ δυςκολία να δοκεί ζνασ ενιαίοσ και κοινά
αποδεκτόσ λειτουργικόσ οριςμόσ τθσ γενικισ ζννοιασ τθσ μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ ςτισ τζςςερισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. Διαφορζσ αναδείχτθκαν
μεταξφ των
χωρϊν και ςε ςχζςθ με: α) τα διακζςιμα εκπαιδευτικά
προγράμματα με απεφκυνςθ ςε κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ φροντιςτϊν
ανθλίκων, κακϊσ και β) τισ μεκόδουσ καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και
βιωςιμότθτασ των εν λόγω δράςεων. Κοινόσ τόποσ των πρϊτων ποιοτικϊν
ευρθμάτων ςτθν Ελλάδα με τισ λοιπζσ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ-εταίρουσ φάνθκε
να είναι θ ανάγκθ για ζρευνα των αναγκϊν του πλθκυςμοφ-ςτόχου πριν τθν
υλοποίθςθ μιασ δομθμζνθσ παρζμβαςθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και
οι δεξιότθτεσ και θ ευελιξία του/τθσ εκπαιδευτι/-τριασ.

ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
The International Symposium INTOVIAN
Protecting children aged 0 to 3 from
domestic violence
Το ερευνθτικό πρόγραμμα
“Protecting Infants and
toddlers from domestic
violence-INTOVIAN” το οποίo
χρθματοδοτείται από τθν Ε.Ε.
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
DAPHNE, και ςυντονίηεται από τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ
Υγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου
Υγείασ του Παιδιοφ, αναμζνεται να ολοκλθρωκεί
ςτισ αρχζσ του 2015.
Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ κα
παρουςιαςτοφν ςτο πλαίςιο του τελικοφ
ςυνεδρίου, το οποίο κα διεξαχκεί ςτθν
Λιςαβόνα τθσ Πορτογαλίασ ςτισ 21 & 22
Νοεμβρίου 2014, ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ
και υπό τθν αιγίδα του Πανεπιςτθμίου
ISCTE-IUL.
Ο τίτλοσ του ςυνεδρίου είναι: “The International
Symposium INTOVIAN-Protecting children aged 0
-3 from domestic violence”, ενϊ ζχουν
προγραμματιςτεί ομιλίεσ από εκπροςϊπουσ των
ζξι χωρϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, και
από εκπροςϊπουσ εντόπιων φορζων παιδικισ
προςταςίασ.
Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια είναι θ Κακθγιτρια Jane Barlow,
του Πανεπιςτθμίου Warwick τθσ Αγγλίασ.
Η παρακολοφκθςθ του ςυνεδρίου κα είναι χωρίσ κόςτοσ
αλλά είναι απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ
ςτο intovian.symposium@gmail.com.
Δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο και
επιςτθμόνων που δεν είχαν άμεςθ εμπλοκι με το
πρόγραμμα, με τθ μορφι αναρτθμζνων ανακοινϊςεων.

Η επόμενθ Συνάντθςθ Εργαςίασ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα τον ερχόμενο
Φεβρουάριο του 2015.
To διετοφσ διάρκειασ ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRUNDTVIG
υλοποιείται από τθν Διεφκυνςθ Ψυχικισ Υγείασ & Κοινωνικισ
Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Υγείασ του Παιδιοφ ςε ςυνεργαςία με
Οργανιςμοφσ-Εκπροςϊπουσ τριϊν (3) ευρωπαϊκϊν χωρϊν
(Αγγλία, Ιταλία,Πορτογαλία) με τθ χρθματοδότθςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Προκεςμία υποβολισ των ανακοινϊςεων
είναι θ 15θ Οκτωβρίου και θ αποςτολι τουσ
μπορεί να γίνει ςτθν προαναφερκείςα
θλεκτρονικι διεφκυνςθ.

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ

Νζα & Ανακοινϊςεισ

Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Πράξθσ “Ολοκλθρωμζνθ
Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠα-Π” ςτο πλαίςιο Ε.Π.
Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013.

Young People and Substance Abuse in the EU:
Decreasing Supply, Reducing Dependence, Building Recovery
18/11/2014, Ξενοδοχείο Thon Hotel Brussels City Centre, Βρυξζλλεσ
Επικοινωνία: conferences@publicpolicyexchange.co.uk
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/
5th Annual International Symposium on Preventing Human Trafficking:
Prevention, Protection, Prosecution
27/11/2014, Ξενοδοχείο NH Bruxelles Grand Place Arenberg, Βρυξζλλεσ
Επικοινωνία: conferences@publicpolicyexchange.co.uk
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/
5o υνζδριο Βιοψυχοκοινωνικισ Προςζγγιςθσ ςτθν Ιατρικι
Περίκαλψθ
19/03/2015 ζωσ 21/03/2015, Met Hotel, Θεςςαλονίκθ
Διοργάνωςθ: Ελλθνικι Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικισ Προςζγγιςθσ ςτθν
Υγεία, υπό τθ αιγίδα τθσ Γ’ Ψυχιατρικισ Κλινικισ και του Τμιματοσ
Ιατρικισ ΑΠΘ
Επικοινωνία: info@praxicon.gr
http://www.praxicon.gr/

Υπεφκυνοσ ζκδοςθσ:
Δρ Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ
Υπεφκυνθ Σφνταξθσ, Επιμζλεια:
Άρτεμισ Δθμθτροκάλλθ
Γραφείο Τφπου
Κζντρο για τθ Μελζτθ και τθν Πρόλθψθ τθσ Κακοποίθςθσ και
Παραμζλθςθσ των Παιδιϊν
Διεφκυνςθ Ψυχικισ Υγείασ & Κοινωνικισ ΠρόνοιασΙνςτιτοφτο Υγείασ του Παιδιοφ

9ο Πανελλινιο υνζδριο Ψυχιατρικισ ςτο Γενικό Νοςοκομείο
“Αντιπαρακζςεισ και Προβλθματιςμοί ςτθ κεραπεία των ψυχικϊν
αςκενειϊν”
02/04/2015 ζωσ 04/04/2015, Ξενοδοχείο XENIA, Βόλοσ
Επικοινωνία: info@globalevents.gr
http://www.globalevents.gr/

Το ζντυπο διατίκεται δωρεάν
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φωκίδοσ 7, 115 27 Ακινα
Τθλ: 210 7715791
Fax: 210 7793648
www.ich-mhsw.gr

www.esa-kapa-p.gr
e-mail: adimitrokalli@ich-mhsw.gr
e-mail:esa-kapa-p@ich-mhsw.gr
www.facebook.com/esa.kapa.p

Copyright 2013 DNA Creative Agency

Πρόςκλθςθ
Θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ ςασ προςκαλεί ςτθ υνάντθςθ Δικτφου με
τίτλο:
«υνάντθςθ Δικτφου Επαγγελματιϊν
για τθν Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ τθσ Κακοποίθςθσ
Κακοποίθςθσ--Παραμζλθςθσ των Παιδιϊν:
από τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ ςτθν κλινικι παρζμβαςθ
παρζμβαςθ»
»
που διοργανϊνει ςτισ 25 Νοεμβρίου 2014 ςτο ξενοδοχείο President
President, ςτθν Ακινα.
Η εν λόγω εκδιλωςθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο των δράςεων του Προγράμματοσ: «Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ
Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν
Παιδιϊν»
» [[Κωδ.
Κωδ. 372071+ ςε ςυνεργαςία με τισ
δράςεισ του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ Προγράμματοσ «Προςταςία βρεφϊν και νθπίων από τθν ενδοοικογενειακι βία: Δθμιουργία
διαγνωςτικοφ πρωτοκόλλου για τθν Κακοποίθςθ και Παραμζλθςθ βρεφϊν και νθπίων και θ ειςαγωγι του ςτο Εκνικό φςτθμα
Τγείασ
Τγείασ»
» [[Κωδ.
Κωδ. JUST/2011
JUST/2011--2012/DAP/AG/3283].
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ ςυνάντθςθ
μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν κα. Ανκι Βαςιλακοποφλου ςτο
210.77.15.91 (9.00
(9.00--17.00).
Αυτό το Ενθμερωτικό Δελτίο ζχει παραχκεί για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ &
Παραμζλθςθσ Παιδιϊν *Κωδικόσ, MIS 372071]” και αντιπροςωπεφει τισ απόψεισ των ςυντακτϊν του. Οι απόψεισ αυτζσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ι εγκρικεί με οποιοδιποτε τρόπο απ ό τθν
Ειδικι Τπθρεςία του τομζα Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και δεν πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ κζςεισ του Τπουργείο ι τισ Επιτροπισ. Θ Ειδικι Τπθρεςία
δεν εγγυάται τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, οφτε αποδζχεται τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν.

