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Ενθμερωτικό Δελτίο
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φςταςθ του Δικτφου Οργανιςμϊν & Τπθρεςιϊν για τθν Oλοκλθρωμζνθ
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠα
ΚαΠα--Π
Στθν παροφςα φάςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ,
Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ Παιδιϊν” πραγματοποιείται θ
ςφςταςθ του Δικτφου Οργανιςμϊν & Τπθρεςιϊν για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠα-Π.
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Το Δίκτυο Οργανιςμϊν & Υπθρεςιϊν φιλοδοξεί να αποτελζςει το μζςο για τθν
αποδοτικότερθ επικοινωνία μεταξφ των φορζων-μελϊν, με ςκοπό τθν επίτευξθ
ςυμφωνίασ για χριςθ κοινισ μεκοδολογίασ αναφορικά με τθ διαχείριςθ
περιςτατικϊν ΚαΠα-Π και τθ ςυνακόλουκθ τιρθςθ ενόσ εκνικοφ αρχείου
αναφοράσ ΚαΠα-Π.
Οι φορείσ-μζλθ του Δικτφου Οργανιςμϊν & Υπθρεςιϊν επιλζγονται βάςει προκακοριςμζνων κριτθρίων και
προζρχονται από τουσ τομείσ τθσ Υγείασ, τθσ Πρόνοιασ, τθσ Δικαιοςφνθσ, τθσ Δθμόςιασ Τάξθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ.

Πιο ςυγκεκριμζνα…
Η δικτφωςθ των επαγγελματιϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ
Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ Παιδιϊν” ςυνιςτά
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υιοκζτθςθ και αποτελεςματικι εφαρμογι του Πρωτοκόλλου Διερεφνθςθσ,
Διάγνωςθσ & Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π και τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων των επαγγελματιϊν που απαςχολοφνται
ςτουσ τομείσ τθσ Υγείασ, τθσ Πρόνοιασ, τθσ Δικαιοςφνθσ, τθσ Δθμόςιασ Τάξθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ και
καλοφνται να διαχειριςτοφν περιςτατικά ΚαΠα-Π.
Επιπλζον, θ δικτφωςθ των επαγγελματιϊν προςβλζπει ςτθ διαςφάλιςθ αφενόσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Αναφοράσ (ΕΑ) ΚαΠα-Π, αφετζρου τθσ κατά το δυνατό υψθλισ
ποιότθτασ των καταγραφϊν, ςε όρουσ ακρίβειασ και πλθρότθτασ.

Προβλεπόμενεσ δράςεισ του Δικτφου
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Συμμετοχι των φορζων-μελϊν ςτισ εργαςίεσ των
προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων του Δικτφου



Συμμετοχι 400 επαγγελματιϊν των φορζωνμελϊν ςτθν εκπαίδευςθ για τθν εφαρμογι του
Πρωτοκόλλου Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ &
Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π και τθ χριςθ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Αναφοράσ (ΕΣΑ) ΚαΠα-Π



Συμμετοχι των ανωτζρω (400) επαγγελματιϊν
ςτθν πιλοτικι εφαρμογι του Πρωτοκόλλου
Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ & Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π
και του Εκνικοφ Συςτιματοσ Αναφοράσ (ΕΣΑ)
ΚαΠα-Π

Αν επικυμείτε να γίνετε και εςείσ μζλοσ του Δικτφου Οργανιςμϊν & Τπθρεςιϊν για τθν Oλοκλθρωμζνθ
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠαΚαΠα-Π, μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα αποςταλεί
θλεκτρονικά ςτο φορζα ςασ.

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 Προγράμματοσ με τίτλο:

With the financial support from the Prevention of
and Fight against Crime Programme of the
European
Union
European
CommissionDirectorate-General Justice, Freedom and
Security

Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προςταςίασ: Πρόλθψθ τθσ εμπορίασ παιδιϊν
και προςταςία αςυνόδευτων ανθλίκων ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα
Η Διεφκυνςθ Ψυχικισ Υγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Υγείασ
του Παιδιοφ, ανακοινϊνει τθν ζναρξθ *31 Δεκεμβρίου 2013+ και τον
ςυντονιςμό του προγράμματοσ με τίτλο: “Νοτιοανατολικό Δίχτυ
Προςταςίασ:
Πρόληψη τησ εμπορίασ παιδιϊν και προςταςία
αςυνόδευτων ανηλίκων ςτα ελληνοτουρκικά ςφνορα”. Το παρόν
Πρόγραμμα διάρκειασ 24 μθνϊν ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ,
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ, ςυνεργαςία, ςυντονιςμό και
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ δθμόςιων φορζων, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία
Δικτφου φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςωματεμπορίασ παιδιϊν.
Βαςικόσ ςτόχοσ των δραςτθριοτιτων του Προγράμματοσ είναι θ
πρόλθψθ τθσ εμπορίασ ανθλίκων κακϊσ και θ προςταςία ανθλίκων ςτα
ελλθνοτουρκικά ςφνορα.
Τα
δε
επιδιωκόμενα
αποτελζςματα
του
Προγράμματοσ
ανταποκρίνονται ςε δφο βαςικοφσ γενικοφσ ςκοποφσ: πρϊτον, ςτθν
προϊκθςθ και
ανάπτυξθ ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ
κατανόθςθσ μεταξφ των αρμόδιων κρατικϊν νομικϊν φορζων και
λοιπϊν εκνικϊν αρχϊν και ςχετικϊν φορζων τθσ Ε.Ε. και δεφτερον, ςτθν
προϊκθςθ και ανάπτυξθ βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν προςταςία των
κυμάτων εμπορίασ ι/και αςυνόδευτων ανθλίκων οι οποίοι περνοφν
παράνομα τα ελλθνικά ςφνορα.
Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του εν λόγω προγράμματοσ, θ
Διεφκυνςθ Ψυχικισ υγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ κα ςυνεργαςτεί με
τα ελλθνικά και τουρκικά Υπουργεία Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Υγείασ, Υπουργείο Δθμόςιασ
Τάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, με εκνικζσ εταιρείεσ μεταφορϊν, και με ΜθΚυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (Μ.Κ.Ο.) που αναπτφςςουν ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Οι ομάδεσ-ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: οι αςυνόδευτοι ανιλικοι, οι
οποίοι διακινοφνται και/ι κινδυνεφουν από τθν εμπορία ανκρϊπων και
οι οποίοι περνοφν παράνομα τα ελλθνικά-τουρκικά ςφνορα,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των
αςυνόδευτων
ανθλίκων
που
φιλοξενοφνται ςε καταφφγια/κζντρα κράτθςθσ, το προςωπικό των
κρατικϊν και ιδιωτικϊν φορζων που εμπλζκονται ςτθν καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ παιδιϊν, το προςωπικό των καταφυγίων φιλοξενίασ
αςυνόδευτων ανθλίκων, και το ευρφ κοινό.



Ανάπτυξθ, πιλοτικι εφαρμογι και δθμιουργία μιασ βάςθσ
δεδομζνων για τθν καταγραφι των κυμάτων εμπορίασ και/ι
αςυνόδευτων ανθλίκων που ειςζρχονται παράνομα ςτθν Ελλάδα



Ομάδεσ εςτίαςθσ ςτελεχωμζνεσ με προςωπικό των κζντρων
φιλοξενίασ, με ςτόχο τθν ανταλλαγι απόψεων επί των
ιδιαίτερων αναγκϊν και κινδφνων που αντιμετωπίηει θ ομάδαςτόχοσ μετά τθν απομάκρυνςθ από τα καταφφγια, κακϊσ και
ςυηιτθςθ ςχετικά με ςτρατθγικζσ παρακολοφκθςθσ των
παιδιϊν αυτϊν όταν φεφγουν από τισ μονάδεσ φιλοξενίασ (follow
-up strategies)



Εργαςτιρι (workshop) για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και
πρόγραμμα ενδυνάμωςθσ με ζμφαςθ ςε δεξιότθτεσ
αυτοπροςταςίασ για αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ οι οποίοι
διαμζνουν ςε Κζντρα Φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα



Ιςτοςελίδα προςβάςιμθ από όλα τα ενδιαφερόμενα μζλθ

Με τθν ολοκλιρωςθ
αποτελζςματα :







Δθμιουργία Δικτφου αποτελοφμενου από δθμόςιεσ νομικζσ
υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ προςταςίασ των παιδιϊν, ΜΚΟ που
παρζχουν υπθρεςίεσ ςε αςυνόδευτουσ ανιλικουσ μετανάςτεσ, κακϊσ
και ιδιωτικζσ εταιρείεσ μεταφοράσ, το οποίο κα λειτουργιςει ωσ δίχτυ
προςταςίασ για κφματα ι ανιλικουσ οι οποίοι βρίςκονται ςε κίνδυνο
εμπορίασ ανκρϊπων
Πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ των ανωτζρω φορζων το οποίο
κα ενεργοποιείται ςε περιπτϊςεισ διαγνωςμζνων ανθλίκωνκυμάτων και αςυνόδευτων ανθλίκων οι οποίοι περνοφν
παράνομα τα ελλθνοτουρκικά ςφνορα και οι οποίοι κεωροφνται ότι
βρίςκονται ςε κίνδυνο
Εργαλείο το οποίο κα διευκολφνει τον εντοπιςμό των
περιπτϊςεων εμπορίασ παιδιϊν και κα χρθςιμοποιείται από τθν
αςτυνομία ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα, ενϊ κα ενθμερωκοφν
ςχετικά και οι εκνικζσ εταιρείεσ μεταφορϊν
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ςχετικά με τον τρόπο χριςθσ του
εργαλείου για τον εντοπιςμό περιπτϊςεων εμπορίασ παιδιϊν το
οποίο κα διατεκεί ςτα αρμόδια Υπουργεία για περαιτζρω
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των Υπουργείων

ζργου

αναμζνονται

τα

εξισ



Αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ μεταξφ των
εμπλεκόμενων φορζων ςχετικϊν με τθν καταπολζμθςθ και τθν
πρόλθψθ τθσ εμπορίασ παιδιϊν, μζςω τθσ βελτίωςθσ/καλφτερθσ
δυνατισ τθσ παρακολοφκθςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων που
ειςζρχονται παράνομα ςτθν Ελλάδα από τα τουρκικά ςφνορα



Καλφτερθ εκπαίδευςθ και αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ του
προςωπικοφ τθσ Αςτυνομίασ θ οποία είναι αρμόδια για τον
εντοπιςμό περιπτϊςεων εμπορίασ παιδιϊν



Συςτθματικότερθ και διακζςιμθ ςτουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ
φορείσ ςυλλογι δεδομζνων και καταγραφι των περιπτϊςεων
εμπορίασ παιδιϊν και αςυνόδευτων ανθλίκων μεταναςτϊν οι
οποίοι ειςζρχονται παράνομα ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και
αςυνόδευτων ανθλίκων μεταναςτϊν που φιλοξενοφνται ςε
καταφφγια ςτθν Ελλάδα



Τα αςυνόδευτα παιδιά που φιλοξενοφνται ςε καταφφγια κα
ενθμερωκοφν για τα δικαιϊματά τουσ ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ
για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, ενϊ κα γίνει προςπάκεια
εφαρμογισ
ςτρατθγικϊν
παρακολοφκθςθσ
(follow-up
strategies) των παιδιϊν αυτϊν μετά τθν αποχϊρθςι τουσ από τα
καταφφγια



Το προςωπικό των καταφυγίων κα ζχει καταρτιςτεί
λαμβάνοντασ εκπαίδευςθ υπό πραγματικζσ ςυνκικεσ (evidencebased training) για τον τρόπο κάλυψθσ των αναγκϊν των
παιδιϊν, όςα εκείνα διαμζνουν ςτισ ςτζγεσ φιλοξενίασ



Ο αρικμόσ των διαπιςτωμζνων περιπτϊςεων εμπορίασ παιδιϊν
ςτθν Ελλάδα αναμζνεται να αυξθκεί ωσ αποτζλεςμα των
δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ



Ο αρικμόσ των παιδιϊν που πζφτουν κφματα εμπορίασ
ανκρϊπων μετά τθν προςωρινι τουσ απομάκρυνςθ από τα
καταφφγια κα μειωκεί ωσ αποτζλεςμα των δραςτθριοτιτων του
ζργου



Το ευρφ κοινό κα είναι καλφτερα ενθμερωμζνο ςχετικά με το
ηιτθμα εμπορίασ παιδιϊν

Οι προγραμματιςμζνεσ δράςεισ που κα λάβουν χϊρα ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ είναι οι εξισ:



του

ΤΣΑΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ-Φτιάξε ζνα δίκτυο
Τα αυξθμζνα ποςοςτά ενδοςχολικισ βίασ και περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ τα οποία
παρατθροφνται παγκοςμίωσ και μάλιςτα με ςυνεχϊσ αυξθτικζσ τάςεισ, οδιγθςαν
ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ενάντια ςτθ βία και
τον εκφοβιςμό. Η αξιολόγθςθ αυτϊν των προγραμμάτων ζδειξε, ότι προκειμζνου να
υπάρξει ουςιαςτικι πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ, είναι
απαραίτθτο να υλοποιοφνται δράςεισ ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ.
Κι αυτό διότι :


O εκφοβιςμόσ ςυνιςτά παραβίαςθ των δικαιωμάτων του ατόμου, αποτελεί ζνα πρόβλθμα με πολλαπλζσ κοινωνικζσ
διαςτάςεισ



Tα παιδιά εκτόσ από το ςχολείο, ηουν και αλλθλεπιδροφν ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ



Μια κοινότθτα θ οποία παραβλζπει ι αγνοεί τον εκφοβιςμό, είναι μια κοινότθτα που ζχει χάςει το ςεβαςμό των μελϊν τθσ



Οι ενιλικεσ οφείλουν να παρζχουν ςτα παιδιά και τουσ νζουσ, πρότυπα ςυμπεριφοράσ, τα οποία δεν ενκαρρφνουν τθ βία

Σφμφωνα με τθν ιδρυτικι διακιρυξθ του πανελλινιου Δικτφου κατά τθσ Βίασ ςτο Σχολείο, ζνασ από τουσ κφριουσ ςκοποφσ αυτοφ,
είναι θ κινθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ και θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ Τοπικϊν Δικτφων ανά Περιφερειακι
Ενότθτα, που κα τελοφν υπό τθν αιγίδα του.
Η κινθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ, υπό τθν ευρεία ζννοια, ςυνοψίηεται ςτθν οργάνωςθ των ατόμων με ςκοπό να αναλάβουν δράςθ
για ειδικά κζματα που απαςχολοφν τθν κοινότθτα. Να αναδείξουν δθλαδι, ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, τθ ςχζςθ που υπάρχει
ανάμεςα ςτο άτομο και ςτθν κοινότθτα (πχ, οικογζνεια, ςχολείο, γειτονιά) ϊςτε να υπάρξει μεγαλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ
αλλθλεπίδραςθσ των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν, των παραμζτρων υγείασ και των περιβαλλοντικϊν παραγόντων.

Γιατί να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςε ζνα δίκτυο κατά
τθσ βίασ και του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ;
Σο αςφαλζσ περιβάλλον ηωισ και διαβίωςθσ αποτελεί πρωταρχικό ανκρϊπινο
δικαίωμα. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ των παιδιϊν, εκτόσ από τθν ποιότθτα ηωισ, θ
ζλλειψθ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ επθρεάηει και τθν ψυχοκοινωνικι τουσ
ανάπτυξθ. Η οργάνωςθ των μελϊν κάκε κοινότθτασ ενάντια ςτθ βία, ζχει ςαν
αποτζλεςμα:


Σθν αφξθςθ των γνϊςεων των μελϊν τθσ κοινότθτασ για τον εκφοβιςμό και τισ
επιπτϊςεισ που ζχει ςτθν ςωματικι, ψυχοςυναιςκθματικι, κοινωνικι υγεία
και ευεξία των παιδιϊν και των εφιβων



Σθ δθμιουργία ενόσ κλίματοσ, όπου κακίςταται ξεκάκαρο ότι οι
ςυμπεριφορζσ βίασ και εκφοβιςμοφ δεν είναι αποδεκτζσ από κανζνα μζλοσ
τθσ κοινότθτασ και κα αντιμετωπίηονται άμεςα, όταν γίνονται αντιλθπτζσ



Σθ διαςφάλιςθ ότι τα παιδιά 0-18 ετϊν, οι νζοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείσ και
οποιοςδιποτε ζρχεται ςε επαφι με ανιλικουσ, ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ για να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τον εκφοβιςμό

Που κα βρείτε:




Σα Κριτιρια φςταςθσ



Σο
Τπόδειγμα
υπεφκυνθσ
διλωςθσ φυςικοφ εκπροςϊπου
του φορζα-μζλουσ του τοπικοφ
δικτφου για τθν πρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ και του
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ

Σθν Διαδικαςία Αναγνϊριςθσ
Σο Τπόδειγμα εντφπου αίτθςθσ
για τθν ζνταξθ τοπικοφ δικτφου
ςτο πανελλινιο Δίκτυο Κατά τθσ
Βίασ ςτο Σχολείο

Θα τα βρείτε ςτον ιςτότοπο:
http://antibullyingnetwork.gr/

κοπόσ των Σοπικϊν Δικτφων είναι να ενεργοποιθκοφν ανά Περιφζρεια, οι Φορείσ, οι Οργανϊςεισ, τα Ανϊτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΕΙ-ΑΣΕΙ), και οι χολικζσ Μονάδεσ, ϊςτε να προωκθκεί ζνα πλαίςιο διαλόγου, ςυνεργαςίασ,
αλλθλοχποςτιριξθσ, ανταλλαγισ ιδεϊν και εμπειριϊν, όπωσ και ςυνδιοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, κατά του εκφοβιςμοφ
και τθσ βίασ ςτο ςχολείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Νζα & Ανακοινϊςεισ
ΧΧth International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect
(ISPCAN) International Conference on Child Abuse and Neglect
14/09/2014 ζωσ 17/09/2014, Nagoya, Japan
Επικοινωνία: Candace Larue events@ispcan.org
http://www.ispcancongress2014.org/
The 13th European Scientific Association on Residential Foster Care for
Children and Adolescents Conference (EUSARF)
02/09/2014 ζωσ 05/09/2014, Copenhagen, Denmark
Διοργάνωςθ: SFI-The Danish National Centre for Social Research
Επικοινωνία: eusarf2014@sfi.dk
http://www.sfi.dk/eusarf2014-11463.aspx/
8o Πανελλινιο υνζδριο Ψυχιατρικισ ςτο Γενικό Νοςοκομείο
06/03/2014 ζωσ 08/03/2014, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Ακινα
Διοργάνωςθ: Πανελλινια Εταιρία Ψυχιατρικισ Γενικοφ Νοςοκομείου
Επικοινωνία:info@globalevents.gr, kerasa@globalevents.gr
http://www.globalevents.gr/
10ο Πανελλινιο υνζδριο Δθμόςιασ Τγείασ και Τπθρεςιϊν Τγείασ
31/03/2014 ζωσ 02/04/2014, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Ακινα
Διοργάνωςθ: Η Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ςε ςυνεργαςία
με το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Επικοινωνία: vareli@keelpno.gr, alebesi@free-spirit.gr
http://www.publichealth2014.gr/

Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Πράξθσ “Ολοκλθρωμζνθ
Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν ΚαΠα-Π” ςτο πλαίςιο Ε.Π. Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013.
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
Το ζντυπο διατίκεται δωρεάν.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φωκίδοσ 7, 115 27 Ακινα
Τθλ: 210 7715791
Fax: 210 7793648
www.ich-mhsw.gr

www.esakapa-p.gr
e-mail: adimitrokalli@ich-mhsw.gr
e-mail:esa-kapa-p@ich-mhsw.gr
www.facebook.com/esa.kapa.p
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σο Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ-Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ
ανακοινϊνει τθν ανάρτθςθ του Εκνικοφ Ευρετθρίου Οργανιςμϊν & Τπθρεςιϊν διαχείριςθσ
περιςτατικϊν ΚαΠα-Π ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για
τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ
Παιδιϊν *Κωδικόσ: MIS 372071]” , από όπου μπορεί να το προμθκευτεί κάκε
ενδιαφερόμενοσ/-θ.
Στο Ευρετιριο κα βρείτε ςτοιχεία επικοινωνίασ (επωνυμίεσ, ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ,
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, τθλζφωνα επικοινωνίασ ι/και fax) για οργανιςμοφσ και
υπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ περιπτϊςεων
παιδικισ Κακοποίθςθσ
Παραμζλθςθσ πανελλαδικά, ανά Περιφζρεια και ανά τφπο υπθρεςίασ (πχ Πρόνοιασ, Ψυχικισ
Υγείασ κλπ).
Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ μιασ πλιρουσ καταγραφισ υπθρεςιϊν και φορζων
ιδιαίτερα για μια χρονικι περίοδο με πολλαπλζσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ, κα μασ
ιταν ιδιαιτζρωσ πολφτιμθ θ ςυνειςφορά ςασ ςτθν ανακεϊρθςθ του Ευρετθρίου μζςα από τα
ςχόλια και τισ παρατθριςεισ ςασ. Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, παρατιρθςθ, ςχόλιο ι
περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο του Ευρετθρίου μπορείτε να
επικοινωνείτε με τθν Υπεφκυνθ τθσ Ενζργειασ 3 (με τίτλο: “Δράςεισ Δικτφωςθσ και Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων Ανκρϊπινου Δυναμικοφ”) του Προγράμματοσ, κα. Ανκι Βαςιλακοποφλου,
Κοινωνικι Λειτουργό ςτο avasilakopoulou@ich-mhsw.gr.

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 από τθν Ειδικι Τπθρεςία του τομζα Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και δεν πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ κζςεισ του
Τπουργείο ι τισ Επιτροπισ. Η Ειδικι Τπθρεςία δεν εγγυάται τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, οφτε αποδζχεται τθν
ευκφνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν.

