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Αθήνα 14 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού,
σας ενημερώνει για τη διοργάνωση τριήμερης επιστημονικής εκδήλωσης που συνίσταται
από τα Συνέδρια: «Η συστηματική καταγραφή ως αναγκαία προϋπόθεση για τη
διαχείριση της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών στην ΕΕ-28: Το Πρόγραμμα
Coordinated Response to Child Abuse & Neglect via a Minimum Data Set» στις 20 Μαΐου
2015 & «Ενάντια στο ρεύμα: ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την παιδική
προστασία στην εποχή της κρίσης» στις 21-22 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο President
(αίθουσα Άτλας) στην Αθήνα.
Τα εν λόγω Συνέδρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των ερευνητικών
προγραμμάτων: «Coordinated Response to Child Abuse & Neglect via a Minimum Data Set»
και «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών
Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών», με στόχο τη συζήτηση θεμάτων σχετικά με την
παιδική προστασία και τη συστηματοποίηση της καταγραφής του προβλήματος της
κακοποίησης και της παραμέλησης των παιδιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
του φαινομένου.
Στο πρώτο συνέδριο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα DAPHNE της Γενικής
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ως
επικεφαλής εταίρος μιας κοινοπραξίας 7 Ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζεται μια
καινοτόμα εφαρμογή για την καταγραφή κρουσμάτων κακοποίησης – παραμέλησης
παιδιών που να είναι εφαρμόσιμη με συμβατό τρόπο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Το
σύστημα αυτό καταγραφής έχει υιοθετηθεί και παρουσιάζεται στους εκπροσώπους των
σχετικών εθνικών φορέων παιδικής προστασίας από διακρατικούς Οργανισμούς όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προκειμένου να γενικευτεί η χρήση του ει δυνατόν σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.
Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα δώσει την δυνατότητα πανευρωπαϊκά συμβατών και
συγκρίσιμων στοιχείων που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της
παροχής υπηρεσιών στα θυματοποιημένα παιδιά και στις οικογένειές τους. Το δε γεγονός
ότι το εγχείρημα αυτό ανατέθηκε και υλοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκή κοινοπραξία με
επικεφαλής εταίρο από την χώρα μας αποτελεί σημαντική διάκριση αριστείας και
ερευνητικής καινοτομίας για την Ελλάδα αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της υφιστάμενης
τεχνογνωσίας στον τομέα αυτό από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Στο δεύτερο συνέδριο που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Σ.Π.Α. παρουσιάζονται δυο εργαλεία
αναβάθμισης των υπηρεσιών παιδικής προστασίας στην χώρα μας: (α) ένα Ενιαίο Εθνικό
Πρωτόκολλο για την διερεύνηση, διάγνωση, επιβεβαίωση και πιστοποίηση απέναντι στο
Νόμο των καταγγελιών ή υπονοιών κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών προκειμένου
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να τυποποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες στην Ελλάδα και να σταματήσει η σημερινή
απαράδεκτη κατάσταση του κατακερματισμού των υπηρεσιών και της αναρχίας των
εφαρμοζόμενων διαδικασιών σε περιπτώσεις υποψίας κρούσματος κακοποίησης ή
παραμέλησης παιδιών και (β) ένα Εθνικό Αρχείο Αναφοράς Κρουσμάτων κακοποίησης –
παραμέλησης παιδιών στην Ελλάδα προκειμένου να υπάρχει επιτέλους απάντηση για τον
αριθμό και τον τύπο των περιστατικών που έρχονται σε γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών
στην χώρα μας για να μπορούν να οργανώνονται οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και
παρέμβασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και για τις δυο αυτές εφαρμογές μετά την
πιλοτική εφαρμογή τους έχει ήδη οργανωθεί εκπαίδευση 400 επαγγελματιών υγείας,
πρόνοιας, δικαιοσύνης, δημόσιας τάξης και εκπαίδευσης του κυβερνητικού και μη
κυβερνητικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας προκειμένου να εξοικειωθούν στην
χρήση τους και να περάσουν στην καθημερινή τους πράξη.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα Δελτία
Τύπου και τις αφίσες των Συνεδρίων. Τα προγράμματα θα ανακοινωθούν και θα σας
αποσταλούν σύντομα. Θα ήταν τιμή και χαρά μας να κοινοποιήσετε τα παραπάνω ή/και να
παρευρεθείτε στην εκδήλωση!
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