ΕΛΙΖΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το ΕΛΙΖΑ είναι από τις ελάχιστες εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται
με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να
υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση, και η μόνη που δίνει έμφαση στην προσχολική ηλικία.
Ως εκ τούτου εστιάζει πάντα την προσοχή του και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του σε ενέργειες που
αποβλέπουν στο σκοπό αυτό.
Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, ίδρυσε το 2009 τον πρώτο Ξενώνα
Θεραπείας και Αποκατάστασης για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στη μακρόχρονη εμπειρία των Παιδικών Χωριών SOS στον τομέα της παιδικής
προστασίας και στην εξειδίκευση που διαθέτει το σωματείο ΕΛΙΖΑ στη φροντίδα κακοποιημένων παιδιών
μικρής ηλικίας. Ο τρόπος λειτουργίας και το επιστημονικό υπόβαθρο του Ξενώνα SOS–EΛΙΖΑ τον ανέδειξε
μοναδικό σε διεθνές επίπεδο.
Η συνεργασία του Σωματείου ΕΛΙΖΑ με τον Ξενώνα ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2016 και πλέον η
λειτουργία του βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.
Ένας από τους κυριότερους στόχους του ΕΛΙΖΑ επίσης είναι η πρόληψη της παραμέλησης και της κακοποίησης
των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ένα
παιδί, ένας κόσμος» (ΕΠΕΚ) και το ΕΛΙΖΑ ανέπτυξαν από κοινού το πρόγραμμα ΒΗΜΑ, μια πολυεπίπεδη
παρέμβαση στην κοινότητα, η οποία απευθύνεται σε οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση
συχνών προβλημάτων της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, όπως η οριοθέτηση, ο ύπνος και το φαγητό, αλλά
και σε νέες οικογένειες που βιώνουν σύνθετα προβλήματα που μπορεί να ενέχουν κινδύνους για τα μικρά
παιδιά.
Το πρόγραμμα ΒΗΜΑ στηρίζει ιδιαίτερα ευάλωτες οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που απορρέουν
από την οικονομική κρίση, όπως φτώχια, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν
την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της βρεφικής, νηπιακής
και πρώτης παιδικής ηλικίας. Ο έγκαιρος εντοπισμός αυτών των ευάλωτων οικογενειών και η παροχή
υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης προκειμένου να δοθούν καίριες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα
τους, δρουν προληπτικά σε ενδεχόμενα περιστατικά παραμέλησης ή κακοποίησης παιδιών.
Ένας συνεχώς αυξανόμενος όγκος της ερευνητικής βιβλιογραφίας υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ της παιδικής
κακοποίησης και του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (bullying). Παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση
στο οικογενειακό περιβάλλον έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά καθώς
και το να γίνουν θύματα ή θύτες εκφοβισμού σε συνομήλικους. Η εμπειρία της κακοποίησης στην παιδική
ηλικία, τραυματίζει την εμπιστοσύνη στους γονείς και στον θεσμό της οικογένειας και κατ’ επέκταση σε άλλους
θεσμούς που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προστατευτικά και να αποτρέψουν το παιδί, που νιώθει
απροστάτευτο και αποκομμένο, από παραβατικές συμπεριφορές.
Η παραβατική συμπεριφορά των γονιών μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μοντέλο συμπεριφοράς κι επιβολής
προς συνομήλικους και η θυματοποίηση στην οικογένεια αυξάνει την πιθανότητα θυματοποίησης σε άλλα
περιβάλλοντα, όπως το σχολείο. Παιδιά που έχουν μάθει να είναι υποτακτικά στην προσπάθειά τους να
αποφύγουν την κακοποίηση στο σπίτι έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποταχθούν σε συμμαθητές που τα
εκφοβίζουν στο σχολείο.
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Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σωματικά ή/και σεξουαλικά αναπτύσσουν μια αίσθηση αδυναμίας, χαμηλή
αυτοεκτίμηση και την προσδοκία ότι θα κακοποιηθούν ξανά με αποτέλεσμα να μην προστατεύουν τον εαυτό
τους και να γίνονται πιο ευάλωτα και στόχοι για εκφοβισμό. Πολλές έρευνες συνδέουν επίσης το ιστορικό
κακοποίησης με μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξει το παιδί τάσεις θύτη εκφοβισμού σε μια προσπάθεια
να διαχειριστεί τον θυμό του και να επιβληθεί στο περιβάλλον του.
Τα προγράμματα πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης καθώς και αναγνώρισης/διάγνωσης της
ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να λειτουργήσουν ως προστατευτικοί παράγοντες για την αποφυγή της
επαναθυματοποίησης και τη συνέχιση της βίας.
Για το λόγο αυτό, το ΕΛΙΖΑ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των φορέων και του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο
την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο, θα
προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες:
1. Πανελλαδικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Νοσοκομειακών Ιατρών για Σωστή
Διάγνωση και Αντιμετώπιση Σωματικά Κακοποιημένων Παιδιών σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού καθώς και τα Πανεπιστήμια YALE και IOWA
της Αμερικής.
Στα πλαίσια του Προγράμματος, το ΕΛΙΖΑ σκοπεύει να προσεγγίσει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
(παιδιάτρους, ορθοπεδικούς, χειρουργούς, νευροχειρουργούς, οφθαλμίατρους & ωτορινολαρυγγολόγους) στα
7 μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο,
Λάρισα, Αλεξανδρούπολη).
Μέσω αυτού του προγράμματος και μέσω των γιατρών, είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
εντοπιστούν παιδιά-θύματα bullying και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην φροντίδα τους σε
συνεργασία και με τις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες.
2. «Ασφαλές Άγγιγμα» - Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών
Ηλικίας 5-9 ετών.
Το πρώτο Εθνικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Νηπιαγωγείου, Α, Β & Γ Δημοτικού με στόχο να μάθουν τα
ίδια τα παιδιά να διακρίνουν το ασφαλές από το μη ασφαλές άγγιγμα, με απώτερο στόχο την προστασία του
ίδιου τους εαυτού από τη σεξουαλική κακοποίηση. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμόζεται επιτυχώς μέσω
του Προγράμματος Safe Touches που σχεδίασε και υλοποιεί ο παλαιότερος Αμερικανικός ΜΚΟ που ασχολείται
με την κακοποίηση New York Society for the Prevention of Cruelty to Children (NYSPCC) και με τους οποίους
προχωρήσαμε σε συνεργασία.
Με δεδομένη την πιθανή διασύνδεση του σχολικού εκφοβισμού γενικά, ιδίως όμως του κυβερνοεκφοβισμού
(cyberbullying) με την σεξουαλική κακοποίηση (πχ διαδικτυακή αποπλάνηση, grooming), στο πλαίσιο του εν
λόγω προγράμματος θα γίνει ειδική αναφορά στο φαινόμενο του εκφοβισμού, με έμφαση τον
κυβερνοεκφοβισμό και την διαδικτυακή αποπλάνηση.
3. Με αφορμή την 19η Νοεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης του Παιδιού και την
11η Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, το ΕΛΙΖΑ σκοπεύει να πραγματοποιήσει στοχευμένη
καμπάνια ενημέρωσης σε γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς και στα ίδια τα παιδιά, για το φαινόμενο της
καταπολέμησης του bullying.
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4. Το ΕΛΙΖΑ συμμετέχει σε ενέργειες για την προβολή της πανελλαδικής γραμμής καταγγελιών 115 25
της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» της οποίας και είμαστε μέλος. H γραμμή σχετίζεται άμεσα με καταγγελίες που
αφορούν περιπτώσεις εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς και
εκπαιδευτικούς. Με συμβουλευτικό και παραπεμπτικό χαρακτήρα, δίνει υπεύθυνες απαντήσεις σε κρίσιμα
θέματα όπως:
•
•
•
•
•
•

Ψυχική υγεία των παιδιών (άγχος, θυμός, διαπροσωπικές σχέσεις εφήβων, σχέσεις γονέων-παιδιών κ.α.)
Βία στο σχολείο και άλλα σχολικά προβλήματα
Ενδο-οικογενειακή βία
Σχέσεις, άγχος, επιθετικότητα και οριοθέτηση
Διαχείριση διαζυγίου με παιδιά
Παιδιά με ειδικές ανάγκες

5. Στα πλαίσια της ενημέρωσης μεγάλου εύρους επαγγελματιών που σχετίζονται με παιδιά Νηπιαγωγείου
καθώς και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί), το
ΕΛΙΖΑ θα διοργανώσει Ημερίδα με τίτλο «Το ευάλωτο παιδί», όπου θα αναλυθεί πλήθος θεμάτων που
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το bullying. Όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ευάλωτη οικογένεια
Κοινωνία: φίλος η εχθρός;
Το κακοποιημένο παιδί
Το παιδί που πενθεί
Το παιδί χωρίς πατρίδα
Το παιδί με αναπηρία
Το παιδί που φοβάται τους συνομηλίκους του
Έφηβος. Το απροσάρμοστο παιδί;

Μέσω όλων των παραπάνω πρωτοβουλιών, το ΕΛΙΖΑ προτίθεται να συμβάλει ενεργά στην πρόληψη και
αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας προς τα παιδιά. Η γόνιμη
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς αποτελεί προτεραιότητα για το ΕΛΙΖΑ με δεδομένο ότι ο σκοπός είναι ένας και κοινός σε όλους, η
προστασία και φροντίδα των παιδιών του τόπου μας.
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