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Τα Πρότυπα Ασφαλείας Παιδιών που συνιστά η
Βασιλική Επιτροπή στις «Θεσμικές Απαντήσεις
στη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» παρέχουν
ένα πλαίσιο στο οποίο οι οργανισμοί μπορούν να
δημιουργήσουν κουλτούρα και να υιοθετήσουν
στρατηγικές προστασίας των παιδιών από βλάβες.
Οι στρατηγικές αυτές:
• συμβάλλουν στην προώθηση πολιτιστικής αλλαγής σε οργανισμούς
• βασίζονται σε αρχές και εστιάζονται στα αποτελέσματα
• είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από

οργανισμούς διαφορετικών μεγεθών και χαρακτηριστικών
• αποφεύγουν την υπερβολική επιβάρυνση των οργανισμών
• βοηθούν τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν πολλαπλούς κινδύνους
• εξισορροπούν την προσοχή και την φροντίδα
• αποτελούν σημείο αναφοράς με το οποίο οι οργανισμοί μπορούν

να εκτιμήσουν την ικανότητά τους για ασφάλεια των παιδιών και να
θέσουν στόχους απόδοσης
• είναι ίσης σημασίας και είναι αλληλένδετες

Πρότυπο 1

Πρότυπο 2

Η ασφάλεια των παιδιών είναι
ενσωματωμένη στην οργανωτική
ηγεσία, στη διακυβέρνηση και
στην κουλτούρα

Τα παιδιά συμμετέχουν σε
αποφάσεις που τα επηρεάζουν
και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

• Ο οργανισμός δεσμεύεται δημόσια για

την ασφάλεια των παιδιών και οι ηγέτες
υπερασπίζονται μια κουλτούρα ασφάλειας
παιδιών

• Η ασφάλεια των παιδιών επιμερίζεται

υπεύθυνα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού

• Οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων

εστιάζονται στην πρόληψη, τον εντοπισμό
και τον μετριασμό των κινδύνων για τα παιδιά

• Το προσωπικό και οι εθελοντές

συμμορφώνονται με έναν κώδικα
συμπεριφοράς που καθορίζει σαφή
πρότυπα συμπεριφοράς προς τα παιδιά

• Το προσωπικό και οι εθελοντές κατανοούν
τις υποχρεώσεις τους για ανταλλαγή
πληροφοριών και τήρηση αρχείων

• Τα παιδιά είναι σε θέση να εκφράσουν

τις απόψεις τους και τους παρέχονται
ευκαιρίες να συμμετέχουν σε αποφάσεις
που επηρεάζουν τη ζωή τους

• Η σημασία της φιλίας αναγνωρίζεται και

ενθαρρύνεται η υποστήριξη από τους
συνομηλίκους, βοηθώντας τα παιδιά να
αισθάνονται ασφαλή και να είναι λιγότερο
απομονωμένα

• Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε προγράμματα
και πληροφορίες πρόληψης κακοποίησης

• Το προσωπικό και οι εθελοντές διακρίνουν
τις ενδείξεις βλάβης και διευκολύνουν
πρόσβαση σε τρόπους φιλικούς σε παιδιά,
ώστε τα παιδιά να επικοινωνούν και να
εκφράζουν τις ανησυχίες τους
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Πρότυπο 4

Οι οικογένειες και οι κοινότητες
ενημερώνονται και συμμετέχουν

Τηρείται ισότητα και
λαμβάνονται υπόψη οι
διαφορετικές ανάγκες

• Οι οικογένειες έχουν την πρωταρχική

ευθύνη για την ανατροφή και την ανάπτυξη
του παιδιού τους και συμμετέχουν σε
αποφάσεις που επηρεάζουν το παιδί τους

• Ο οργανισμός διατηρεί ανοιχτή, αμφίδρομη
επικοινωνία με τις οικογένειες και τις
κοινότητες σχετικά με την προσέγγιση
της ασφάλειας των παιδιών και οι σχετικές
πληροφορίες είναι προσβάσιμες

• Οι οικογένειες και οι κοινότητες έχουν

λόγο στις πολιτικές και τις πρακτικές του
οργανισμού

• Οι οικογένειες και οι κοινότητες

• Ο οργανισμός προβλέπει ενεργά τις

διαφορετικές συνθήκες των παιδιών και
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε άτομα
με πρόσθετες ευπάθειες

• Όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε

πληροφορίες, υποστήριξη και διαδικασίες
παραπόνων

• Ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις

ανάγκες των παιδιών των Ιθαγενών και των
Κατοίκων Νήσων Torres Strait, των παιδιών
με αναπηρία και των παιδιών διαφορετικής
πολιτισμικής και γλωσσικής προέλευσης

ενημερώνονται για τις λειτουργίες και τη
διοίκηση του οργανισμού
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Τα άτομα που εργάζονται με
παιδιά είναι κατάλληλα και
υποστηρίζονται

Οι διαδικασίες αντιμετώπισης
παραπόνων για σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών
εστιάζονται στα παιδιά

• Η πρόσληψη, συμπεριλαμβανομένης της

διαφήμισης και της διαλογής, δίνει έμφαση
στην ασφάλεια των παιδιών

• Το αρμόδιο προσωπικό και οι εθελοντές

υποβάλλονται σε Ελέγχους Προσωπικού
Εργαζόμενου με Παιδιά

• Όλο το προσωπικό και οι εθελοντές

λαμβάνουν την κατάλληλη επαγωγή και
γνωρίζουν τις ευθύνες τους για ασφάλεια
των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των
υποχρεώσεων αναφοράς

• Η επίβλεψη και η διαχείριση ανθρώπων

εστιάζονται στην ασφάλεια των παιδιών

• Ο οργανισμός διαθέτει ένα σύστημα

διαχείρισης παραπόνων που εστιάζεται
στα παιδιά και είναι κατανοητό από παιδιά,
προσωπικό, εθελοντές και οικογένειες

• Ο οργανισμός έχει μια αποτελεσματική

πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων και
μια διαδικασία που περιγράφει σαφώς τους
ρόλους και τις ευθύνες, τις προσεγγίσεις
για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων
παραπόνων και υποχρεώσεων δράσης και
αναφοράς

• Τα παράπονα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη,
απαντώνται άμεσα και διεξοδικά και
πληρούνται οι υποχρεώσεις αναφοράς,
απορρήτου και εργατικού δικαίου
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Με συνεχή εκπαίδευση και
κατάρτιση, το προσωπικό
εφοδιάζεται με τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και την
ευαισθητοποίηση για να
διατηρεί τα παιδιά ασφαλή

Τα φυσικά και διαδικτυακά
περιβάλλοντα ελαχιστοποιούν
την πιθανότητα συμβάντων
κακοποίησης

• Το αρμόδιο προσωπικό και οι εθελοντές

εκπαιδεύονται σχετικά με τη φύση και τους
δείκτες παιδικής κακοποίησης, ιδίως την
οργανωτική κακοποίηση παιδιών

• Το προσωπικό και οι εθελοντές

εκπαιδεύονται σχετικά με τις πρακτικές
ασφάλειας του παιδιού και την προστασία
των παιδιών

• Οι κίνδυνοι στο διαδικτυακό και φυσικό

περιβάλλον εντοπίζονται και μετριάζονται
χωρίς να διακυβεύεται το δικαίωμα ενός
παιδιού σε ιδιωτική ζωή και υγιή ανάπτυξη

• Το διαδικτυακό περιβάλλον

χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τον κώδικα συμπεριφοράς του
οργανισμού και τις
σχετικές πολιτικές

• Το αρμόδιο προσωπικό και οι εθελοντές
υποστηρίζονται για την απόκτηση
πρακτικών δεξιοτήτων στην προστασία
των παιδιών και στην ανταπόκριση σε
αποκαλύψεις
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Πρότυπο 10

Η εφαρμογή των Προτύπων
Ασφαλείς Παιδιών επανεξετάζεται
και βελτιώνεται συνεχώς

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες
τεκμηριώνουν το πώς ο
οργανισμός είναι ασφαλής
για τα παιδιά

• Ο οργανισμός επανεξετάζει και βελτιώνει

τακτικά τις πρακτικές για την ασφάλεια των
παιδιών

• Ο οργανισμός αναλύει παράπονα για τον

εντοπισμό αιτιών και συστημικών αποτυχιών
για ενημέρωση της συνεχούς βελτίωσης

• Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αφορούν
όλα τα Πρότυπα Ασφαλείας Παιδιών

• Οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι
προσβάσιμες και ευκολονόητες

• Τα μοντέλα βέλτιστων πρακτικών και η

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
ενημερώνουν την ανάπτυξη πολιτικών και
διαδικασιών

• Οι ηγέτες υπερασπίζονται και επιδεικνύουν
τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις
διαδικασίες

• Το προσωπικό κατανοεί και εφαρμόζει τις
πολιτικές και τις διαδικασίες

