ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Το Έργο αυτό αφορά στην ανάπτυξη ενός δικτύου ενεργειών για την αποτελεσματική παιδική
προστασία από την ενδο-οικογενειακή βία και την βία σε ανηλίκους γενικότερα. Οι ενέργειες
αυτές περιλαμβάνουν
α) την μελέτη και καταγραφή των τοπικών αναγκών των διασυνοριακών περιοχών,
β) την ανάπτυξη συνεργασίας φορέων υγεία, πρόνοιας, αλλά και πλέον εξειδικευμένων
φορέων στο σχετικό ζήτημα (Εκπαιδευτικοί και Ερευνητικοί φορείς),
γ) την δημιουργία ενός δικτύου καταγραφών κρουσμάτων παιδικής κακοποίησης και
παραμέλησης,
δ) την διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων προσωπικού των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας
των διασυνοριακών περιοχών στις βασικές αρχές ανίχνευσης, αντιμετώπισης, διαχείρισης,
και αποκατάστασης των περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης,
ε) την επεξεργασία ενιαίου διασυνοριακού Πρωτοκόλλου διαχείρισης κρουσμάτων παιδικής
κακοποίησης και παραμέλησης,
ς) την εγκατάσταση και λειτουργία ενιαίου τηλεματικού δικτύου διασυνδετικών και
συνοδευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών των επιμέρους επαγγελματιών και φορέων με
τον συντονιστή και εξειδικευμένες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Διεύθυνση
Οικογενειακών Σχέσεων – Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης και
Παραμέλησης των Παιδιών) και
ζ) την εφαρμογή ευρύτατου προγράμματος δράσεων αγωγής υγείας και υγειονομικής
διαφώτισης στις διασυνοριακές περιοχές με στόχο την τροποποίηση των αντιλήψεων,
στάσεων και συμπεριφορών του γενικού πληθυσμού στο ζήτημα αυτό.
Το Έργο αυτό αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας φορέων με επικεφαλής εταίρο το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τομέας Κοινωνιολογίας,
Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Στ. Γεωργούλας Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας,
Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας) και συνεργασία των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Διευθυντής κ. Ε.
Αναστασίου) και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Εφήβων και Παίδων (Επ. Υπεύθυνη κ. Α.
Παραδισιώτη) και που αφορά σε υποβολή πρότασης – έρευνας, σε απάντηση της
πρόσκλησης Β 3105/02-11-2005, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III του Άξονα
Ελλάδα – Κύπρος και του Μέτρου 2.3 «Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών
Ιδρυμάτων». Το Έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της παραπάνω Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Παιδείας της
Ελληνικής Δημοκρατίας για τις Ενέργειες που αφορούν στον Ελληνικό Υποέργο και κατά 50%
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τις Ενέργειες που αφορούν στον Κυπριακό Υποέργο.
Επ. Υπεύθυνος: Σ. Γεωργούλας
Ημερομηνία Υποβολής: 2/2006
Ημερομηνία έγκρισης : 8/2006
Ημερομηνία έναρξης : 10/2006

