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ΚΑΙ

Η Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων διαθέτει μία πολύτιμη εμπειρία 25 και πλέον ετών,
διαγνωστικής και κλινικής αντιμετώπισης της κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, όλων
των μορφών. Την εμπειρία αυτή μεταδίδει μέσω εκπαιδευτικών προσεγγίσεων όπως
συνέδρια, σεμινάρια, μαθήματα, εκδόσεις. Επειδή, διαπιστώθηκε ότι αυτή η γνωστικού τύπου
προσέγγιση δεν επαρκεί για τη διαγνωστική και κλινική αντιμετώπιση της κακοποίησης των
παιδιών, σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη μορφή της «Εκπαίδευσης –
Δράσης». Πρόκειται για πρόγραμμα με πανελλαδική εμβέλεια. Απευθύνεται σε επαγγελματίες
φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με παιδιά και οικογένειες. Στόχος του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διαγνωστική
εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης
παιδιών. Η μεθοδολογία του προγράμματος προβλέπει :
1. Διασυνδετική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.
2. Παροχή νομικών υπηρεσιών με γνώμονα το ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης και
της ενσωματωμένης σε αυτό Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ (Ν.
2101/1992), εφ’ όσον χρειάζεται.
3. Από κοινού συζήτηση και αξιολόγηση περιπτώσεων και στήριξη των φορέων για την
αντιμετώπισή τους. Η συνεργασία πραγματοποιείται στο Ι.Υ.Π. ή στον άλλο φορέα με
ή χωρίς την παρουσία της οικογένειας, ενώ προβλέπονται και επισκέψεις στο σπίτι,
εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο.
Για περιπτώσεις εκτός Αττικής, η συνεργασία γίνεται κυρίως με τηλεφωνική επικοινωνία.
Πραγματοποιούνται επίσης, επισκέψεις των επαγγελματιών της επαρχίας στο χώρο της
Διεύθυνσης Οικογενειακών Σχέσεων με ή χωρίς την περίπτωση και παραπέμπονται
περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών, από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, για
αξιολόγηση και διάγνωση. Η μεθοδολογία του προγράμματος προβλέπει καταγραφή
στοιχείων σε ειδικό έντυπο, για την επιστημονική αξιοποίησή τους.
Να σημειωθεί ότι για τις περιοχές στις οποίες παρατηρείται έλλειψη επαρκών δομών
κοινωνικής φροντίδας και ψυχικής υγείας ή οι φορείς αδυνατούν να ανταποκριθούν σε
αιτήματα ενδοοικογενειακής βίας και θυματοποίησης του παιδιού, τα στελέχη της
Διεύθυνσης Οικογενειακών Σχέσεων καλούνται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη
διαγνωστική και κλινική αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Επίσης, το συγκεκριμένο
πρόγραμμα λειτουργεί και για την υποστήριξη παλαιών περιπτώσεων του Κέντρου ΚαΠα,
οι οποίες επανέρχονται σήμερα με νέα αιτήματα.
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