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Το έργο ΙΝΤΙΤ
Πρώτες διακρατικές βέλτιστες
πρακτικές: Barnahus και προσεγγίσεις
με βάση το τραύμα

Το I.N.T.I.T. πραγματοποίησε την πρώτη
διακρατική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
στις 17 Μαρτίου 2021 και στις 26 Μαρτίου
2021 ως διαδικτυακή βιντεοδιάσκεψη Zoom.
Στη διήμερη εκδήλωση συμμετείχαν 12
εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούσαν τις
βέλτιστες πρακτικές και στις πέντε χώρες-
εταίρους. Οι πρακτικές περιλάμβαναν
Barnahus στην Κύπρο, την Εσθονία, τη
Γερμανία και την Ισπανία, καθώς και
διάφορες προσεγγίσεις με βάση το τραύμα/
πολλαπλών φορέων στην Ιταλία, την Κύπρο,
την Εσθονία, τη Γερμανία και την Ισπανία. 
 
Η ανταλλαγή αναδεικνύει την ποικιλομορφία
τόσο του Barnahus όσο και άλλων
προσεγγίσεων με βάση το τραύμα/
πολλαπλών οργανισμών στην ΕΕ. Η
ποικιλομορφία αυτή αντανακλά τόσο τις
διαφορές στις τοπικές/εθνικές κουλτούρες
και τις αναγνωρισμένες ανάγκες όσο και τη
δημιουργικότητα στην ανάπτυξη μοναδικά
κατάλληλων λύσεων. Αυτό μπορεί να φανεί
ακόμη και στην ανάπτυξη μοντέλων
Barnahus που, ενώ προσπαθούν να τηρούν
τα πρότυπα ποιότητας που έχει θεσπίσει το
δίκτυο PROMISE Barnahus, του οποίου
όλες οι παρουσιαζόμενες πρακτικές
Barnahus είναι μέλη.

Το έργο I.N.T.I.T. - Integrated Treatment and
Services for Child Victims of Violence
(Ολοκληρωμένη θεραπεία και υπηρεσίες για
παιδιά θύματα βίας) είναι ένα έργο 24 μηνών που
συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση
Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Με συντονιστή το Ψυχαναλυτικό
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (IPRS) στην
Ιταλία, το I.N.T.I.T. περιλαμβάνει άλλους πέντε
εταίρους σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ:
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
(Γερμανία), Azienda Unità Sanitaria Locale Roma
D (Ιταλία), Tartu Ulikool (Εσθονία), Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Κύπρος) και Asociacion Consensus
(Ισπανία).
Το I.N.T.I.T. εργάζεται για την καλύτερη
ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών θυμάτων
βίας και κακοποίησης μέσω μιας συντονισμένης
προσπάθειας για την υποστήριξη της συστημικής
αλλαγής, της αμοιβαίας μάθησης και της
διευρυμένης χρήσης ολοκληρωμένης,
τεκμηριωμένης φροντίδας με βάση το τραύμα
(TIC). 
Η I.N.T.I.T. αναγνωρίζει την ανάγκη
επανεξέτασης και βελτίωσης της ανταπόκρισης
των υπηρεσιών και του συστήματος απονομής
δικαιοσύνης, προκειμένου να αποτραπεί η εκ
νέου τραυματοποίηση ή η εκ νέου θυματοποίηση
από το σύστημα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι
τα παιδιά και οι οικογένειές τους λαμβάνουν τις
κατάλληλες υπηρεσίες, υποστήριξη και
προστασία, συμπεριλαμβανομένης της φιλικής
προς το παιδί δικαιοσύνης.
.
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Η επιλογή του κτιρίου που περιλαμβάνει
τόσο τη φυσική δομή όσο και τη θέση
του εντός της κοινότητας
Διαδικασίες παραπομπής
Μέσα με τα οποία μπορεί να καθιερωθεί
μεγαλύτερος βαθμός μέτρων φιλικών
προς τα παιδιά, επιτρέποντας
καινοτόμες προσεγγίσεις και μεγαλύτερη
ένταξη των παιδιών στο σχεδιασμό και
τη λειτουργία του Barnahus
Συμμετοχή της οικογένειας (αδέλφια και
μη κακοποιητικοί γονείς)

Οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν
υιοθέτησαν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον
αφορά τα ζητήματα που προσδιορίστηκαν
παραπάνω, καταδεικνύοντας έτσι τη
δυνατότητα ποικιλίας και μοναδικών
προσαρμογών. Τα κοινά στοιχεία
περιλαμβάνουν την προσέγγιση "ξεκινήστε
από μικρό χώρο" με πρόθεση και στόχο την
επέκταση πέρα από γεωγραφικούς
περιορισμούς (π.χ. τοποθέτηση μόνο σε μία
ή περισσότερες μεγάλες πόλεις) και
περιορισμούς στους τύπους κακοποίησης
που αντιμετωπίζονται, οι οποίοι, σε όλες τις
χώρες εκτός από τη Γερμανία, περιορίζονται
στη σεξουαλική κακοποίηση. Υπήρξε επίσης
μια επιδίωξη για την ενσωμάτωση πιο
φιλικών προς τα παιδιά και ενημερωμένων
για το τραύμα πτυχών.

Ο λόγος ανάπτυξης και η τεκμηριωμένη
ανάγκη (π.χ. δεδομένα που δείχνουν τον
επιπολασμό της κακοποίησης)
Ο/οι ιδρυτικός/οί ιδιωτικός/οί οργανισμός/
ές και/ή δημόσιος φορέας και οι σχετικές
πηγές χρηματοδότησης
Ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας στον οποίο
έχει ανατεθεί το καθήκον της διαχείρισης
του Barnahus
Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και σχέδια
χρηματοδότησης
Συνεργασία πολλαπλών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένου του
προσδιορισμού και της συμμετοχής όλων
των βασικών παραγόντων στους τομείς
στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών,
της επιβολής του νόμου, της εισαγγελίας,
της δικαιοσύνης και κάθε άλλης σχετικής
εξωτερικής υπηρεσίας.
Το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας και τα
είδη των επιλέξιμων αδικημάτων/
κακοποίησης, καθώς και η γεωγραφική
εμβέλεια
Το νομικό σύστημα και οι απαιτήσεις
σχετικά με τη μαρτυρία του παιδιού και τη
συλλογή εγκληματολογικών στοιχείων

Barnahus

Οι βασικές εκτιμήσεις που προέκυψαν σε
σχέση με τα διάφορα μοντέλα Barnahus και οι
οποίες έχουν αξιοσημείωτη σημασία για άλλες
χώρες ή περιοχές που εξετάζουν την
υιοθέτηση του μοντέλου περιλαμβάνουν:
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Η εφαρμογή τους απαιτούσε και συνεχίζει να
απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας για
μεμονωμένους επαγγελματίες, υπηρεσίες και
δημόσιους φορείς, οι οποίοι συλλογικά
αλλάζουν νοοτροπία τόσο σε σχέση με το πώς
αντιμετωπίζονται τα παιδιά και οι οικογένειές
τους όσο και με το πώς μπορούν και πρέπει -
ως επαγγελματίες - να συνεργαστούν σε ένα
πιο ισότιμο πεδίο που θα βασίζεται στη
συνεργασία, τον σεβασμό και την αμοιβαία
εμπιστοσύνη. 

Βασικά, όλοι οι εμπειρογνώμονες κατέδειξαν
την ανάγκη για τους επαγγελματίες που
εργάζονται με παιδιά που έχουν εκτεθεί σε
παιδική κακοποίηση και βία να αναπτύξουν
ειδικές ικανότητες με βάση το τραύμα, με
έμφαση στο πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι
επαγγελματίες πρέπει να δημιουργήσουν νέες
συνδέσεις με συναδέλφους σε διάφορους
τομείς και υπηρεσίες. Οι διυπηρεσιακές
συμφωνίες συνεργασίας πρέπει να περάσουν
από το χαρτί στην πράξη για να κάνουν τη
διαφορά και αυτό εξαρτάται τόσο από τους
μεμονωμένους επαγγελματίες που
εμπλέκονται όσο και από τον τρόπο
διαχείρισης των υπηρεσιών. Εκτός από τις
ειδικές δεξιότητες πληροφόρησης με βάση το
τραύμα, η η άσκηση επαγγελματισμού από
όλους τους εμπλεκόμενους αποτελούσε ένα
οριζόντιο θέμα. 

Άλλες προσεγγίσεις με βάση το τραύμα
και πολυυπηρεσιακές προσεγγίσεις

Πολλές άλλες πρακτικές παρέχουν
εναλλακτικές λύσεις στο μοντέλο Barnahus,
είτε εστιάζουν σε συγκεκριμένες μορφές
κακοποίησης (όπως η ενημερωμένη με βάση
το τραύμα φροντίδα για τα θύματα
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που
προσφέρει το Ίδρυμα Meninos στην Ισπανία),
είτε σε θύματα διαφορετικού τύπου βίας,
προσφέροντας εξειδικευμένη διάγνωση και
θεραπεία για παιδιά που περνούν μέσα από
τις ρωγμές του συστήματος (Kind in
Diagnostik στο Βερολίνο, Γερμανία),
χρησιμοποιώντας στρογγυλές τράπεζες για τη
διασφάλιση της συνεργασίας πολλών
φορέων, όπως χρησιμοποιείται από τις
κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή Nonnes
του Tallin, εξασφαλίζοντας εκτεταμένη
συνεργασία πολλών φορέων που λειτουργεί
εκτός ενός σταθερού Barnahus, όπως γίνεται
μέσω του έργου GIADA στην περιοχή Apulia
της Ιταλίας, ή πολιτικές έγκαιρης πρόληψης
όπως η πολιτική "Πρώτες 1000 ημέρες" της
Ιταλίας. 

Συνδυαστικά, αυτές οι πολιτικές και πρακτικές
καταδεικνύουν μια αυξανόμενη ευαισθησία
και συνειδητοποίηση της ανάγκης για
φροντίδα και υπηρεσίες με βάση το τραύμα,
καθώς και τη σημασία της εργασίας πολλών
φορέων για την αντιμετώπιση της
κακοποίησης και της βίας των παιδιών. 
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Το Εθνικό Παρατηρητήριο Παιδικής και
Εφηβικής Ηλικίας αναλαμβάνει δράσεις για την
ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου και
κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση
της κακοποίησης και της κακοποίησης των
παιδιών. 

Ακόμη και αν υπάρχουν αξιοσημείωτες πρόοδοι
σε ορισμένους τομείς, συνολικά η Ιταλία διαθέτει
ένα ανεπαρκώς καθορισμένο πλαίσιο για την
κάλυψη των αναγκών των παιδιών θυμάτων
βίας όσον αφορά τις πολιτικές, τους νόμους και
τις χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις. Η Ιταλία
δεν διαθέτει ένα σύστημα για τον επιμερισμό
της ευθύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
φορέων που να θέτει το παιδί στο επίκεντρο,
μειώνοντας και προλαμβάνοντας παράλληλα
τον κίνδυνο δευτερογενούς και
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης. Η Ιταλία
δεν έχει ακόμη κατασκευάσει ένα έγκυρο εθνικό
μέσο για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
σχετικά με την κακοποίηση και την
κακομεταχείριση των παιδιών. Εκτός του ότι
αναδεικνύει μια αξιοσημείωτη αδυναμία σε
σύγκριση με άλλες χώρες, αυτή η αδυναμία
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων θέτει σε
κίνδυνο και καθυστερεί την ανάπτυξη και
εφαρμογή της νομοθεσίας και την υιοθέτηση
αποτελεσματικών πολιτικών.

Follow Us
www.intitproject.eu 

Εστίαση στη χώρα - Ιταλία

Η Ιταλία έχει μια περιφερειακή προσέγγιση στην
παροχή υπηρεσιών που οδηγεί σε σημαντική
ποικιλία στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών
για παιδιά θύματα βίας εντός της χώρας. Ενώ η
έννοια της πληροφόρησης για το τραύμα είναι
σχετικά νέα, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες
δράσεις, αρχής γενομένης από τη δημιουργία του
έργου GIADA (www.giadainfanzia.it) στη νότια
περιφέρεια της Απουλίας. Το έργο ξεκίνησε το
2004 ως απάντηση στην εμφάνιση προηγουμένως
μη αναγνωρισμένων περιστατικών παιδικής
κακοποίησης και τραύματος εντός των
νοσοκομείων και εξελίχθηκε σε ένα σύστημα σε
ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό της
παιδικής κακοποίησης και του τραύματος, την
παροχή ενημερωμένης για το τραύμα και ειδικής
για το τραύμα φροντίδας και τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση μιας
φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης σε συνεργασία
με τις αρχές επιβολής του νόμου και τους
εισαγγελείς.
Σε εθνικό επίπεδο, το 2018 καθιερώθηκε μια
προληπτική πολιτική που επικεντρώνεται στις
πρώτες 1000 ημέρες της ζωής, ξεκινώντας από τη
σύλληψη. Με τίτλο "Οι πρώτες 1000 ημέρες", η
πολυυπηρεσιακή πολιτική αποσκοπεί στη μείωση
του κινδύνου κακοποίησης και κακομεταχείρισης
των παιδιών, καθώς και άλλων προβλημάτων
(π.χ. αλλαγή ανθυγιεινών τρόπων ζωής, όπως το
κάπνισμα, και ενθάρρυνση της σωστής διατροφής)
μέσω της έγκαιρης παρέμβασης στους
μελλοντικούς γονείς και της συνεχούς
παρακολούθησης μετά τη γέννηση.
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