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Τα εργαστήρια μπορούν να διευκολύνουν
την εφαρμογή πιθανών πρακτικών
παρέμβασης σύμφωνα με τα πρότυπα και
τις συστάσεις της προσέγγισης της
φροντίδας με βάση την πληροφόρηση για το
τραύμα και της οδηγίας 2012/29/ΕΕ.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης εθνικά
σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες
επικοινωνίας και διάδοσης για τη διάδοση
των αποτελεσμάτων του έργου.

Για να επεκταθεί η συνεργασία πέραν της
διάρκειας του έργου και να ενισχυθεί ένα
ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας για τα
παιδιά θύματα βίας, διοργανώθηκαν
πολυυπηρεσιακές συναντήσεις σε κάθε
χώρα εταίρο με επαγγελματίες και στελέχη
της δικαιοσύνης, των κοινωνικών υπηρεσιών
και της υγειονομικής περίθαλψης, φορείς
χάραξης πολιτικής και τοπικές αρχές.Για
παράδειγμα, στην Ιταλία,
πραγματοποιήθηκαν πολυυπηρεσιακές
συναντήσεις με εκπροσώπους των
επαγγελματικών ενώσεων κοινωνικών
λειτουργών, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών,
ενώ στη Γερμανία, οι συναντήσεις
αποσκοπούσαν στη διερεύνηση του τρόπου
ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού υλικού της
ΤΙΚ και του INTIT στο βιογραφικό σημείωμα
για δικαστές

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και
διάδοσης σε εθνικό επίπεδο

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία
για τη σημασία της ολοκληρωμένης παροχής
φροντίδας για την κάλυψη των αναγκών των
παιδιών θυμάτων βίας, αλλά τα συστήματα
που πρέπει να συνεργαστούν (παιδική
πρόνοια, ψυχική υγεία, δικαιοσύνη) συχνά
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εγκαθίδρυση
των απαραίτητων σχέσεων συνεργασίας.

Η ολοκλήρωση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι
οι αποσπασματικές παρεμβάσεις μπορεί να
προκαλέσουν επαναλαμβανόμενη
θυματοποίηση. Οι διασυνδέσεις μεταξύ της
αξιολόγησης και της θεραπείας για τα παιδιά
θύματα βίας υπογραμμίζουν την ανάγκη για
θεραπεία και υπηρεσίες με βάση το τραύμα.

Στο πλαίσιο του έργου INTIT,
πραγματοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια
ευαισθητοποίησης σε όλες τις χώρες εταίρους
(Ιταλία, Γερμανία, Εσθονία, Κύπρος και
Ισπανία) με στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα τεκμηριωμένα
ολοκληρωμένα συστήματα θεραπείας και
φροντίδας για παιδιά θύματα βίας. Τα εν λόγω
εργαστήρια αποσκοπούσαν στη διασφάλιση
ευρύτερης απόκτησης γνώσεων και
ευαισθητοποίησης μεταξύ των επαγγελματιών
του συστήματος δικαιοσύνης και άλλων
επαγγελματιών που εμπλέκονται σε
παρεμβάσεις που απευθύνονται σε θύματα
εγκλημάτων, παιδιά που εκτίθενται σε
τραύματα και βία, παραβάτες, καθώς και σε
διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης που
αφορούν θύματα με τραύμα.
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Το μοντέλο αυτό θέτει το παιδί-θύμα
σεξουαλικής βίας στο επίκεντρο της
παρέμβασης, η οποία απαιτεί την κοινή και
συντονισμένη εργασία, προσαρμοσμένη στις
ειδικές ανάγκες του παιδιού και κάτω από την
ίδια "στέγη", όλων των επαγγελματιών που
εμπλέκονται στη διαδικασία φροντίδας και
απονομής δικαιοσύνης. Από την άποψη της
δικαστικής διαδικασίας, η προσέγγιση του
Barnahus/Children's House ανταποκρίνεται σε
δύο σημαντικούς στόχους: μειώνει δραστικά
τις πηγές επαναθυματοποίησης για το παιδί
και, προσφέροντας μεγαλύτερες εγγυήσεις για
τη λήψη μαρτυρίας σε συνθήκες ασφάλειας και
ψυχικής ηρεμίας, αυξάνει τις πιθανότητες
επιτυχούς ολοκλήρωσης της διερεύνησης
γεγονότων που από μόνα τους είναι
περίπλοκα να αποδειχθούν.
Ο νόμος αυτός προβλέπει τη δημιουργία
εξειδικευμένων και προσβάσιμων υπηρεσιών
ολοκληρωμένης βοήθειας για τα παιδιά
θύματα σεξουαλικής βίας: υπηρεσίες
προσαρμοσμένες και προσαρμοσμένες στις
ανάγκες τους, που παρέχουν ψυχολογική,
εκπαιδευτική και νομική βοήθεια και
αποτελούν σημείο αναφοράς για τα θύματα,
στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι
επαγγελματίες που εμπλέκονται στη βοήθεια
και στις δικαστικές διαδικασίες.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ο νόμος
για την ολοκληρωμένη προστασία των
παιδιών και των εφήβων από τη βία, που
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022, ο οποίος
καθιστά εξαιρετική τη δικαστική κατάθεση
ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών,
καθιερώνοντας ως γενικό κανόνα τη χρήση
προκατασκευασμένων αποδεικτικών
στοιχείων. 

Χώρα - Εστίαση Ισπανία

Στην Ισπανία η έννοια της φροντίδας με
γνώμονα το τραύμα είναι γνωστή σε
ορισμένους επαγγελματίες και οργανισμούς,
αλλά δεν υπάρχει ευρεία γνώση. Το μοντέλο
Barnahus μόλις αναδύεται στην Ισπανία. Στην
Καταλονία το πρώτο Barnahus ξεκίνησε στην
Ταραγόνα το 2020. Άλλες αυτόνομες
κοινότητες προετοιμάζουν επίσης την
εφαρμογή του μοντέλου. 
Υπάρχουν και άλλα διεπιστημονικά μοντέλα,
όπως το πιλοτικό σχέδιο που
πραγματοποιήθηκε στο Las Palmas de Gran
Canaria, στο πρώτο εξειδικευμένο ισπανικό
δικαστήριο για τη βία κατά των παιδιών και
των εφήβων. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει
έναν οδηγό καλών πρακτικών για τα παιδιά,
ένα πρωτόκολλο υποδοχής και συνοδείας των
ανήλικων θυμάτων, ειδικές αίθουσες αναμονής
και μια αίθουσα Gesell. Έχουν λάβει εθνικό
βραβείο για την ποιότητα της Δικαιοσύνης για
τις βελτιώσεις τους στον τομέα της
προστασίας των παιδιών

Νομικές αλλαγές:
Πρόσφατα, σημειώθηκε μια σημαντική
πρόοδος στην Ισπανία σε σχέση με τα
μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας για τους
ανήλικους που είναι θύματα βίας, καθώς ο
νόμος για την ολοκληρωμένη εγγύηση της
σεξουαλικής ελευθερίας, ο οποίος μόλις
εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, θέτει τη
βάση για την εφαρμογή στην Ισπανία του
αγγλοσαξονικού Παιδικού Σπιτιού ή του
σκανδιναβικού Barnahus, το οποίο έχει
εξαπλωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την
τελευταία δεκαετία. 
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Το εθνικό σεμινάριο και οι συναντήσεις
ευαισθητοποίησης διοργανώθηκαν επίσης
διαδικτυακά, προσεγγίζοντας επαγγελματίες
σε όλη τη χώρα.

Το εθνικό σεμινάριο, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2022,
παρουσίασε η María Rosa Álvarez Prada,
κοσμήτορας του Colexio Oficial de Psicoloxía
de Galicia, συνεργαζόμενου φορέα του έργου
INTIT. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάστηκαν
οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν
στη Γαλικία και στις Αυτόνομες Κοινότητες
της Καταλονίας, της Κανταβρίας και της
Βαλένθια για τη βελτίωση της φροντίδας των
ανηλίκων που είναι θύματα βίας,
προκειμένου να αποφευχθεί η εμπλοκή τους
με τα συστήματα προστασίας και
δικαιοσύνης από το να προκαλέσουν
επανατραυματισμό και δευτερογενή
θυματοποίηση.

Τέλος, διοργανώθηκαν πολυυπηρεσιακές
συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες και
ιδιωτικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στη
φροντίδα παιδιών θυμάτων βίας σε
διάφορους τομείς παρέμβασης
(επαγγελματικές ενώσεις, αστυνομία,
δικαιοσύνη, παιδική προστασία και ΜΚΟ) για
την επέκταση της συνεργασίας πέραν της
διάρκειας του έργου, προτείνοντας την
υπογραφή εγγράφου δέσμευσης. 

Follow Us
www.intitproject.eu 

Προώθηση της έγκαιρης ανίχνευσης της
βίας κατά των παιδιών και των εφήβων
μέσω της διεπιστημονικής, αρχικής και
συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών
που έχουν τακτική επαφή με παιδιά και
εφήβους. 
Προώθηση της άσκησης του δικαιώματος
των παιδιών και των εφήβων να
ακούγονται, να ακούγονται και να
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις
τους όταν πέφτουν θύματα βίας,
εξασφαλίζοντας την προστασία τους και
αποφεύγοντας τη δευτερογενή
θυματοποίηση. 
Να εγγυάται τη συντονισμένη δράση και τη
συνεχή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων
δημόσιων διοικήσεων και των
επαγγελματιών των διαφόρων τομέων που
εμπλέκονται σε δραστηριότητες και
παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης,
πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης,
προστασίας και επανόρθωσης.

Ο νόμος αυτός έχει μεταξύ των σκοπών του:

Δράσεις ευαισθητοποίησης και εθνικό
σεμινάριο στην Ισπανία

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προσέγγιση
με βάση το τραύμα που διοργανώθηκε τον
Απρίλιο του 2022 στο πλαίσιο του έργου INTIT
προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των
επαγγελματιών, φτάνοντας τις 162 εγγραφές
στην Ισπανία. Καθώς σχεδιάστηκε ως
διαδραστικό μάθημα, η συμμετοχή
περιορίστηκε σε 33 συμμετέχοντες. Λόγω του
COVID 19, το μάθημα πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά.
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