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Η δική μας Πολιτική Προστασίας  για το Παιδί 

 
Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών 
και του Διοικητικού Συμβουλίου, αμειβόμενο προσωπικό, εθελοντές και εποχιακούς 
εργαζόμενους, ασκούμενους ή οποιονδήποτε που εργάζεται εκ μέρους οργανισμών και 
πρακτορείων συνεργαζόμενων με την «Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος». 
 
Ο σκοπός και στόχοι της Πολιτικής Προστασίας μας για το Παιδί 
 

 να προστατεύουμε τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους που λαμβάνουν υπηρεσίες 
από την «Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος». Αυτό περιλαμβάνει τα παιδιά των ενηλίκων 
που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. 
 

 να παρέχουμε στο  προσωπικό, εθελοντές και μαθητές τις πρωταρχικές αρχές που 
οδηγούν την προσέγγισή μας στην προστασία του παιδιού. 

 
Το «Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος» πιστεύει ότι ένα παιδί ή νέος άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να 
βιώσει κανενός είδους κακοποίηση. Έχουμε την ευθύνη  να προάγουμε την ευημερία όλων 
των παιδιών και των νέων ανθρώπων και να τους κρατήσουμε ασφαλείς. Δεσμευόμαστε να 
πράξουμε με τρόπο που τα σέβεται και τα προστατεύει. Για αυτόν τον λόγο, όλες οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από το «Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος» στα παιδιά, νέους 
ανθρώπους και οικογένειες διέπονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα  του Παιδιού.  
 
Νομικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας μας για το Παιδί  
 
H Πολιτική Προστασίας μας για το Παιδί έχει σχεδιαστεί επάνω στη βάση των Εθνικών 
Νομοθεσιών που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα παιδιά. Επιπλέον, η πολιτική αυτή είναι 
επίσης βασισμένη σε Διεθνείς Νόμους, Συμβάσεις και  Κατευθυντήριες Γραμμές, όπως: 
 

 Νόμος για το Παιδί 1984 
 Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 1991 
 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων 1998 
 Νόμος για τα Σεξουαλικά Αδικήματα 2003 
 Νόμος για το Παιδί 2004 
 Νόμος για την Προστασία των Ελευθεριών 2012 

 
 
Συνεπώς, και βασιζόμενοι στις προαναφερθείσες δηλώσεις, αναγνωρίζουμε ότι: 
 

 η ευημερία του παιδιού είναι υψίστης σημασίας, όπως κατοχυρώνεται στον Νόμο για 
το Παιδί (1989) 

 
 όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, φυλετικής καταγωγής, 

εθνικής καταγωγής, θρησκευτικής πίστης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας, έχουν δικαίωμα στην ίση προστασία από όλων των ειδών τη βλάβη ή 
την κακοποίηση 
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 μερικά παιδιά είναι επιπλέον ευάλωτα λόγω του αντίκτυπου από προηγούμενες 
εμπειρίες (π.χ. πόλεμος, φυσική καταστροφή, αναγκαστική απομάκρυνση, έλλειψη 
γονικής φροντίδας, κλπ.), του επιπέδου  της εξάρτησής τους, των αναγκών για 
επικοινωνία ή άλλων θεμάτων 
 

 δουλεύοντας σε συνεργασία με παιδιά, νέους ανθρώπους, τους γονείς τους, 
φροντιστές και άλλους οργανισμούς είναι σημαντικό το να προάγουμε την ευημερία 
των νέων ανθρώπων  

 
 
Θα επιδιώξουμε να κρατήσουμε τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους ασφαλείς με 
το να: 
 

 τους εκτιμούμε, τους ακούμε και τους σεβόμαστε 
 υιοθετούμε πρακτικές ασφάλειας του παιδιού μέσα από σαφείς διαδικασίες για όλες 

τις υπηρεσίες που παρέχουμε, και έναν κώδικα συμπεριφοράς για το προσωπικό, 
τους εθελοντές και τους ασκούμενους 

 παρέχουμε αποτελεσματική διαχείριση για το προσωπικό, τους εθελοντές και τους 
ασκούμενους μέσα από επίβλεψη, υποστήριξη και εκπαίδευση 

 προσλαμβάνουμε προσωπικό, εθελοντές και ασκούμενους με ασφάλεια, 
βεβαιώνοντας ότι ο έλεγχος ποινικού μητρώου έχει πραγματοποιηθεί 

 μοιραζόμαστε πληροφορίες για την προστασία του παιδιού και αντίστοιχες καλές 
πρακτικές με τα παιδιά, τους γονείς, το προσωπικό, τους εθελοντές και τους 
ασκούμενους 

 μοιραζόμαστε ανησυχίες με οργανισμούς που πρέπει να γνωρίζουν, και εμπλέκουμε 
τους γονείς και τα παιδιά κατάλληλα  
 
 

Δεσμευόμαστε να επανεξετάζουμε την πολιτική μας και καλή πρακτική κάθε δύο 
χρόνια.  
 
 
                                         Αυτή η πολιτική εξετάστηκε τελευταία την: 
 

 
 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου «Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος» 
           Υπεύθυνος για να βεβαιώσει ότι η Πολιτική Προστασίας για το Παιδί τηρείται 
 
 


