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Home-Start Worldwide 
 

Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Παιδιών και Ευάλωτων  
Ατόμων 

 
 

Εισαγωγικά σχόλια 
 
Σκοπός της πολιτικής για την ασφάλεια και προστασία των παιδιών και των 
ευάλωτων ατόμων είναι να καταστήσουμε σαφές ότι, ως οργανισμός, δεσμευόμαστε 
να προστατεύουμε τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα από κάθε μορφή κακοποίησης, 
παραμέλησης και εκμετάλλευσης και ότι, εάν προκύψουν ανησυχίες σχετικά με την 
ασφάλεια ενός παιδιού ή  ενός ευάλωτου ατόμου, θα αναληφθεί δράση. 
 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες Συνθήκες 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχουν σε όλους το δικαίωμα προστασίας από κάθε 
μορφή σωματικής, συναισθηματικής, κοινωνικής ή πνευματικής βλάβης ή 
κακοποίησης, αμέλειας, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης. 
 
Τα μέλη του Δικτύου της  Home-Start Worldwide (HSW) έχουν κοινή δέσμευση για 
την πρόληψη της κακοποίησης και της παραμέλησης των παιδιών και για την 
προστασία των παιδιών / ευάλωτων ενηλίκων. Η HSW αναγνωρίζει ότι η κακοποίηση, 
η παραμέληση και η εκμετάλλευση συμβαίνουν σε όλες τις χώρες και τις κοινωνίες 
παγκοσμίως. Η HSW αναγνωρίζει επίσης ότι η κατάχρηση συχνά διαπράττεται από 
άτομα σε θέσεις εμπιστοσύνης και μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματίες, 
εθελοντές και άλλους με πρόσβαση σε παιδιά και ευάλωτους ενήλικες μέσω 
προγραμμάτων όπως το Home Start. 
 
Η Home Start Worldwide και οι συνεργάτες της επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι τα 
παιδιά, οι γονείς, οι φροντιστές και τα ευάλωτα άτομα έχουν τις καλύτερες ευκαιρίες 
να ζήσουν μια ζωή ασφάλειας και ευημερίας, με προστασία από οποιαδήποτε μορφή 
βλάβης. Η κακοποίηση, η παραμέληση, η εκμετάλλευση και η βία είναι πράξεις 
βαθιάς ασέβειας προς τα παιδιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατ 'αρχήν και ως 
πρακτική, τα κράτη και οι κυβερνήσεις, οι ηγέτες και οι κοινότητες, οι οικογένειες και 
οι φροντιστές, τα άτομα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών πρέπει να διασφαλίζουν ότι δίδεται προτεραιότητα στην 
ασφάλεια και την ευημερία, σε όλους τους χώρους και σε όλες τις περιστάσεις. 
 
Η Home Start Worldwide υποστηρίζει και απαιτεί από όλους όσοι συνεργάζονται με 
αυτήν,  να ενεργούν με ειλικρίνεια   και εντιμότητα και να δεσμευτούν για τη 
διατήρηση και την προστασία της ασφάλειας των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων 
ανά πάσα στιγμή. Η  άμεση ή έμμεση βία, σε οποιαδήποτε μορφή, ενάντια στα παιδιά 
ή τους ευάλωτους ενήλικες,  δεν είναι ανεκτή. Αυτό περιλαμβάνει τη λεκτική και τη 
γραπτή επικοινωνία, τις αναρτήσεις στον κυβερνοχώρο, τις σωματική βία ή άλλες 
κακοποιητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ταπεινωτικής μεταχείρισης των 
παιδιών, των ενηλίκων, του πολιτισμού τους ή των οικογενειακών σχέσεων τους. 
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Η Πολιτική επιδιώκει να είναι καθολικά εφαρμόσιμη στο σύνολο του Δικτύου Home-
Start και βασίζει τις αξίες της στη Σύμβαση  για τα Δικαιώματα του Παιδιού και  σε 
άλλες Συνθήκες για τα  ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν επικυρώσει όλες οι χώρες 
με προγράμματα Home-Start. 
 
Η Πολιτική περιλαμβάνει την απαίτηση για την ανάπτυξη ενός τοπικά κατάλληλου 
Κώδικα Συμπεριφοράς, καθώς και το ΕΛΑΧΙΣΤΟ απαιτούμενο περιεχόμενο για αυτούς 
τους Κώδικες Συμπεριφοράς. Ο στόχος ενός Κώδικα Συμπεριφοράς είναι η προστασία 
των παιδιών, των ευάλωτων ατόμων και όσων εργάζονται ή έρχονται σε επαφή μαζί 
τους. Θα πρέπει να βασίζεται στην καλή πρακτική και την κοινή λογική. 
Αναγνωρίζεται ότι ορισμένα μέλη του δικτύου Home-Start Worldwide ενδέχεται να 
διαθέτουν ήδη επαρκείς Κώδικες Συμπεριφοράς. 
 
Μόλις εγκριθεί, η ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής θα ανήκει τα μέλη του 
Δικτύου. Αναμένεται ότι, εκτός από τους Κώδικες Συμπεριφοράς, ορισμένοι θα 
χρειαστεί να αναπτύξουν εσωτερικές διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι όλοι 
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και σε ποιον να απευθυνθούν μέσα στην οργάνωσή 
τους εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ενός παιδιού ή ευάλωτου 
ατόμου. 
 
Η Home-Start Worldwide θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
αυτής της πολιτικής. 
 
Για όσους εργάζονται σEHome-Start που λειτουργεί κάτω από την «ομπρέλα» άλλου 
οργανισμού με τη δική του πολιτική προστασίας   των παιδιών / ευάλωτων ατόμων, 
αναμένεται ότι οι αρχές της παρούσας πολιτικής θα εφαρμοστούν και σε αυτόν τον 
οργανισμό και ότι θα  υποστηρίξει αυτήν την πολιτική. 
 
Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις κοινές μας αξίες και τις αρχές που καθοδηγούν 
την πολιτική μας για τη διαφύλαξη και την προστασία των παιδιών / ευάλωτων 
ατόμων, μαζί με τα συμφωνημένα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την 
εκπλήρωση της δέσμευσής μας για την προστασία των παιδιών και των ευάλωτων 
ατόμων. 
 

Πεδίο εφαρμογής 
 
Αυτή η Πολιτική ισχύει για τη Home-Start Worldwide και για όλα τα μέλη του Δικτύου 
της. 
 
Η πολιτική ισχύει για: 
 

• Όλο το προσωπικό και τους εθελοντές που εργάζονται για τη Home-Start 
Worldwide, ένα εθνικό γραφείο Home-Start ή ένα τοπικό πρόγραμμα Home-
Start. 
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• Όλοι οι Σύμβουλοι / μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιώτες και 
διασημότητες που πραγματοποιούν επισκέψεις σε προγράμματα Home-Start 
με τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε παιδιά ή / και ευάλωτα άτομα. 

 
• Το προσωπικό και τους εκπροσώπους οργανισμών που συνεργάζονται με το 

Home-Start ή παρέχουν υπηρεσίες στο Home-Start ως αποτέλεσμα των 
οποίων έρχονται σε επαφή με παιδιά ή / και ευάλωτα άτομα. 

 
Είναι ευθύνη των μελών του Δικτύου να εφαρμόσουν αυτήν την πολιτική. Η πολιτική 
αυτή θα επανεξετάζεται ανά τριετία και θα κληθούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία αναθεώρησης όλα τα εθνικά γραφεία Home-Start. 
 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Ορισμοί 
 
Το "παιδί" αναφέρεται σε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών. 
 
«Κακοποίηση ή κακομεταχείριση». Η κακομεταχείρηση των  παιδιών αφορά στην  
κακοποίηση και παραμέληση παιδιών κάτω των 18 ετών. Περιλαμβάνει όλα τα είδη 
σωματικής και / ή συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, 
αμέλειας, παραμέλησης και εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα την 
πραγματική ή δυνητική βλάβη της υγείας, της επιβίωσης, της ανάπτυξης ή της 
αξιοπρέπειας του παιδιού στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή 
εξουσίας. Η έκθεση στη  βία ανάμεσα στους ενήλικες συντρόφους ενίοτε 
συμπεριλαμβάνεται στις μορφές παιδικής κακομεταχείρησης. 
  
Ως «ευάλωτος ενήλικας» ορίζεται κάθε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω το οποίο είναι 
ή μπορεί να χρειαστεί υπηρεσίες κοινωφελούς φροντίδας λόγω προβλημάτων 
ψυχικής υγείας, δυσκολιών στη διαδικασία μάθησης, σωματικής αναπηρίας, 
αισθητηριακής βλάβης ή ανικανότητας αυτοπροστασίας   λόγω ηλικίας ή ασθένειας 
και οι οποίοι ενδέχεται να αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό τους ή  να 
προστατευθούν από σοβαρή βλάβη ή σοβαρή εκμετάλλευση. 
 
Η «εργασία με παιδιά και ευάλωτα άτομα» ορίζεται ως η συμμετοχή σε μια 
δραστηριότητα, στο πλαίσιο του Δικτύου Home-Start, που περιλαμβάνει άμεση 
επαφή ή διευκολύνει την πρόσβαση σε παιδιά και ευάλωτα άτομα. 
 

Οι αξίες μας 
 

• Η κακοποίηση δεν είναι ποτέ αποδεκτή. 
 

• Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα προστασίας από κακοποίηση, παραμέληση και 
εκμετάλλευση. 
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• Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε  τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα  σε όλο 
το παγκόσμιο Δίκτυο της Home-Start Worldwide. 

 
• Όλα τα μέλη του παγκόσμιου Δικτύου της  Home-Start Worldwide έχουν την 

ευθύνη να πληρούν τα συμφωνημένα πρότυπα προστασίας των παιδιών και 
των ευάλωτων ατόμων στην εργασία τους. 

 
• Οι πολιτικές μας και ο Κώδικας Συμπεριφοράς πρέπει να ερμηνεύονται στο 

πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και άλλων Συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 
• Καθοδηγούμεθα καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προστασίας των 

παιδιών από  την αρχή του «συμφέροντος του παιδιού». 
 

• Συνεργαζόμαστε με γονείς / φροντιστές, εθελοντές ή / και άλλους 
επαγγελματίες για να διασφαλίσουμε την προστασία των παιδιών και των 
ευάλωτων ατόμων. 

 

Τα πρότυπά μας: Τι θα κάνουμε 
 
Ευαισθητοποίηση: Όλα τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου της  Home-Start Worldwide 
θα διασφαλίσουν ότι όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι διαχειριστές γνωρίζουν 
το πρόβλημα της κακοποίησης και των κινδύνων για τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα. 
 
Πρόληψη: Θα διασφαλίσουμε μέσω τοπικής κατάρτισης, εποπτείας και υποστήριξης 
ότι οι κίνδυνοι για τα παιδιά και τους ευάλωτους ενήλικες ελαχιστοποιούνται. 
 
 Έκφραση ανησυχιών: Όλοι οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, τα  μελη του Δ.Σ., οι 
σύμβουλοι και άλλοι πρέπει να γνωρίζουν σαφώς τα βήματα  που πρέπει να 
ακολουθηθούν  όταν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και 
των ευάλωτων ατόμων. Πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς διαδικασίες σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο τοπικού προγράμματος    Home-Start. 
 
Ανταπόκριση: Θα διασφαλίσουμε τη λήψη μέτρων για την προστασία των παιδιών 
και των ευάλωτων ατόμων και την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους, όταν 
προκύπτουν ανησυχίες λόγω πιθανής κακοποίησης. 
 
Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω πρότυπα, όλα τα μέλη του παγκόσμιου 
δικτύου της Home-Start Worldwide: 
 
1.  Πρέπει να αναπτύξον  και υιοθετήσουν  ένα Κώδικα Συμπεριφοράς ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
  

• Τα παιδιά και οι ενήλικες πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό 
ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευσή τους, τη 
γλώσσα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, την αναπηρία ή άλλη 
ιδιότητα τους (ή εκείνη  μέλους της οικογένειάς τους). 
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• Η γλώσσα και η συμπεριφορά έναντι των παιδιών και των ενηλίκων πρέπει 
ανά πάσα στιγμή να είναι κατάλληλες και σε καμία περίπτωση να μην 
παρενοχλούν, να είναι καταχρηστικές ή σεξουαλικά προκλητικές ή να τους 
υποτιμούν/εξευτελίζουν. 

 

• Η σωματική τιμωρία ή πειθαρχία ή η χρήση ανάρμοστης φυσικής δύναμης ή 
ταπεινωτικής πειθαρχίας οποιουδήποτε είδους δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. 

 
• Απαγορεύεται η σεξουαλική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της 

επιδίωξης να κτιστεί μια συναισθηματική   προκειμένου να κερδηθεί η 
εμπιστοσύνη  με σκοπό  τη σεξουαλική κακοποίηση/εκμετάλλευση) με παιδιά 
και τις οικογένειες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και στο χώρο εργασίας, 
ανεξάρτητα από την ηλικία της συναίνεσης σε τοπικό επίπεδο. 

 

• Απαγορεύεται η ανάρμοστη χρήση υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, βίντεο, 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που 
συμπεριλαμβάνει τη πρόσβαση, προβολή, δημιουργία, λήψης ή διανομή 
online ανάρμοστων εικόνων παιδιών και κάθε μορφής πορνογραφίας 
ενηλίκων ή απεικονίσεων ταπεινωτικών σωματικών, λεκτικών, 
συναισθηματικών, οικονομικών ή ψυχολογικών μορφών βίας. 

 

• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση παιδιών για οικιακή ή άλλη εργασία που είναι 
ακατάλληλη για την ηλικία ή την ανάπτυξη τους, παρεμποδίζει τον χρόνο που 
διατίθεται για δραστηριότητες εκπαίδευσης ή / και ψυχαγωγίας ή το θέτει σε 
σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης. 

 

• Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους όταν 
φωτογραφίζουν ή βιντεοσκοπούν  παιδιά και / ή ευάλωτους ενήλικες και τα 
παιδιά και οι ευάλωτοι ενήλικες πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεση ή τη 
σύμφωνη γνώμη όταν  είναι σε κατάλληλη ηλικία και έχουν την  ικανότητα να 
εκτιμήσουν πλήρως τις πιθανές συνέπειες της φωτογράφησης ή της 
βιντεοσκόπησης. Η συγκατάθεση και η σύμφωνη γνώμη θα πρέπει να είναι 
γραπτές, οι εικόνες θα πρέπει να δείχνουν σεβασμό, όλοι οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένοι και να μην εμφανίζονται σεξουαλικά 
φορτισμένες ή προκλητικές στάσεις. Η χρήση του υλικού δεν πρέπει να εκθέτει 
τα παιδιά ή τους ευάλωτους ενήλικες σε οποιοδήποτε κίνδυνο. 

 

• Τα παιδιά και οι ευάλωτοι ενήλικες που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα 
χωρίς να είναι άμεσοι δικαιούχοι - για παράδειγμα, όταν συμμετέχουν σε 
εκδηλώσεις ή εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων-, οφείλουν να καλύπτονται 
από την πολιτική και τον Κώδικα Συμπεριφοράς του Home-Start. 

 
2.  Οφείλουμε να λαμβάνουμε  σοβαρά υπόψη όλες τις ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων 
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3. Οφείλουμε να υποστηρίζουμε το προσωπικό, τους εθελοντές, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τους γονείς, τα παιδιά και άλλους που εκφράζουν 
ανησυχίες. 
 
4. Οφείλουμε να λαμβάνουμε  θετικά μέτρα για να διασφαλίζεται  η προστασία των 
παιδιών και των ευάλωτων ατόμων που αποτελούν υποκείμενα ανησυχιών, 
συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε άλλους οργανισμούς σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές διαδικασίες και να συνεργαζόμαστε σε οποιαδήποτε διαδικασία 
έρευνας. 
 
4. Θα πρέπει να  ορίζεται ένα στέλεχος (σε επίπεδο τοπικού προγράμματος Home-
Start, εθνικού γραφείου  Home-Start και HSW), οι οποίοι θα λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τυχόν ανησυχίες, υποψίες, περιστατικά ή ισχυρισμούς για πραγματική ή 
πιθανή κακοποίηση ή τυχόν παραβιάσεις αυτής της πολιτικής και θα αναλαμβάνουν 
δράση σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διαδικασίες. 
 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΎΣΕΏΝ ΜΑΣ 
 
1. Όλα τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου της Home-Start Worldwide  θα υποστηρίξουν 
αυτήν την πολιτική προστασίας. 
 
2. Όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και τα μέλη του Δ.Σ.θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν 
την Πολιτική και τον Κώδικα Συμπεριφοράς και σε όλες τις τοπικές πολιτικές και 
διαδικασίες προστασίας. 
 
3. Οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, εθελοντών και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου  θα περιλαμβάνουν ελέγχους καταλληλότητας για εργασία με παιδιά και 
ευάλωτα άτομα. Όπου είναι πρακτικό, αυτό θα περιλαμβάνει "αστυνομικούς 
ελέγχους" ή άλλες ανάλογες τοπικές διαδικασίες. 
 
4. Η εισαγωγική εκπαίδευση για όλο το προσωπικό, τους εθελοντές και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την προστασία των 
παιδιών και των ευάλωτων ατόμων. 
 
5. Τα μέλη της HSW θα διασφαλίσουν ότι θα διατίθενται ασφαλή, κατάλληλα και 
προσβάσιμα μέσα αναφοράς για την έκφραση των ανησυχιών του προσωπικού και 
των  κοινοτήτων με τις οποίες συνεργάζονται. 
 
6. Κάθε εργαζόμενος που υποβάλλει επισήμως τις ανησυχίες ή τις καταγγελίες του 
μπορεί να ζητήσει το απόρρητο της ταυτότητάς του εάν φοβάται εκφοβισμό ή 
αντίποινα. 
 
7. Η Home-Start Worldwide θα δεχθεί επίσης καταγγελίες από εξωτερικές πηγές, 
όπως μέλη του κοινού, εταίρους και επίσημους φορείς. 
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8. Πόροι για την κατάρτιση θα προωθηθούν στο πλαίσιο του παγκόσμιου Δικτύου της 
Home-Start Worldwide για να ανταποκριθούμε στη δέσμευσή μας για την προστασία 
των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων 
 
9. Η Home-Start Worldwide θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει συμβουλές στο Δίκτυο 
όταν απαιτείται. Ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναλάβει έναν κύριο 
ρόλο γι’ αυτό το έργο. 
 
10. Όλοι όσοι καλύπτονται από αυτήν την πολιτική πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
παράβασή αυτής ή του τοπικού Κώδικα Συμπεριφοράς  ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
πειθαρχική ενέργεια ή / και διακοπή της σύνδεσης τους με τον οργανισμό. 
 
 
  


