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Η Επιτροπή για Παιδιά και Νέους 

Η Επιτροπή [Commission for Children and Young People] είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που 
προάγει τα συμφέροντα και την ασφάλεια των παιδιών και των νέων στη Βικτώρια. Αναφορικά με 
τα Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας, ο ρόλος μας περιλαμβάνει: 

 παροχή πληροφοριών, συμβουλών και στήριξη σε οργανισμούς για να τους βοηθήσουν στην
οικοδόμηση της ικανότητάς τους να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας και
να είναι ασφαλείς για τα παιδιά

 επιμόρφωση και παροχή συμβουλών σε κυβερνητικούς χρηματοδότες και ρυθμιστικούς φορείς
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα

 διεξαγωγή ερευνών σε οργανισμούς εάν ανησυχούμε για την ασφάλεια των παιδιών και όπου
είναι απαραίτητο, να λαμβάνουμε ενέργειες επιβολής.

Σχετικά με τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας

Τα υποχρεωτικά Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 για 
όλους τους οργανισμούς της Βικτώριας που παρέχουν υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις σε παιδιά ή 
απασχολούν παιδιά. Ο Νόμος Περί Ευημερίας και Ασφάλειας Παιδιών 2005 (ο Νόμος) [Child
Wellbeing and Safety Act 2005 (the Act)] ορίζει τους οργανισμούς που πρέπει να συμμορφώνονται 
με τα Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας. 

Τα Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας παρέχουν ένα πλαίσιο που βοηθούν τους οργανισμούς να 
αναπτύξουν την οργανωσιακή κουλτούρα, τα συστήματα και τις πολιτικές τους στην οικοδόμηση 
ενός ασφαλούς οργανισμού για τα παιδιά και να παραμένουν προσηλωμένοι στην ασφάλεια των 
παιδιών. 

Υπάρχουν τρεις γενικές αρχές και επτά πρότυπα που βοηθούν τους οργανισμούς να 
αντιμετωπίζουν βασικούς τομείς κινδύνου. 

Αυτό το έντυπο παρέχει ορισμένα παραδείγματα πρώτων μέτρων που θα βοηθήσουν τους 
οργανισμούς να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας. Οι οργανισμοί 
ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν περισσότερα μέτρα για να συμμορφωθούν πλήρως. 

Τι είναι οι Αρχές Προτύπων Παιδικής Ασφάλειας; 

Ορισμένα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στην κακοποίηση, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το 
πολιτισμικό υπόβαθρο, την αναπηρία ή λόγω προηγούμενης κακοποίησης ή παραμέλησης. Οι 
οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν μέτρα να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση στο ζήτημα της 
ασφάλειας των παιδιών, εξετάζοντας τις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά υπόβαθρα. Τα 
πρότυπα βοηθούν τους οργανισμούς να εστιάζουν την προσέγγισή τους σε τρεις γενικές αρχές: 

 προώθηση της πολιτισμικής ασφάλειας των παιδιών Αβορίγινων
 προώθηση της πολιτισμικής ασφάλειας των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και

γλωσσικά υπόβαθρα
 προώθηση της ασφάλειας των παιδιών με αναπηρίες
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Τα πρώτα μέτρα εφαρμογής των προτύπων περιλαμβάνουν: 

προσέγγιση μηδενικής ανοχής στις διακρίσεις παροχή πληροφοριών σε προσβάσιμες μορφές 
στα παιδιά με αναπηρίες και από πολιτισμικά και 
γλωσσικά διαφορετικά υπόβαθρα 

υποστήριξη προς το προσωπικό, τα παιδιά και τις 
οικογένειες να σέβονται τους ανθρώπους από 
όλα τα υπόβαθρα 

αναγνώριση και σεβασμό των περιόδων 
σπουδαιότητας σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος που 
επιδεικνύει θετικές εικόνες ανθρώπων από μια 
ποικιλία πολιτισμών και με διάφορες ικανότητες 

αναζητώντας ενεργά και να μιλούν σε οικογένειες 
για το πώς θα ήθελαν να συμμετάσχουν 

Ποια είναι τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας; 

 Τα Πρότυπα   Πρώτο μέτρα 

Πρότυπο 
Ένα 

Στρατηγικές για την ενσωμάτωση μιας 
οργανωσιακής κουλτούρας για την
ασφάλεια των παιδιών

Ορίστε ‘πρωταθλητές’ ασφάλειας παιδιών 
μέσα στις ηγετικές ομάδες σας που 
μπορούν να εξηγούν τι σημαίνει η πολιτική 
Παιδικής Ασφάλειας στο προσωπικό και 
τους εθελοντές. 

Πρότυπο 
Δυο 

Πολιτική ασφάλειας για τα παιδιά ή 
δήλωση δέσμευσης για την ασφάλεια των 
παιδιών 

Αναπτύξτε μια πολιτική Παιδικής 
Ασφάλειας ή μια δήλωση δέσμευσης που 
είναι λειτουργική για τον οργανισμό σας 
και τις δραστηριότητές του. 

Πρότυπο 
Τρία 

Κώδικας δεοντολογίας που καθιερώνει 
σαφείς προσδοκίες για κατάλληλη 
συμπεριφορά με τα παιδιά 

Αναπτύξτε τον κώδικα συμπεριφοράς σας 
σε διαβούλευση με το προσωπικό, τους 
εθελοντές και τα παιδιά. 

Πρότυπο 
Τέσσερα 

Αρχικό έλεγχο, επιτήρηση, κατάρτιση και 
άλλες πρακτικές διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού που μειώνουν 
τον κίνδυνο παιδικής κακοποίησης από 
νέο και υφιστάμενο προσωπικό 

Επανεξετάστε τις πρακτικές σας για τους 
ανθρώπινους πόρους και ενεργείστε να 
διασφαλίσετε ότι εστιάζετε στην ασφάλεια 
των παιδιών. 

Πρότυπο 
Πέντε 

Διαδικασίες ανταπόκρισης και
αναφοράς υπονοιών κακοποίησης 
παιδιών 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σαφείς διαδικασίες 
που επιτρέπουν την έκφραση ανησυχιών 
και να τις επικοινωνείτε ευρέως εντός του 
οργανισμού καθώς και με τις οικογένειες 
και τα παιδιά που συνδέονται με τον 
οργανισμό σας. Εάν ο οργανισμός σας 
πρέπει να συμμορφώνεται επίσης με το 
Πρόγραμμα Αναφοράς Συμπεριφοράς, θα 
πρέπει να το συμπεριλάβετε εδώ. 

Πρότυπο 
Έξι 

Στρατηγικές εντοπισμού και μείωσης ή
εξάλειψης των κινδύνων κακοποίησης 
παιδιών 

Συζητήστε και καταγράψετε τι μπορεί να 
πάει λάθος στις δραστηριότητες ή τις 
υπηρεσίες που παρέχετε και να λάβετε 
μέτρα για τη μείωση του κινδύνου. 

Πρότυπο 
Επτά 

Στρατηγικές προώθησης της συμμετοχής
και της χειραφέτησης των παιδιών

Βρείτε ευκαιρίες για τα παιδιά να 
μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους 
και να ακουστούν. 
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Από που να λάβετε βοήθεια 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην Επιτροπή με: 
 Τηλέφωνο: (03) 8601 5281
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@ccyp.vic.gov.au

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής: 
www.ccyp.vic.gov.au 
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφράσεων και Διερμηνείας στο 13 14 50 και 
ζητήστε τους να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή για Παιδιά και Νέους στο 03 8601 5281. 
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