
 

 

 

 

Τι νέο υπάρχει;  
Επισκόπηση των νέων Προτύπων Παιδικής 
Ασφάλειας 

Τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας (τα Πρότυπα) τέθηκαν σε ισχύ στη Βικτώρια τον Ιανουάριο του 2016. Μετά 

από πέντε χρόνια έχουμε δει πώς τα Πρότυπα βελτιώνουν την ασφάλεια των παιδιών και των νέων. 

Κάνουμε αλλαγές για να γίνουν τα Πρότυπά μας ακόμα πιο ισχυρά. 

Οι οργανισμοί1 που καλύπτονται από τα Πρότυπα θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα νέα Πρότυπα έως την 

1 Ιουλίου 2022. Μέχρι τότε, ισχύουν τα υφιστάμενα Πρότυπα. 

Τα νέα Πρότυπα καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν 

οι οργανισμοί για να κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς. Παρέχουν περισσότερη σαφήνεια στους 

οργανισμούς και είναι πιο συνεπή με Πρότυπα στην υπόλοιπη Αυστραλία. 

Τα πράγματα που ήδη κάνουν οι οργανισμοί για να κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς θα τους 

βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τα νέα Πρότυπα. Σε ορισμένους τομείς, οι οργανισμοί θα πρέπει να 

αλλάξουν ή να αναπτύξουν την τρέχουσα πολιτική, πρακτικές και την οργανωτική κουλτούρα τους παιδικής 

ασφάλειας για να ανταποκριθούν στα νέα Πρότυπα. 

Ο παρών οδηγός θα είναι χρήσιμος στους οργανισμούς καθώς θα εξοικειώνονται με τα νέα Πρότυπα και θα 

αρχίσουν να επανεξετάζουν τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές τους παιδικής ασφάλειας για να 

εντοπίσουν νέες ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθούν με τα νέα Πρότυπα. Ο Οδηγός 

What’s changing?Compare current and new Child Safe Standards [Τι αλλάζει; Συγκρίνετε τα υφιστάμενα και 

τα νέα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας]και οι Συχνές Ερωτήσεις της Επιτροπής μπορεί επίσης να είναι 

χρήσιμες. 

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες θα δοθούν τους επόμενους μήνες για να βοηθήσουν τους οργανισμούς 

και μπορείτε να εγγραφείτε εδώ για να λαμβάνετε emails όταν ανακοινώνονται νέες πληροφορίες και 

καθοδήγηση από την Επιτροπή 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια σύνοψη των νέων απαιτήσεων στα νέα Πρότυπα. 

 

 
1 Όλες οι αναφορές σε «σχετικές οντότητες» έχουν αντικατασταθεί στο παρόν έγγραφο με τη λέξη «οργανισμός(οί)» για λόγους 
προσβασιμότητας. Μια σχετική οντότητα ορίζεται στο τμήμα 3(1) του Νόμου Παιδικής Ευεξίας και Ασφάλειας 2005 και καταγράφει 
οντότητες που υπόκεινται στα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας. 
 
 

Νέα Πρότυπα Παιδικής 
Ασφάλειας της Βικτώριας 

What's new? 

Overview of the new 

Child Safe Standards 

Greek 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 1 - Οι οργανισμοί 

δημιουργούν ένα πολιτιστικά ασφαλές περιβάλλον 

στο οποίο οι ποικιλόμορφες και μοναδικές 

ταυτότητες και εμπειρίες των Αβορίγινων παιδιών 

και των νέων γίνονται σεβαστές και εκτιμώνται 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 1, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

1.1 Η ικανότητα ενός παιδιού να εκφράζει τον πολιτισμό του και 

να απολαμβάνει τα πολιτιστικά του δικαιώματα ενθαρρύνεται 

και στηρίζονται ενεργά. 

 1.2 Ενσωματώνονται στον οργανισμό στρατηγικές που 

εφοδιάζουν όλα τα μέλη να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα 

ισχυρά χαρακτηριστικά του πολιτισμού των Αβορίγινων και να 

κατανοήσουν τη σημασία τους για την ευεξία και την ασφάλεια 

των παιδιών και των νέων Αβορίγινων. 

1.3 Λαμβάνονται μέτρα από τον οργανισμό για να διασφαλιστεί 

ότι εντοπίζεται ρατσισμός εντός του οργανισμού, 

αντιμετωπίζεται και δεν είναι ανεκτός. Κάθε περίπτωση 

ρατσισμού αντιμετωπίζεται με τις κατάλληλες συνέπειες. 

1.4 Ο οργανισμός στηρίζει ενεργά και διευκολύνει τη 

συμμετοχή και τη συμπερίληψή εντός του των Αβορίγινων 

παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. 

1.5 Όλες οι πολιτικές, συστήματα και διαδικασίες του 

οργανισμού δημιουργούν μαζί ένα πολιτιστικά ασφαλές και 

χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον και ικανοποιούν τις ανάγκες 

των Αβορίγινων παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. 

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 1 απαιτεί από 

τους οργανισμούς να λάβουν νέα μέτρα για να 

δημιουργήσουν ένα πολιτιστικά ασφαλές περιβάλλον 

για Αβορίγινες παιδιά και νέους. Οι οργανισμοί 

πρέπει να ικανοποιούν αυτή την απαίτηση, 

ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν ή όχι ότι υπάρχουν 

Αβορίγινες παιδιά και νέοι που χρησιμοποιούν αυτήν 

τη στιγμή τις υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις τους. 

Αυτό το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 1 σημαίνει 

ότι οι περισσότεροι οργανισμοί θα πρέπει να 

βελτιώσουν την τρέχουσα προσέγγισή τους για τη 

δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για 

Αβορίγινες παιδιά και νέους και τις οικογένειές τους. 

Η υλοποίηση αυτού του Προτύπου απαιτεί συνεχή 

προσπάθεια, όχι μόνο μια εφάπαξ αλλαγή. 

Αυτό το Πρότυπο συνδέεται με το νέο Πρότυπο 5 

που απαιτεί την τήρηση ισότητας και οι 

ποικιλόμορφες ανάγκες είναι σεβαστές σε 

οργανισμούς. 

Η Επιτροπή αναπτύσσει νέο συγκεκριμένο 

υλικό για να βοηθήσει τους οργανισμούς να 

συμμορφωθούν με το νέο Πρότυπο Παιδικής 

Ασφάλειας 1. 

Η Γραμματεία της Εθνικής Παιδικής Φροντίδας 

των Αβορίγινων και των Νησιωτών (SNAICC) 

έχει αναπτύξει πόρους για να στηρίξει 

οργανισμούς που εργάζονται με παιδιά, νέους 

και κοινότητες των Αβορίγινων και των 

Νησιωτών του Πορθμού Τόρες για να 

δημιουργήσουν ασφαλή περιβάλλοντα για τα 

παιδιά. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής περιέχει επίσης 

ορισμένη σχετική καθοδήγηση στο τμήμα 

«Παιδική ασφάλεια μέσω του σεβασμού της 

ποικιλομορφίας και της πολιτιστικής διαφοράς». 

 

https://www.snaicc.org.au/policy-and-research/child-safety-and-wellbeing/keeping-our-kids-safe/
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 2 - Η ασφάλεια και η 

ευεξία των παιδιών ενσωματώνεται στην 

οργανωτική ηγεσία, διακυβέρνηση και κουλτούρα 

του οργανισμού  

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 2, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

2.1 Ο οργανισμός δεσμεύεται δημόσια για την παιδική 

ασφάλεια. 

2. 2 Στηρίζει μια κουλτούρα παιδικής ασφάλειας και γίνεται 

πρότυπο σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού από πάνω προς 

τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. 

2.3 Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης διευκολύνουν την υλοποίηση 

της πολιτικής παιδικής ασφάλειας και ευεξίας σε όλα τα 

επίπεδα. 

2.4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθοδηγεί το προσωπικό και τους 

εθελοντές σχετικά με τα αναμενόμενα πρότυπα συμπεριφοράς 

και ευθύνες. 

2.5 Οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων εστιάζονται στην 

πρόληψη, εντοπισμό και μετριασμό των κινδύνων για τα παιδιά 

και τους νέους. 

2.6 Το προσωπικό και οι εθελοντές κατανοούν τις υποχρεώσεις 

τους σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και την τήρηση 

αρχείων. 

Πολλές πτυχές του νέου Πρότυπου Παιδικής 

Ασφάλειας 2 είναι σύμφωνες με τις τρέχουσες 

απαιτήσεις των οργανισμών για τα υφιστάμενα 

Πρότυπα 1, 2 και 3.  

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 2 δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

την τήρηση αρχείων και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης 

για τη δημιουργία μιας κουλτούρας παιδικής 

ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού. Η 

διαχείριση των κινδύνων για τα παιδιά πρέπει να 

ενσωματωθεί στην οργανωτική ηγεσία, τη 

διακυβέρνηση και την κουλτούρα του οργανισμού. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] περιέχει ορισμένη σχετική 

καθοδήγηση στα τμήματα για τα υφιστάμενα 

Πρότυπα 1, 2 και 3. 

Οι Codes of Conduct: a guide to developing 

child safe Codes of Conduct [Κώδικες 

Δεοντολογίας: ένας οδηγός ανάπτυξης 

Κωδίκων Δεοντολογίας για παιδική ασφάλεια] 

του Γραφείου Κηδεμόνα Ανηλίκων της Νέας 

Νότιας Ουαλίας παρέχει εκτεταμένες 

συμβουλές για την ανάπτυξη Κώδικα 

Δεοντολογίας για παιδική ασφάλεια. 

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 1 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 3 - Τα παιδιά και οι 

νέοι ενδυναμώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους, 

συμμετέχουν σε αποφάσεις που τους επηρεάζουν 

και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 3, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

3.1 Τα παιδιά και οι νέοι ενημερώνονται για όλα τα δικαιώματά 

τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, ενημέρωσης και 

συμμετοχής. 

3.2 Η σημασία της φιλίας αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται η 

στήριξη από τους συνομήλικες, για να βοηθήσουν τα παιδιά και 

τους νέους να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι λιγότερο 

απομονωμένοι. 

3.3 Όπου είναι σχετικό με το περιβάλλον ή το πλαίσιο, 

προσφέρεται στα παιδιά και στους νέους πρόσβαση σε 

προγράμματα πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης και σε 

συναφείς σχετικές πληροφορίες κατάλληλες για κάθε ηλικιακή 

ομάδα. 

3.4 Το προσωπικό και οι εθελοντές είναι εναρμονισμένοι σε 

τυχόν ενδείξεις βλάβης και διευκολύνουν με φιλικούς για παιδιά 

τρόπους για τα παιδιά και τους νέους να εκφράσουν τις 

απόψεις τους, να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων και να 

εκφράσουν τις ανησυχίες τους. 

3.5 Οι οργανισμοί διαθέτουν στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας 

κουλτούρας που διευκολύνει τη συμμετοχή και ανταποκρίνεται 

στη συμβολή των παιδιών και των νέων. 

3.6 Οι οργανισμοί παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά και τους 

νέους να συμμετάσχουν και ανταποκρίνονται στις συνεισφορές 

τους, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή. 

Τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας πάντα απαιτούσαν 

από τους οργανισμούς να διαθέτουν στρατηγικές για 

την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων και την 

προώθηση της συμμετοχής τους. Αυτές οι 

υποχρεώσεις παραμένουν. 

Επιπλέον απαιτήσεις για οργανισμούς σύμφωνα με 

τα νέα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας 3 

περιλαμβάνουν: 

• την ενημέρωση των παιδιών και νέων για τα 

δικαιώματά τους 

• την αναγνώριση της σημασίας των φιλιών και 

ενθάρρυνση της στήριξης από συνομήλικες, για 

να βοηθιούνται τα παιδιά και οι νέοι να 

αισθάνονται ασφαλείς και συνδεδεμένοι 

• την προσφορά στα παιδιά και τους νέους 

προγραμμάτων πρόληψης σεξουαλικής 

κακοποίησης όπου χρειάζεται 

• την παροχή εφοδίων στο προσωπικό και τους 

εθελοντές να εντοπίσουν ενδείξεις βλάβης στα 

παιδιά. 

O οδηγός Empowerment and participation: a 

guide for organisations working with children 

and young people [Ενδυνάμωση και 

συμμετοχή: οδηγός για οργανισμούς που 

εργάζονται με παιδιά και νέους] της Επιτροπής 

παρέχει πρακτική, προσβάσιμη καθοδήγηση 

για οργανισμούς σχετικά με την ενδυνάμωση 

και τη συμμετοχή και τον τρόπο υλοποίησης 

της.  

Πολλά δικαιώματα των παιδιών θεσπίζονται 

σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα 

Έθνη έχουν δημοσιεύσει μια απλοποιημένη 

έκδοση. 

Η guidance for schools [καθοδήγηση για 

σχολεία] του Υπουργείου Παιδείας και 

Κατάρτισης για σχολεία περιέχει χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις διαφόρων 

μορφών κακοποίησης.  

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής περιέχει επίσης 

ορισμένη σχετική καθοδήγηση στο τμήμα του 

υφιστάμενου Προτύπου 7. 

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 2 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://www.unicef.org.au/our-work/information-for-children/un-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.unicef.org.au/our-work/information-for-children/un-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 4 - Οι οικογένειες και 

οι κοινότητες ενημερώνονται και συμμετέχουν στην 

προώθηση της ασφάλειας και της ευεξίας 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 4, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

4.1 Οι οικογένειες συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν 

το παιδί τους. 

4.2 Ο οργανισμός συμμετέχει και επικοινωνεί ανοιχτά με τις 

οικογένειες και την κοινότητα σχετικά με την προσέγγιση του 

παιδικής ασφάλειας και οι σχετικές πληροφορίες είναι 

προσβάσιμες. 

4.3 Οι οικογένειες και οι κοινότητες έχουν λόγο στην ανάπτυξη 

και επανεξέταση των πολιτικών και πρακτικών του οργανισμού. 

4.4 Οι οικογένειες, οι φροντιστές και η κοινότητα 

ενημερώνονται για τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση του 

οργανισμού. 

Πολλοί οργανισμοί ήδη ενημερώνουν και εμπλέκουν 

οικογένειες και κοινότητες ως μέρος της 

συμμόρφωσης με τα υφιστάμενα Πρότυπα Παιδικής 

Ασφάλειας. 

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 4 δημιουργεί 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους οργανισμούς να 

εμπλέκουν οικογένειες και κοινότητες στην 

προώθηση της Παιδικής Ασφάλειας. 

Οι νέες υποχρεώσεις σημαίνει ότι οι οργανισμοί 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι: 

• θα αναζητήσουν τη συμβολή των οικογενειών και 

των κοινοτήτων στις αποφάσεις που επηρεάζουν 

τα παιδιά και τους νέους 

• θα εμπλέκουν οικογένειες και κοινότητες στην 

ανάπτυξη και επανεξέταση των πολιτικών και 

πρακτικών τους παιδικής ασφάλειας 

• θα επικοινωνούν αποτελεσματικά με τις 

οικογένειες και τις κοινότητες σχετικά με το πώς 

να εγείρουν ανησυχίες παιδικής ασφάλειας και 

πώς λειτουργεί ο οργανισμός 

• θα λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των 

οικογενειών και ενεργούν για τη μείωση των 

εμποδίων στην κοινωνική ένταξη. 

Η συμμετοχή οικογενειών και κοινοτήτων ήδη 

συνιστάται ως καλή πρακτική στον Guide for 

Creating a Child Safe Organisation [Οδηγός 

Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια]. 

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 3 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 5 – Τηρείται η ισότητα 

και οι ποικιλόμορφες ανάγκες είναι σεβαστές στην 

πολιτική και την πρακτική 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 5, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

5.1 Ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και 

των εθελοντών, κατανοεί τις ποικιλόμορφες συνθήκες των 

παιδιών και των νέων και παρέχει στήριξη και ανταποκρίνεται 

σε αυτά που είναι ευάλωτα. 

5.2 Τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, 

στήριξη και διαδικασίες καταγγελιών με τρόπους που είναι 

πολιτισμικά ασφαλείς, προσβάσιμοι και κατανοητοί. 

5.3 Ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 

παιδιών και των νέων με αναπηρία, των παιδιών και των νέων 

από πολιτισμική και γλωσσικά διαφορετική καταγωγή, εκείνων 

που δεν μπορούν να ζήσουν στο σπίτι τους, καθώς και των 

παιδιών και νέων λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, 

τρανσέξουαλ και διαφυλετικών. 

5.4 Ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 

Αβορίγινων παιδιών και νέων και παρέχει/προωθεί ένα 

πολιτιστικά ασφαλές περιβάλλον για αυτούς. 

Τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας πάντα απαιτούσαν 

από τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν και να 

ανταποκριθούν στην ποικιλομορφία και να 

κατανοήσουν ότι ορισμένα παιδιά είναι πιο ευάλωτα 

στην κακοποίηση από άλλα. Μέχρι σήμερα αυτό έχει 

εκφραστεί μέσω τριών αρχών που σχετίζονται με την 

πολιτιστική ασφάλεια των Αβορίγινων παιδιών, των 

πολιτισμικά ή/και γλωσσικά ποικιλόμορφων παιδιών 

και την ασφάλεια των παιδιών με αναπηρία. 

Αυτές οι υποχρεώσεις συνεχίζονται, αλλά το νέο 

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 5 καθιστά ρητές 

ορισμένες επιπλέον υποχρεώσεις, απαιτώντας από 

τους οργανισμούς: 

• να κατανοήσουν τις ποικιλόμορφες καταγωγές, τις 

περιστάσεις και τις ανάγκες των παιδιών και των 

νέων 

• να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές και να 

παράσχουν ίση προστασία σε όλα τα παιδιά και 

τους νέους 

• να σκεφτούν τις ανάγκες των παιδιών και των 

νέων που δεν μπορούν να ζήσουν στο σπίτι, 

καθώς και των παιδιών και νέων λεσβιών, 

ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ και 

διαφυλετικών. 

Δεδομένης της επικέντρωσης του νέου Προτύπου 

στην κατανόηση των ποικιλόμορφων περιστάσεων 

των παιδιών, οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να 

δώσουν προσοχή στις ανάγκες των παιδιών του μη 

δυαδικού φύλου και ποικιλόμορφου φύλου. 

Αυτό το Πρότυπο συνδέεται με το νέο Πρότυπο 1, το 

οποίο απαιτεί από τους οργανισμούς να 

δημιουργήσουν ένα πολιτιστικά ασφαλές περιβάλλον 

στο οποίο θα γίνονται σεβαστά και θα εκτιμώνται οι 

ποικιλόμορφες και μοναδικές ταυτότητες και 

εμπειρίες των Αβορίγινων παιδιών και των νέων. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής περιέχει επίσης 

ορισμένη σχετική καθοδήγηση για την στήριξη 

των αναγκών ποικιλόμορφων ομάδων νέων, 

ιδίως Αβορίγινων παιδιών, των πολιτισμικά 

ή/και γλωσσικά ποικιλόμορφων παιδιών και 

των παιδιών με αναπηρία. 

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 4 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 6 - Τα άτομα που 

εργάζονται με παιδιά και νέους είναι κατάλληλα και 

στηρίζονται για να εκφράσουν στην πράξη τις αξίες 

της παιδικής ασφάλειας και ευεξίας 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 6, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

6.1 Η πρόσληψη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της 

διαφήμισης, ελέγχους από άτομα που κάνουν συστάσεις για 

υποψήφιους και έλεγχοι προσωπικού και εθελοντών πριν από 

την απασχόληση, υπογραμμίζουν την ασφάλεια και την ευεξία 

των παιδιών. 

6.2 Το σχετικό προσωπικό και οι εθελοντές έχουν ισχύοντες 

ελέγχους εργασίας με παιδιά ή ισοδύναμους ελέγχους 

ιστορικού εργασίας με παιδιά. 

6.3 Όλο το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν τον 

κατάλληλο προσανατολισμό κατά την πρόληψή τους και 

γνωρίζουν τις ευθύνες τους προς τα παιδιά και τους νέους, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων, 

ανταλλαγής πληροφοριών και καταγγελίας. 

6.4 Η συνεχής εποπτεία και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού επικεντρώνεται στην παιδική ασφάλεια και την 

ευεξία. 

Τα υφιστάμενα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας ήδη 

απαιτούν από τους οργανισμούς να εφαρμόσουν 

πολιτικές παιδικής ασφάλειας και διαδικασίες 

πρόσληψης και επιλογής, ελέγχου, επίβλεψη, 

εκπαίδευση, ανάπτυξη και παρακολούθηση 

επιδόσεων του προσωπικού και των εθελοντών. 

Επίσης, πρέπει να ενημερώσουν το προσωπικό και 

τους εθελοντές για τις διαδικασίες καταγγελίας του 

οργανισμού για θέματα παιδικής ασφάλειας. 

Σύμφωνα με το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 6, 

οι οργανισμοί θα έχουν νέες υποχρεώσεις να 

ενημερώσουν το προσωπικό και τους εθελοντές για: 

• τις διαδικασίες τήρησης αρχείων του οργανισμού 

σε σχέση με την παιδική ασφάλεια και ευεξία 

• υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών και 

καταγγελίας. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής περιέχει εκτεταμένη 

καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες 

πρόσληψης και επιλογής, ελέγχους, επίβλεψη, 

εκπαίδευσης, ανάπτυξη και την 

παρακολούθηση των επιδόσεων του 

προσωπικού και των εθελοντών που στηρίζουν 

την παιδική ασφάλεια. 

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 5 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 7 - Οι διαδικασίες για 

καταγγελίες και ανησυχίες εστιάζονται στα παιδιά 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 7, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

7.1 Ο οργανισμός έχει μια προσιτή, επικεντρωμένη στα παιδιά 

πολιτική διαχείρισης καταγγελιών που περιγράφει σαφώς τους 

ρόλους και τις ευθύνες της ηγεσίας, του προσωπικού και των 

εθελοντών, προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση διαφορετικών 

τύπων καταγγελιών, παραβιάσεις σχετικών πολιτικών ή του 

Κώδικα Δεοντολογίας και υποχρεώσεις για ενέργειες και 

καταγγελίες. 

7.2 Οι αποτελεσματικές διαδικασίες διεκπεραίωσης 

καταγγελιών κατανοούνται από παιδιά και νέους, οικογένειες, 

προσωπικό και εθελοντές και είναι πολιτισμικά ασφαλείς. 

7.3 Οι καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και υπάρχει 

άμεση και διεξοδική απόκριση. 

7.4 Ο οργανισμός εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που 

αντιμετωπίζουν την αναφορά καταγγελιών και ανησυχιών σε 

αρμόδιες αρχές, είτε το απαιτεί είτε δεν το απαιτεί ο νόμος, και 

συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου. 

 7.5 Εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις περί καταγγελιών, 

ιδιωτικότητας και εργατικού δικαίου. 

Τα υφιστάμενα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας 

απαιτούν από τους οργανισμούς να έχουν 

αποτελεσματικές διαδικασίες που στηρίζουν τα 

παιδιά και τους νέους για να διατυπώσουν 

καταγγελίες και να διασφαλίσουν ότι ο οργανισμός 

μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα και να αναφέρει 

υποψίες κακοποίησης παιδιών. 

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 7 υπογραμμίζει 

τη σημασία των διαδικασιών καταγγελιών που 

εστιάζουν στα παιδιά και κατανοούνται από τα 

παιδιά, τους νέους και τις οικογένειές τους, εκτός 

από το προσωπικό και τους εθελοντές. 

Επίσης, το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 7 

καθιστά σαφές τις υποχρεώσεις των οργανισμών: 

• να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες και 

να ανταποκρίνονται αμέσως και διεξοδικά 

• να συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του 

νόμου 

• να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις καταγγελίας, 

ιδιωτικότητας και εργατικού δικαίου. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής παρέχει σχετικές 

συμβουλές σχετικά με τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες καταγγελίας.  Ο ιστότοπος της 

Επιτροπής περιέχει καθοδήγηση σχετικά με το 

Reportable Conduct Scheme [Σύστημα 

Κοινοποιήσιμης Συμπεριφοράς] για 

οργανισμούς που υπόκεινται σε αυτό το 

σύστημα. 

Το Εθνικό Γραφείο Παιδικής Ασφάλειας 

δημοσίευσε πόρους για τη δημιουργία 

διαδικασιών καταγγελιών με επίκεντρο τα 

παιδιά και είναι προσβάσιμες στο complaints 

processes [διαδικασίες καταγγελιών].  

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 6 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 8 - Το προσωπικό και 

οι εθελοντές είναι εξοπλισμένοι με τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση για να 

κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς μέσω 

συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 8, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

8.1 Το προσωπικό και οι εθελοντές εκπαιδεύονται και 

στηρίζονται για την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής 

παιδικής ασφάλειας και ευεξίας του οργανισμού. 

8.2 Το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν εκπαίδευση και 

πληροφορίες για την αναγνώριση ενδείξεων βλάβης στα 

παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης που προκαλείται 

από άλλα παιδιά και νέους. 

8.3 Το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν εκπαίδευση και 

πληροφορίες για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε 

ζητήματα ασφάλειας και ευεξίας και να στηρίξουν συναδέλφους 

που αποκαλύπτουν βλάβες. 

8.4 Το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν εκπαίδευση και 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας πολιτιστικά 

ασφαλών περιβαλλόντων για παιδιά και νέους. 

Τα υφιστάμενα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας ήδη 

απαιτούν από τους οργανισμούς να παρέχουν 

πληροφορίες και εκπαίδευση στο προσωπικό και 

τους εθελοντές, έτσι ώστε να μπορούν να 

δημιουργήσουν ασφαλή περιβάλλοντα για τα παιδιά 

και να ανταποκρίνονται σε ισχυρισμούς 

κακοποίησης.  

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 8 περιγράφει 

τις υποχρεώσεις των οργανισμών να εκπαιδεύσουν 

και να στηρίξουν το προσωπικό και τους εθελοντές 

και παρέχει συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση για: 

• να εφαρμόσουν την πολιτική παιδικής ασφάλειας 

και ευεξίας του οργανισμού 

• να αναγνωρίσουν ενδείξεις βλάβης 

(συμπεριλαμβανομένης της βλάβης που 

προκαλείται από άλλα παιδιά και νέους) 

• να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ζητήματα 

και ανησυχίες παιδικής ασφάλειας και να 

στηρίξουν συναδέλφους που αποκαλύπτουν 

βλάβες. 

Αυτό το Πρότυπο συνδέεται με τα νέα Πρότυπα 1 και 

5, και τα τρία Πρότυπα υποχρεώνουν τους 

οργανισμούς να παρέχουν εκπαίδευση και 

πληροφορίες στο προσωπικό και τους εθελοντές 

σχετικά με τη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων 

για παιδιά και νέους. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια]της Επιτροπής περιέχει ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση που 

χρειάζεται το προσωπικό και οι εθελοντές για 

να κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους 

ασφαλείς. Ο ιστότοπος της Επιτροπής περιέχει 

καθοδήγηση σχετικά με το Reportable Conduct 

Scheme [Σύστημα Κοινοποιήσιμης 

Συμπεριφοράς] για οργανισμούς που 

υπόκεινται σε αυτό το σύστημα. 

Η guidance for schools [καθοδήγηση για 

σχολεία] του Υπουργείου Παιδείας και 

Κατάρτισης διαθέτει χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τις ενδείξεις κακοποίησης.  

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 7 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 9 - Τα φυσικά και 

διαδικτυακά περιβάλλοντα προωθούν την ασφάλεια 

και την ευεξία ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την 

πιθανότητα να βλάψουν τα παιδιά και τους νέους 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 9, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

9.1 Το προσωπικό και οι εθελοντές εντοπίζουν και μετριάζουν 

τους κινδύνους στο διαδικτυακό και φυσικό περιβάλλον χωρίς 

να συμβιβάζεται το δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτικότητα, 

την πρόσβαση σε πληροφορίες, τις κοινωνικές συνδέσεις και 

τις ευκαιρίες μάθησης. 

9.2 Το διαδικτυακό περιβάλλον χρησιμοποιείται σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας του οργανισμού και την πολιτική και 

πρακτικές παιδικής ασφάλειας και ευεξίας. 

9.3 Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων λαμβάνουν υπόψη τους 

κινδύνους που ενέχουν οι οργανωτικές ρυθμίσεις, 

δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον.  

9.4 Οι οργανισμοί που συνάπτουν συμβάσεις για 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες από τρίτους έχουν πολιτικές 

προμηθειών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών και 

των νέων. 

Τα υφιστάμενα Πρότυπα Παιδικής Ασφαλείας ήδη 

απαιτούν από τους οργανισμούς να λαμβάνουν 

υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται τόσο με το 

φυσικό όσο και με το διαδικτυακό περιβάλλον και να 

λαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων 

κακοποίησης παιδιών. 

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 9 περιέχει 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις για οργανισμούς: 

• να λαμβάνουν υπόψη τα διαδικτυακά 

περιβάλλοντα εκτός από τα φυσικά περιβάλλοντα 

• να εντοπίσουν και να μετριάσουν τους κινδύνους 

σε αυτά τα περιβάλλοντα χωρίς να συμβιβάζεται 

το δικαίωμα ιδιωτικότητας ενός παιδιού ή ενός 

νεαρού ατόμου, στην πρόσβαση σε πληροφορίες, 

τις κοινωνικές συνδέσεις και ευκαιρίες μάθησης 

• να προωθήσουν την παιδική ασφάλεια και την 

ευεξία, καθώς και να ελαχιστοποιήσουν την 

πιθανότητα βλάβης παιδιών και νέων 

• να έχουν πολιτικές προμηθειών που διασφαλίζουν 

την ασφάλεια των παιδιών και των νέων, εάν ο 

οργανισμός συνάπτει συμβάσεις για 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες από τρίτα μέρη. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής παρέχει συμβουλές 

για τον εντοπισμό και τον μετριασμό κινδύνων 

κακοποίησης. 

Το Keeping Children and Young People Safe 

Online during the COVID-19 pandemic 

[Κρατώντας τα Παιδιά και τους Νέους Ασφαλείς 

στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID-19] της Επιτροπής παρέχει χρήσιμες 

συμβουλές και συνδέσμους. 

Ο eSafety Commissioner [Επίτροπος 

Ηλεκτρονικής Ασφάλειας] παρέχει εκτενείς 

πρακτικές συμβουλές για την ασφάλεια των 

παιδιών στο Διαδίκτυο.  

Η Checklist for online safety [Λίστα ελέγχου 

διαδικτυακής ασφάλειας] της Αυστραλιανής 

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η 

ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] σχετικά με την Εθνική Αρχή 8 παρέχει 

χρήσιμες συμβουλές και μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση μέσω της Child Safe Organisations 

e-learning portal [Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης 

για Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://www.esafety.gov.au/
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 10 - Η υλοποίηση των 

Προτύπων Παιδικής Ασφάλειας επανεξετάζεται και 

βελτιώνεται τακτικά 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 10, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

10.1 Ο οργανισμός επανεξετάζει, αξιολογεί και βελτιώνει 

τακτικά τις πρακτικές παιδικής ασφάλειας. 

10.2 Οι καταγγελίες, ανησυχίες και τα περιστατικά ασφάλειας 

αναλύονται για τον εντοπισμό αιτιών και συστημικών αστοχιών 

για ενημέρωση της συνεχούς βελτίωσης. 

10.3 Ο οργανισμός κοινοποιεί τα ευρήματα των σχετικών 

επανεξετάσεων στο προσωπικό και τους εθελοντές, την 

κοινότητα και τις οικογένειες και τα παιδιά και τους νέους. 

Η επανεξέταση και η συνεχής βελτίωση ήδη 

αποτελούν μέρος των υφιστάμενων προτύπων για 

τα παιδιά. 

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 10 περιέχει 

νέες υποχρεώσεις για οργανισμούς: 

• να αναλύσουν τις καταγγελίες, τις ανησυχίες και 

τα περιστατικά ασφάλειας για να εντοπίσουν αίτια 

και συστημικές αστοχίες για συνεχή βελτίωση 

• να κοινοποιήσουν τα ευρήματα σχετικών 

επανεξετάσεων πρακτικών παιδικής ασφάλειας 

στο προσωπικό και τους εθελοντές, την κοινότητα 

και τις οικογένειες και τα παιδιά και τους νέους. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής παρέχει ένα εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης (διαθέσιμο ως αρχείο Word) 

για να βοηθήσει τους οργανισμούς να 

αναθεωρήσουν το πλαίσιο τους Παιδικής 

Ασφάλειας τους με βάση τα υφιστάμενα 

Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας Θα δημοσιευτεί 

ένα νέο εργαλείο για τη στήριξη επανεξετάσεων 

σε σχέση με τα νέα Πρότυπα Παιδικής 

Ασφαλείας. 

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 9 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/Implementation-and-Action-Plan-tool.docx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 11 - Οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο 

οργανισμός είναι ασφαλής για παιδιά και νέους 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 11, 

ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

11.1 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αφορούν όλα τα Πρότυπα 

Παιδικής Ασφάλειας. 

11.2 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι τεκμηριωμένες και 

κατανοητές. 

11.3 Τα μοντέλα βέλτιστων πρακτικών και η διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνει την ανάπτυξη πολιτικών και 

διαδικασιών. 

11.4 Οι ηγέτες υπερασπίζουν και συμμορφώνουν τα Πρότυπα 

με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. 

11.5 Το προσωπικό και οι εθελοντές κατανοούν και 

εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες. 

Η εκπόνηση ολοκληρωμένων πολιτικών και 

διαδικασιών για την στήριξη της υλοποίησης 

πρακτικών παιδικής ασφάλειας απαιτείται ήδη από 

τα υφιστάμενα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας. 

Το νέο Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 11 περιέχει 

νέες υποχρεώσεις για οργανισμούς: 

• να δημιουργούν πολιτικές και διαδικασίες που 

εύκολα κατανοητές 

• να χρησιμοποιήσουν διαβούλευση με 

ενδιαφερόμενα μέρη και μοντέλα βέλτιστων 

πρακτικών για να ενημερώσουν την ανάπτυξη 

πολιτικών και διαδικασιών 

• να διασφαλίσουν ότι οι ηγέτες των οργανισμών 

υπερασπίζουν και δημιουργούν μοντέλα 

συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. 

Ο Guide for Creating a Child Safe Organisation 

[Οδηγός Δημιουργίας Οργανισμού με Παιδική 

Ασφάλεια] της Επιτροπής παρέχει δείγματα 

πολιτικών και χρήσιμη καθοδήγησης στο τμήμα 

σχετικά με το υφιστάμενο Πρότυπο 2.  

Η ηλεκτρονική διδακτική ενότητα [e- learning 

module] της Αυστραλιανής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 

Εθνική Αρχή 10 παρέχει χρήσιμες συμβουλές 

και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της 

Child Safe Organisations e-learning portal 

[Πύλης ηλεκτρονικής μάθησης για 

Οργανισμούς με Παιδική Ασφάλεια]. 

 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php

