Μαρία Πετράκη, Κοινωνική Λειτουργός
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
Στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια ένας χώρος-ξενώνας σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Περίπου ένα χρόνο τώρα, το Διαμέρισμα έχει αλλάξει μορφή. Αποτελεί
Διαμέρισμα που περιλαμβάνει δωμάτια με τουαλέτα και κουζίνα και φιλοξενεί μόνο ενήλικους πρώην
προστατευόμενους του Παραρτήματος.
Ο σκοπός του Διαμερίσματος αυτόνομης διαβίωσης, είναι η σταδιακή αποχώρηση των φιλοξενουμένων από
το Ίδρυμα με τελικό σκοπό την κοινωνική ένταξη και ανεξαρτητοποίησή τους.
Κατά την παραμονή στο Ξενώνα, παρέχεται στέγη, διατροφή, νοσηλευτική φροντίδα, συμβουλευτική
υποστήριξη, εύρεση εργασίας και επαγγελματική αποκατάσταση.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Med, Msc, Msc Sch
Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΔΙΑΒΙΩΣΗ-ΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ
Πρωταρχικός σκοπός του Ξενώνα είναι η φιλοξενία για διαβίωση και υποστήριξη των ενοίκων,
προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεών τους με τη
ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.
Μέσω των δύο ετών της εμπειρίας από τη λειτουργία του Ξενώνα του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών
και Νέων Χανίων και κυρίως λόγω της γειτνίασης των δύο Δομών, παρατηρείται μεγάλη δυσκολία στη
ψυχολογική μετάβαση, από τη μία κοινότητα στην άλλη. Η προσωπικότητα του ενήλικου δε δομείται και
δεν ολοκληρώνεται στο σύνολό της με επαρκή και ολοκληρωμένο τρόπο, η κοινωνικοποίηση παραμένει
ελλιπής, ενώ οι δεξιότητες προεπαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης παραμένουν ημιτελείς.
Η έλλειψη στόχων και κινήτρων συνεχίζει να αποτελεί το βασικό έλλειμμα στην προσωπικότητα των
φιλοξενουμένων.

Σπανουδάκη Ιωάννα - Ψυχολόγος
Τέως ψυχολόγος στο ΚΠΠΝΧ.
«Σύγχρονες μορφές κακοποίησης: Κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων μέσα από το διαδίκτυο»
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η ευρύτατη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο των καθημερινών μας
δραστηριοτήτων, οι οποίες κατά κανόνα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, αλλά παράλληλα ευνοούν
και την ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας. Ολοένα και περισσότεροι ανήλικοι έρχονται
αντιμέτωποι με νέες μορφές κακοποίησης, όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η συμμετοχή τους σε
επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις (το φαινόμενο της «Μπλε Φάλαινας») η προσέλκυση παιδιών για
γενετήσιους λόγους και η πορνογραφία ανηλίκων. Η σωστή πληροφόρηση, η επιτήρηση καθώς και οι
υγιείς γονεϊκές σχέσεις με τα παιδιά, αποτελούν δίκτυ προστασίας από τις σύγχρονες αυτές απειλές για τη
ψυχική και σωματική υγεία.

ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ:
Κοινωνική Λειτουργός Ξενώνα Φιλοξενίας θυμάτων έμφυλης βίας Δήμου Χανίων
Τα παιδιά ως 'μάρτυρες' κακοποίησης . Η εμπειρία από τα τρία χρόνια λειτουργίας του Ξενώνα
Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων

Συντονίστρια εκδήλωσης: Στέλλα Γκοζάνη - Χαριτάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΠAΙΔΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Κ.Π.Μ ΧΑΝΙΩΝ
10:00 10:15 Προσέλευση Συνέδρων Εγγραφές
10:15 10:30 Έναρξη Εργασιών Χαιρετισμοί
Έναρξη Εισηγήσεων
10:30 10:45 Σιδηρόπουλος Αριστοτέλης: Αχιτέκτων Μηχανικός - Πρόεδρος της
Πρωτοβουλίας για το παιδί Βέροιας
“Κρήτη - Μακεδονία ενώνοντας θέληση & δυνάμεις για την
καταπολέμηση της κακομεταχείρησης των παιδιών”
10:45 11:00 Νιώπα Θεοδώρα: Κοινωνική Λειτουργός ΜSC social work
Δ/ντρια Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας & Κέντρου Αναφοράς &
Παροχής Συμβουλευτικής Βέροιας
“Σεξουαλική κακοποίηση Παιδιών: Εντοπισμός - Τεκμηρίωση
Παραπομπή θύτη - Θεραπεία τραύματος”
11:00 11:15 Σπανουδάκη Ιωάννα: Ψυχολόγος
“Σύγχρονες μορφές κακοποίησης: Κακοποίηση & εκμετάλλευση
Ανηλίκων μέσα από το Διαδίκτυο”
11:15 11:30 Πευκιανάκη Χρυσή: Κοινωνική Λειτουργός Ξενώνα φιλοξενίας
θυμάτων έμφυλης βίας Δήμου Χανίων
“Τα παιδιά ως “μάρτυρες” κακοποίησης - Η εμπειρία από τα
τρία χρόνια λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών”
11:30 12:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση
12:00 12:30 Διάλειμμα
12:30 12:50 Βλάχος Φώτιος: Παιδαγωγός στο ΚΠΠΝΧ Εκπαιδευτικός Ενηλίκων
“Κοινωνική & Επαγγελματική ένταξη φιλοξενουμένων σε δομές
αυτόνομης διαβίωσης”
12:50 13:10 Παπαδάκη Στεφανία: Ψυχολόγος στο ΚΠΠΝΚ Mel, Msc ScH,
“H δυσκολία μετάβασης από την εξαρτημένη στην αυτόνομη
διαβίωση - Το ανάχωμα της ασυλοποίησης στον δρόμο της
ενηλικίωσης”
13:10 13:30 Πετράκη Μαρία: Κοινωνική Λειτουργός
“Λειτουργία διαμερίσματος αυτόνομης διαβίωσης στο Π.Π.Π
Λασιθίου (ΝΕΑΠΟΛΗΣ)”
13:30 Ερωτήσεις Συζήτηση

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συνταξιούχος Αρχιτέκτων Μηχ. , Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.
«Κρήτη-Μακεδονία: ενώνοντας θέληση και δυνάμεις για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης των
παιδιών».
Ο κ. Σιδηρόπουλος θα περιγράψει στο πρώτο μέρος της εισήγησής του, συνοπτικά τη ζωή και τη δράση του
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί κάνοντας σύντομη αναφορά στους σκοπούς, τις ομάδες στόχου,
τις δομές και τις δράσεις της, καθώς και στο σχεδιασμό για την ολοκλήρωση των υποδομών της.
Στο δεύτερο μέρος θα γίνει αναφορά στη σημασία της συνεργασίας, της περιφερειακής δικτύωσης και των
κοινών δράσεων Συλλόγων και Ιδρυμάτων που ασχολούνται με την παιδική προστασία, μίας συνεργασίας με
ραχοκοκαλιά τον άξονα Κρήτη-Μακεδονία. Θα παρουσιαστεί η πρόταση της συνεργασίας των δύο φορέων
στο πρόγραμμα «Σημεία στήριξης» , με τις κοινές δράσεις που σχεδιάστηκαν και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματά τους, με σκοπό την διατήρηση των στοιχείων που μπορούν να επανασχεδιαστούν, να
προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν, αποτελώντας τον βασικό κορμό εκδηλώσεων μίας μόνιμης
συνεργασίας.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΩΠΑ
Κοινωνική Λειτουργός, Msc Social Work , Διευθύντρια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και του Κέντρου
Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής της Βέροιας.
«Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: εντοπισμός - τεκμηρίωση - παραπομπή θύτη -θεραπεία τραύματος».
Η κ. Νιώπα θα μεταδώσει την εμπειρία από την ενασχόλησή της με σοβαρά περιστατικά κακοποίησης,
ιδιαίτερα δε της σεξουαλικής. Θα αναφερθεί στον τρόπο προσέγγισης των θυμάτων, στην ακολουθούμενη
μεθοδολογία και πρακτική τεκμηρίωσης των περιστατικών, στη συνεργασία με τις αστυνομικές και
εισαγγελικές αρχές, στην υποστήριξη της διαδικασίας δικαστικής δίωξης του θύτη, στην επακολουθούσα
υποστήριξη των θυμάτων και στην (αναγκαία) μακροχρόνια-εντατική-εξατομικευμένη ψυχολογική
υποστήριξη για τη θεραπεία του τραύματός τους.
Θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα υποθέσεων κακοποίησης, με σκοπό την άντληση
συμπερασμάτων, για το προφίλ των θυμάτων, την προέλευση και την τακτική των δραστών, τους τρόπους της
κακοποίησης, τα αποτελέσματα που έχει αυτή στη ζωή, στον ψυχισμό και στην προσωπικότητα των θυμάτων.
Θα γίνει αναφορά στην τακτική που ακολουθείται από το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου και του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, προκειμένου να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις συνε-ργασίας με το θύμα ή
και μέλη της οικογένειάς του, στη μέθοδο λήψης ιστορικού και τεκμηρίωσης του περιστατικού, στα βήματα
προώθησης της υπόθεσης αρμοδίως, με σκοπό τη δικαστική δίωξη του δράστη, στις δυσκολίες που
διεμβολίζουν το έργο και στη συνήθη κατάληξή του.
Τέλος, θα γίνει ανάλυση των μέσων και μεθόδων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός, προκειμένου να
περιθάλψει το θύμα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον μέσα στο οποίο να
ασκήσει το έργο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της θεραπείας τραύματος η επιστημονική του
ομάδα.

Φώτης Βλάχος, παιδαγωγός
΄΄Κοινωνική και επαγγελματική ένταξη φιλοξενουμένων σε δομές αυτόνομης διαβίωσης''
Τα άτομα που έχουν ανατραφεί σε δομές προστασίας εμφανίζουν συχνά δυσκολία στην οργάνωση και
διαχείριση του εαυτού, αδυναμία η οποία εμφανίζεται ως μέγα εμπόδιο στην ενήλικη ζωή, οπότε αφήνουν
συνήθως το τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Συγχρόνως φεύγοντας από το περιβάλλον φροντίδας, όπου
έχουν πλήρη περίθαλψη, αντιμετωπίζουν πλέον την πρόκληση να αντεπεξέλθουν αυτόνομα στις ανάγκες
επιβίωσής τους. Για να το καταφέρουν αυτό χρειάζονται αυξημένες κοινωνικές και επαγγελματικές
δεξιότητες. Η διάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης διαδραματίζει, λοιπόν, καθοριστικό
ρόλο στην επιτυχή προσωπική εξέλιξη του ατόμου και η ενίσχυσή της καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Η
παρούσα εμπειρική μελέτη προσεγγίζει επιμέρους καθοριστικούς παράγοντες και πρακτικές που μπορούν
να συνδράμουν στην πρόοδο και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

