Συνέντευξη Τύπου
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας & «Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Μένει Μυστικό
Πρόγραµµα για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών
Βασικά σηµεία:
1. Το Πρόγραµµα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µνηµονίου συνεργασίας του «Χαµόγελου» µε
την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Ιούλιος 2020)
2. Οι στόχοι του Προγράµµατος είναι:
 Ευαισθητοποίηση σχετικά µε το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης.
 Έµφαση στη σηµασία της πρόληψης µέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 Ανάδειξη των διαστάσεων που έχει λάβει το φαινόµενο στην Ελλάδα
 Κατάθεση πρακτικών προτάσεων στους αρµόδιους θεσµικούς φορείς για την πρόληψη και
αντιµετώπισή του φαινοµένου.
3. Το Πρόγραµµα έχει διάρκεια από τις 23 Ιουλίου 2021 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021
4. Οι άξονες του Προγράµµατος είναι:
1ος Άξονας Ενηµέρωση – Ευαισθητοποίηση µέσω ΜΜΕ



Αναρτήσεις τεκµηριωµένων επιστηµονικών άρθρων και videos σχετικά µε τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση και τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, από το επιστηµονικό προσωπικό
του Οργανισµού στην ιστοσελίδα και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας και στα
τοπικά ΜΜΕ



Απευθυνόµαστε στους πολίτες της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί,
επαγγελµατίες, ευρύτερο κοινό)



Χρονικό διάστηµα υλοποίησης: Ιούλιος έως Σεπτέµβριος 2021
2ος Άξονας ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 6 πόλεις της Περιφέρειας, µε τον
«Ο∆ΥΣΣΕΑ» (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργος, Αµαλιάδα, Αίγιο, Πάτρα)
Σε κάθε σταθµό:



∆ιαδραστικές ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσω του
καινοτόµου, ψηφιακού, εκπαιδευτικού εργαλείου «CONVEY, NotAGame» από εξειδικευµένο
προσωπικό και ψυχολόγους του Οργανισµού για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και για την
ενηµέρωση για τα στερεότυπα φύλου και την έµφυλη βία



∆ιαδραστικές ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από
εξειδικευµένους παιδαγωγούς και εκπαιδευµένους εθελοντές δηµιουργικής απασχόλησης του
Οργανισµού µε εργαλείο που έχουν ετοιµάσει ψυχολόγοι του τµήµατος πρόληψης &
ευαισθητοποίησης του Οργανισµού και αφορά στο δηµιουργικό παιχνίδι µε θέµα τα ασφαλή όρια
του σώµατος.



Ενηµερώσεις σε Γονείς & Κηδεµόνες από Ψυχολόγους του Οργανισµού σχετικά µε τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο.



Λειτουργία info - desk (κόµβων ενηµέρωσης) για την ενηµέρωση κοινού σε θέµατα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης και δυνατότητα υπογραφής ψηφίσµατος «Μένει Μυστικό» του Οργανισµού
σχετικά µε τις προτάσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και πρόληψη της σεξουαλικής
κακοποίησης των Παιδιών.
Ηµερολόγιο δράσεων:







20 & 21/9/2021
23 & 24/9/2021
27 & 28/9/2021
30/9 & 1/10/2021
4 & 5/10/2021
7 & 8/10/2021

Αγρίνιο
Μεσολόγγι
Πύργος
Αµαλιάδα
Αίγιο
Πάτρα

3ος Άξονας ∆ιεξαγωγή 3 στοχευµένων διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε γονείς και
κηδεµόνες, Επαγγελµατίες υγείας, Εκπαιδευτικούς

Ηµερολόγιο δράσεων:
 11/10/2021: Γονείς - ∆ιαδικτυακό Σεµινάριο Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης
Ψυχολόγους του Τµήµατος Πρόληψης & Ευαισθητοποίησης του Οργανισµού

από

 12/10/2021: Επαγγελµατίες Υγείας - ∆ιαδικτυακό Σεµινάριο για την αναγνώριση και
αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων.
 13/10/2021: Εκπαιδευτικοί - ∆ιαδικτυακό Σεµινάριο για την αναγνώριση του φαινοµένου
και τη διαχείριση της αποκάλυψης σχετικά µε περιστατικά Σεξουαλικής Κακοποίησης
Ανηλίκων
5. Η καµπάνια θα ολοκληρωθεί µε ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα στις 16
Οκτωβρίου 2021 και κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν:





ο απολογισµός
η δικτύωση µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων
η ανταλλαγή καλών πρακτικών
η παρουσίαση των προτάσεων από την Οµάδα ∆ικαιωµάτων Παιδιών του YouSmile του
«Χαµόγελου» και η παράδοση αυτών σε τοπικούς βουλευτές/ αρµόδιους φορείς

