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Οι στόχοι του νομοσχεδίου
1. Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών Παιδικής Κακοποίησης και Παραμέλησης
2. Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών βρεφικών, παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών
3. Προώθηση της Aναδοχής και της Yιοθεσίας

4. Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία
5. Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά
6. Ενίσχυση προσωπικού σε κλειστές δομές Ηλικιωμένων και ΑμεΑ

1. Παιδική Προστασία – Μέτρα
εξάλειψης παιδικής κακοποίησης
Πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι της
κακοποίησης των ανηλίκων, σε δομές παιδικής
προστασίας, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα
ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα
Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
και οι παιδικές κατασκηνώσεις
Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ανά δομή:
Θεσπίζεται σε κάθε δομή υπεύθυνο πρόσωπο για
την καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης
και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών

Λευκό Ποινικό Μητρώο: Ορίζεται για πρώτη
φορά στο Ελληνικό Δίκαιο ότι κανένα άτομο δεν
μπορεί να εργάζεται στις δομές αυτές, εάν έχει
τελέσει εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, καθώς και εγκλήματα κατά της
οικογένειας, της ενδοοικογενειακής βίας, της
εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών.
Θέσπιση
του
Εθνικού
Συστήματος
Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.)

2. Πρόγραμμα «Κυψέλη» για τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς
Ενιαίο, ολιστικό, καθημερινό πρόγραμμα,
για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
της χώρας

Καθιερώνεται ο τακτικός έλεγχος όλων
των βρεφών και νηπίων για την έγκαιρη
ανίχνευση τυχόν αδυναμιών και δυσκολιών

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των βρεφών και
των
νηπίων
μέσω
διαφορετικών
δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων

Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης: Θεσπίζεται ως
μηχανισμός συντονισμού της προσχολικής
αγωγής και της ενιαίας διαχείρισης του νέου
προγράμματος

Ενεργή συμμετοχή των γονέων στη
διαδικασία

3. Αναδοχή – Υιοθεσία – Αποϊδρυματοποίηση
Δημιουργούνται Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για άτομα άνω των
15 ετών:
Εντός αστικού ιστού, μη ιδρυματικού τύπου,
που θα προσομοιάζουν σε συνθήκες
οικογενειακού περιβάλλοντος για να
επιτευχθεί η αποϊδρυματοποίηση και η
ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία

Κοινωνικός Σύμβουλος: Ενίσχυση του
θεσμού για αποτελεσματικότερη επίβλεψη
και
συνεχή
παρακολούθηση
των
Κοινωνικών Φορέων
Θα πραγματοποιεί αυτοψίες στους χώρους
όσων Φορέων υπάγονται στον έλεγχό του
και θα παρέχει τις απαραίτητες υποδείξεις
για τη βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών

4. Άτομα με Αναπηρία και Ηλικιωμένοι
Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με
αναπηρία:
Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα
υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία, βάσει
των εξατομικευμένων αναγκών τους. Η
προστασία των ατόμων με αναπηρία δεν
μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική
πολιτική. Για πρώτη φορά στη χώρα,
διαμορφώνεται ενεργή Κοινωνική Πολιτική.

Ειδικό πλαίσιο και μέτρα για την έγκαιρη
πρόληψη
του
φαινομένου
της
κακοποίησης ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων
και χρονίως πασχόντων σε φορείς και δομές
που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής
Πρόνοιας

Ο Προσωπικός Βοηθός στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ορίζουν και να
υποστηρίζουν τις δικές τους επιλογές

5. Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά
Ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά
Στόχος:
Η πρόσβαση των παιδιών που έχουν
ανάγκη, σε βασικά αγαθά όπως η στέγαση
και ένδυση, η υγιεινή διατροφή και η
υγειονομική περίθαλψη
Η παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα
παιδιά στην ασφαλή οικογενειακή ένταξη,
την εκπαίδευση και τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς

Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για τα
Παιδιά ορίζεται το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Σε συνεργασία με τη UNICEF, υλοποιείται
πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του “Child
Guarantee” σε παιδιά και εφήβους που
διαβιούν σε ιδρύματα και ασυνόδευτα
ανήλικα

6. Ενίσχυση προσωπικού σε κλειστές δομές
Ηλικιωμένων και ΑμεΑ
Δίνεται παράταση 6 μηνών, για τρίτη
φορά, στις συμβάσεις των 500 ατόμων που
προσλήφθηκαν για την κάλυψη των
αναγκών της πανδημίας

Παρατείνεται, λόγω COVID-19, το πάγωμα
της κινητικότητας των εργαζομένων στις
δομές κοινωνικής προστασίας

Αυξήθηκε κατά ⅓ το προσωπικό σε όλες τις δημόσιες προνοιακές δομές μέσα σε δύο χρόνια

Ευχαριστούμε

