
 
 

 

Ασφάλεια Παιδιών



 
 

Η δέσμευσή μας για την 
ασφάλεια των Παιδιών  

1. Ο Οργανισμός 
HealthAbility 
δεσμεύεται για την 
ασφάλεια των 
παιδιών. 

2. Θέλουμε όλα τα 
παιδιά να είναι 
ασφαλή, χαρούμενα 
και ενδυναμωμένα. 

3. Δεσμευόμαστε για την 
ασφάλεια, τη 
συμμετοχή και την 
ενδυνάμωση όλων των 
παιδιών. 

4. Υποστηρίζουμε και 
σεβόμαστε όλα τα 
παιδιά, καθώς επίσης 
και τους υπαλλήλους 
και τους εθελοντές 
μας. 

5. Έχουμε μηδενική 
ανοχή στην 
κακοποίηση παιδιών 
και όλοι οι ισχυρισμοί 
και οι ανησυχίες για 
την ασφάλεια θα 
αντιμετωπίζονται 
πολύ σοβαρά και με 
συνέπεια με τις 
αυστηρές Πολιτικές 
και Διαδικασίες μας. 

6. Ευθυγραμμιζόμαστε 
με την πρακτική 
Maram, το πρόγραμμα 
ανταλλαγής 
πληροφοριών για τα 
παιδιά και το 
πρόγραμμα 
ανταλλαγής 
πληροφοριών για την 
ενδοοικογενειακή βία. 

7. Η ασφάλεια των 
παιδιών είναι 
υπόθεση όλων. 

Εάν ένα παιδί διατρέχει 
άμεσο κίνδυνο κακοποίησης 
τηλεφωνήστε στο 000.  

Οι Διαδικασίες μας 

Το HealthAbility έχει νομικές 
και ηθικές υποχρεώσεις να 
επικοινωνεί με τις αρχές όταν 
ανησυχούμε για την 
ασφάλεια ενός παιδιού, τις 
οποίες ακολουθούμε 
αυστηρά. 

Δεσμευόμαστε να 
αποτρέψουμε την παιδική 
κακοποίηση και να 
εντοπίζουμε έγκαιρα τους 
κινδύνους, καθώς και να 
εξαλείψουμε και να 
μειώνουμε αυτούς τους 
κινδύνους. 

Δεσμευόμαστε στον 
εντοπισμό και την πρόληψη 
της ενδοοικογενειακής βίας 
και του Προγράμματος 
Ανταλλαγής Πληροφοριών για 
Παιδιά (Child Information 
Sharing Scheme). 

Το healthAbility διαθέτει 
ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό 
και πρακτικές στρατολόγησης 
για όλους τους υπαλλήλους 
και τους εθελοντές που 
διασφαλίζει το ότι έχουμε τα 
σωστά άτομα που έχουν 
τακτική επαγγελματική 
κατάρτιση, εκπαίδευση και 
υποστήριξη για να εντοπίζουν 
τους κινδύνους κακοποίησης 
παιδιών και να τους 
αναφέρουν όπως απαιτείται. 

Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε 

όλα τα παιδιά και 
δεσμευόμαστε για την 
πολιτιστική ασφάλεια των 
παιδιών των Αβορίγινων, την 
πολιτιστική ασφάλεια παιδιών 
από πολιτιστικά ή/και 
γλωσσικά διαφορετικές 
προελεύσεις και για την 
παροχή ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος για παιδιά με 
αναπηρία. 

Έχουμε συγκεκριμένες 
πολιτικές, διαδικασίες και 
εκπαίδευση που υποστηρίζουν 
την ηγετική μας ομάδα, τους 
υπαλλήλους και τους 
εθελοντές μας για την επίτευξη 
αυτών των δεσμεύσεων. 

Οι Πρακτικές μας 

Οι πολιτικές και οι πρακτικές 
μας αποσκοπούν στην 
ενδυνάμωση των παιδιών. 

Τα παιδιά θεωρούνται 
ζωτικής σημασίας και 
ενεργούς συμμετέχοντες 
στο healthAbility. Ως εκ 
τούτου, στοχεύουμε να τους 
εμπλέκουμε όταν 
παίρνουμε αποφάσεις σε 
θέματα που τους 
επηρεάζουν. 

Ακούμε τις απόψεις τους και 
σεβόμαστε αυτά που έχουν 
να πουν.  

Προωθούμε και τιμούμε τη 
ποικιλομορφία και 
υποστηρίζουμε την 
ανεκτικότητα. 

 

 

 



 
 

Οι Υπάλληλοι και οι Εθελοντές μας 

Όλοι οι υπάλληλοι και οι εθελοντές μας πρέπει να 

συμφωνήσουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ο οποίος καθορίζει τα πρότυπα που 

απαιτούνται όταν εργάζονται με παιδιά. 

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα. 

Εκπαίδευση και Επίβλεψη Προσωπικού  

Η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση διασφαλίζουν το ότι όλοι στον οργανισμό μας κατανοούν ότι 
η ασφάλεια των παιδιών είναι ευθύνη όλων. 

Η κουλτούρα του οργανισμού μας στοχεύει στο να αισθάνονται άνετοι και σίγουροι όλοι οι υπάλληλοι και 
οι εθελοντές (εκτός από τους γονείς/φροντιστές και τα παιδιά) όταν συζητούν για τυχόν καταγγελίες για 
κακοποίηση παιδιών ή για θέματα ανησυχίας για την ασφάλεια των παιδιών. 

Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους και τους εθελοντές μας να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να ελαχιστοποιούν 
τους κινδύνους παιδικής κακοποίησης και να εντοπίζουν πιθανά σημάδια παιδικής κακοποίησης.  

Εκπαιδεύουμε επίσης το προσωπικό μας στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και 
στη διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών. 

Πρόσληψη προσωπικού 

Ο οργανισμός μας κατανοεί ότι κατά την πρόσληψη υπαλλήλων και εθελοντών έχουμε ηθικές αλλά και 
νομοθετικές υποχρεώσεις. 

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να προσλάβουμε ειδικευμένους ανθρώπους για εργασία με παιδιά. 
Ενθαρρύνουμε ενεργά αιτήσεις από Αβορίγινες, άτομα από πολιτισμικά ή/και γλωσσικά διαφορετικές 
προελεύσεις και άτομα με αναπηρία. 

Όλα τα άτομα που ασχολούνται με εργασίες που σχετίζονται με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των 
εθελοντών, υποχρεούνται να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Ελέγχου Εργασίας με Παιδιά (Working with 
Children Check)  και παροχή αποδεικτικών στοιχείων για αυτόν τον έλεγχο. Πραγματοποιούμε ελέγχους 
αναφοράς και ελέγχους αστυνομικών αρχείων για να διασφαλίσουμε το ότι στρατολογούμε τα κατάλληλα 
άτομα για τους ρόλους μας. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη ή καταγράφονται θα σέβονται το απόρρητο των 
εμπλεκομένων ατόμων, είτε είναι υπάλληλοι, εθελοντές, γονείς ή παιδιά, εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος για την 
ασφάλεια κάποιου. Διαθέτουμε δικλείδες ασφαλείας και πρακτική για να διασφαλίσουμε το ότι 
προστατεύονται τα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. 

Νομοθετικές Υποχρεώσεις  

Ο οργανισμός μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως: 

 



 

 

 Παράλειψη αποκάλυψης: Η αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποτελεί ευθύνη για όλη την 
κοινότητα. 

 Αποτυχία προστασίας: Άτομα εξουσίας στον οργανισμό μας θα διαπράξουν αδίκημα εάν γνωρίζουν ότι 
υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και έχουν την εξουσία/την ευθύνη να 
μειώσουν ή να αφαιρέσουν τον κίνδυνο, αλλά από αμέλεια δεν το πράξουν. 

 Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να κάνει αναφορές πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα καθήκοντά του.  

Ως εκ τούτου, αναφέρεται η οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά 
στην Αστυνομία, στο NDIS Quality and Safe Guarding ή/και στο Υπουργείο Οικογενειών, Δικαιοσύνης και 
Στέγασης (Department of Families, Fairness and Housing).

Διαχείριση κινδύνων 

Στη Βικτώρια, οι οργανισμοί υποχρεούνται να προστατεύουν τα παιδιά όταν εντοπίζεται κίνδυνος. 

Διαχειριζόμαστε προληπτικά τους κινδύνους κακοποίησης και εφαρμόζουμε στρατηγικές διαχείρισης 
κινδύνου για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
κακοποίησης παιδιών, που περιλαμβάνουν κινδύνους που ενέχουν φυσικά περιβάλλοντα και διαδικτυακά 
περιβάλλοντα. 

 

Ισχυρισμοί, θέματα Ανησυχίας και Παράπονα  

Ο οργανισμός μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλους τους ισχυρισμούς και έχει εφαρμόσει πρακτικές για 
διεξοδική και γρήγορη διερεύνηση με την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών να είναι το κύριο 
μέλημά μας. 

Οι υπάλληλοι και οι εθελοντές μας είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τους ισχυρισμούς.

Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το ότι όλα τα παιδιά, οι οικογένειες, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές 
γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν και ποιον να ενημερώσουν εάν παρατηρήσουν κακοποίηση και αν 
παρατηρήσουν ανάρμοστη συμπεριφορά. 

Όλοι έχουμε την ευθύνη να αναφέρουμε έναν ισχυρισμό για κακοποίηση, εάν έχουμε εύλογη πεποίθηση 
ότι έλαβε χώρα ένα περιστατικό. 

Καταγράφουμε όλους τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης και ανησυχίες για την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων μιας έρευνας. Όλες οι καταγραφές αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. 

Εάν προβληθεί ισχυρισμός για κακοποίηση ή θέμα ανησυχίας για την ασφάλεια που αφορά ένα μέλος του 
προσωπικού, παρέχουμε ενημερώσεις στα παιδιά και τις οικογένειες σχετικά με την πορεία και τις 
ενέργειες που αναλαμβάνουμε ως οργανισμός. Είμαστε δίκαιοι και δίκαιοι προς όλους. 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα: 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να  
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνώντας στο: 9430 9100. 



 

 

 
 

 
 
 


