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∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Η διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής µελέτης έχει ανατεθεί από το Γραφείο της 
Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στο Κέντρο Μελέτης της 
Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας µε την διαδικασία προσφορών.  
 

Η µελέτη εξετάζει κατά πόσο διασφαλίζεται το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών που 
διαµένουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τα 
επηρεάζουν. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη επιδιώκει να απεικονίσει το βαθµό εφαρµογής 
συγκεκριµένων τρόπων ή ελλείψεων που έχουν σχέση µε τις εφαρµογές των προνοιών 
του Άρθρου 12 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού στα Ιδρύµατα Παιδικής 
Προστασίας της Κύπρου. Η έρευνα επεδίωξε να απαντήσει τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
 

1) Πως τα παιδιά που διαµένουν στα Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας 
αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή (ή την έλλειψη συµµετοχής) τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν; 

2) Πως οι Λειτουργοί Ευηµερίας όλων των επιπέδων και οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί 
αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή (ή την έλλειψη συµµετοχής) των παιδιών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν;  

3) Σε ποιο βαθµό οι υφιστάµενες διαδικασίες, πρακτικές, κανονισµοί και νοµοθεσίες 
διασφαλίζουν: 

α. Την πληροφόρηση των παιδιών σε όλα τα στάδια µετακίνησης τους από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον; 

β. Την αναγνώριση στα παιδιά του δικαιώµατος για έκφραση των 
συναισθηµάτων και απόψεων τους; 

γ. Τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν; 

δ. Τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου ή ένστασης από τα παιδιά και την 
ανεξάρτητη εξέταση τους;  

ε. Τη συµµετοχή των παιδιών στην εξέταση πειθαρχικών παραπτωµάτων και 
στο χειρισµό τους; 

ζ. Τη συµµετοχή των παιδιών στη λειτουργία του ιδρύµατος; 
 

4) Ποιες υφιστάµενες καλές πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών µπορούν να 
αξιοποιηθούν στην Κύπρο µε την εισαγωγή και εφαρµογή νέων πρακτικών, την 
τροποποίηση υφιστάµενων διαδικασιών, πρακτικών και νοµοθεσιών που να 
στοχεύουν στη πλήρη εφαρµογή του Άρθρου 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού;  
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Στην παρούσα µελέτη παρατίθεται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 
υπογραµµίζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 12 της Σύµβασης. Στην ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας διασαφηνίζεται η έννοια της συµµετοχής του παιδιού στη λήψη 
αποφάσεων και αναλύονται τα ιδεολογικά εµπόδια στη σωστή εφαρµογή των προνοιών 
του Άρθρου 12. Γίνεται επίσης µια επικεντρωµένη ανάλυση των πιο γνωστών µοντέλων 
συµµετοχής των παιδιών και των πιο σηµαντικών στοιχείων για µια σωστή θεώρηση της 
συµµετοχής των παιδιών. Τέλος, γίνεται µια σύντοµη δικαιολόγηση της σηµασίας και 
αναγκαιότητας να υπάρχει συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων τόσο για τα 
παιδιά αλλά και για τα ιδρύµατα στα οποία διαµένουν και την κοινωνία γενικότερα.  
 
Το επόµενο µέρος της µελέτης καταπιάνεται µε τα εµπειρικά ευρήµατα της έρευνας και 
τη µεθοδολογική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί. Για τους σκοπούς της επιτόπιας 
έρευνας έγιναν εις βάθος συνεντεύξεις και οµάδες εστίασης µε τα παιδιά που διαµένουν 
σε ιδρύµατα προστασίας και εις βάθος συνεντεύξεις µε Ιδρυµατικούς λειτουργούς και 
Λειτουργούς Ευηµερίας από όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας. Το δειγµατικό πλαίσιο της 
έρευνας αποτέλεσαν τέσσερις παιδικές στέγες µε παιδιά ηλικίας 5-14 χρονών και τρεις 
εφηβικοί ξενώνες που φιλοξενούν αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13-17 χρόνων αντίστοιχα.  
Η επιτόπια έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο µέχρι το ∆εκέµβριο 2008 και 
συµπεριέλαβε επί τόπου επισκέψεις σε όλα τα ιδρύµατα. 
 
Τα πιο κύρια συµπεράσµατα µε βάση την επιτόπια έρευνα που διεξήχθη παραθέτονται 
εδώ σε συντοµία: 
 

• Υπάρχει έλλειψη µιας ξεκάθαρης πολιτικής για το δικαίωµα των παιδιών για 
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Αυτό τονίζει την ανάγκη για µια πολιτική που 
να προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο να αναλαµβάνονται 
συµµετοχικές πρωτοβουλίες τόσο εντός όσο και σε σχέση µε τα ιδρύµατα 
παιδικής προστασίας.  

• Τα παιδιά που διαµένουν σε ιδρύµατα προστασίας συµµετέχουν σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό στις διάφορες αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους στο 
ίδρυµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαµβάνονται από τους 
εµπλεκόµενους ενήλικες και τα παιδιά απλώς πληροφορούνται σχετικά, σε άλλες 
περιπτώσεις τα παιδιά αποτελούν µέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και οι 
απόψεις τους λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Στην πράξη υπάρχουν διάφοροι 
βαθµοί συµµετοχής τους µεταξύ των δύο αυτών άκρων.  

• Στην καθηµερινή τους ζωή στο ίδρυµα προστασίας, τα παιδιά συµµετέχουν 
ενεργά στις περισσότερες δραστηριότητες και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή 
τους και εκφράζουν ένα αίσθηµα ικανοποίησης για το βαθµό συµµετοχής τους. 
Αυτό που επίσης διαφαίνεται είναι ότι οι αποφάσεις δεν επιβάλλονται στα παιδιά 
και ότι µε λίγες εξαιρέσεις ζητείται η συναίνεση και συµφωνία των παιδιών πριν 
οριστικοποιηθεί µια απόφαση. Ωστόσο, η άµεση συµµετοχή του παιδιού σε 
σηµαντικές αποφάσεις, που πιθανό να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή του, 
δεν είναι πάντα επαρκής και ούτε κατ’ ανάγκη εγγυηµένη. 

• Η γενική ασάφεια που υπάρχει στο θέµα της συµµετοχής των παιδιών και η 
έλλειψη ξεκάθαρων κατευθυντηρίων γραµµών για να διασφαλιστεί η συµµετοχή 
παιδιών που διαµένουν σε ιδρύµατα προστασίας σηµαίνει ότι αυτό το δικαίωµα 
των παιδιών διασφαλίζεται µόνο εν µέρει.  
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• Πολλά παιδιά χτίζουν σχέσεις εµπιστοσύνης µε Ιδρυµατικούς Λειτουργούς και 
Λειτουργούς Ευηµερίας κατά τη διάρκεια της διαµονής τους σε ένα ίδρυµα 
προστασίας. Αυτές οι σχέσεις τους παρέχουν ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και να λάβουν στήριξη όταν τη χρειάζονται αλλά επίσης και πιο 
εποικοδοµητική συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.  

• Τα παιδιά πληροφορούνται σχετικά µε σηµαντικές µετακινήσεις που θα υποστούν 
(π.χ. από το ένα ίδρυµα σε άλλο, από το ίδρυµα σε ανάδοχη οικογένεια, κτλ.) και 
συχνά τους προσφέρονται ευκαιρίες να συζητήσουν το θέµα αυτό µε τους 
υπεύθυνους Λειτουργούς. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν εφαρµόζεται πάντα 
επαρκώς και η εφαρµογή της δεν είναι πάντα εγγυηµένη.  

• Τόσο τα παιδιά όσο και οι Λειτουργοί πιστεύουν πως δίνεται προσοχή στα παιδιά 
όταν αντιµετωπίζουν πειθαρχικά προβλήµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ζητείται 
από τα παιδιά να εκφράσουν τη δική τους θέση στο ζήτηµα. ∆εν είναι ξεκάθαρο 
αν, και υπό ποιες συνθήκες, τα παιδιά πληροφορούνται σχετικά µε το δικαίωµά 
τους να υποβάλουν ένσταση για αποφάσεις µε τις οποίες διαφωνούν παρ’ όλο που 
τα παιδιά αισθάνονται ότι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις και παράπονα και 
ότι θα ακουστούν από τους εµπλεκόµενους Λειτουργούς. Ωστόσο, η έλλειψη µιας 
ξεκάθαρης, επίσηµης διαδικασίας για την υποβολή ενστάσεων σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχει καθορισµένος τρόπος χειρισµού της ένστασης, δηλαδή κάθε περίπτωση 
µπορεί να δεχτεί διαφορετικό χειρισµό. Η έλλειψη µιας επισηµοποιηµένης 
διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/παραπόνων και µιας ξεκάθαρης διαδικασίας 
για την πληροφόρηση των παιδιών σχετικά µε το δικαίωµά τους να υποβάλλουν 
ενστάσεις και παράπονα, όπως και η µη προσδοκία να λάβουν τα παιδιά µια 
επίσηµη απάντηση στα παράπονά τους µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα έχει ως αποτέλεσµα το χειρισµό περιπτώσεων µε διαφορετικούς 
τρόπους.  

 
Στο επόµενο µέρος της µελέτης γίνεται ανασκόπηση Βέλτιστων Πρακτικών που 
ακολουθούνται παγκόσµια στο θέµα της συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. 
Με βάση αυτή την ανασκόπηση και έχοντας υπόψη τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της 
εµπειρικής έρευνας παρουσιάζονται µια σειρά εισηγήσεων που θα βοηθήσουν στην πιο 
πλήρη εφαρµογή των προνοιών του Άρθρου 12.  
 
Οι πιο κύριες εισηγήσεις επικεντρώνονται στην ανάγκη αναθεώρησης και 
εκσυγχρονισµού της σχετικής νοµοθεσίας έτσι ώστε να ενσωµατωθούν οι πρόνοιες του 
Άρθρου 12, στην ανάγκη να σχεδιαστεί µια ξεκάθαρη πολιτική για το θέµα της 
συµµετοχής των παιδιών στα ιδρύµατα η οποία να προσδιορίζει το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα αναπτυχθεί µια συµµετοχική στρατηγική και ανάλογες πρακτικές, η ανάγκη να 
επιµορφωθούν όλοι οι αρµόδιοι λειτουργοί και τα παιδιά για το δικαίωµα συµµετοχής 
των παιδιών, η ανάγκη να σχεδιαστούν κατάλληλα έγγραφα φιλικά προς τα παιδιά που 
να τα ενηµερώνουν για διάφορες πτυχές του δικαιώµατος τους για συµµετοχή και η 
ανάγκη να σχεδιαστούν και να θεσµοθετηθούν διαδικασίες ενηµέρωσης των παιδιών για 
αποφάσεις που τα αφορούν, συµµετοχής τους σε συσκέψεις όπου παίρνονται αποφάσεις 
που τα επηρεάζουν και σε διαδικασίες εξέτασης πειθαρχικών θεµάτων που τα αφορούν 
και υποβολής ενστάσεων σε αποφάσεις µε τις οποίες διαφωνούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής µελέτης έχει ανατεθεί από το Γραφείο της 
Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στο Κέντρο Μελέτης της 
Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας µε την διαδικασία προσφορών.  

Η έρευνα που έχει να κάνει µε την συµµετοχή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που τα επηρεάζουν είναι ακόµα λιγοστή (βλ. π.χ  Murray and Hallett 2000) 
παρ’ όλο που κοινωνίες των πολιτών στην Ευρώπη έχουν για κάποια χρόνια τώρα 
αναδείξει το θέµα ως πολύ σηµαντικό. Ο Roger Ηart, ένας από τους κατ’ εξοχήν 
ερευνητές του θέµατος της συµµετοχής των παιδιών, περιγράφει τη συµµετοχή ως «την 
διαδικασία µέσα από την οποία µοιράζεται κάποιος τις αποφάσεις που επηρεάζουν την 
ζωή του και την ζωή της κοινότητας στην οποία ζει. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο κτίζεται 
η δηµοκρατία και το επίπεδο σε σχέση µε το οποίο πρέπει να µετρούνται οι δηµοκρατίες» 
(Hart 1992:5). Το πλαίσιο µέσα στο οποίο παίρνει µορφή ο λόγος για την συµµετοχή των 
παιδιών, όπως επιτακτικά µας εξηγεί η Anne Trine Kjorholt (2002), είναι τόσο το 
πολιτισµικό, δηλαδή η κουλτούρα στην οποία εκφράζεται αυτός ο λόγος, όσο και το 
διεθνές πλαίσιο µέσα στο οποίο τα δικαιώµατα των παιδιών αποκτούν µία πιο µεγάλη 
σηµασία.  

Το Άρθρο 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ζητά 
από τα κράτη να εξασφαλίσουν στα παιδιά πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που τα επηρεάζουν κάνοντας τις διαδικασίες προσιτές. Χωρίς να σηµαίνει 
ότι οι απόψεις των παιδιών πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν, το Άρθρο 12 
υπογραµµίζει την σηµασία του να ακούγονται οι απόψεις των παιδιών και να 
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Για τη σωστή εφαρµογή του Άρθρου 12 χρειάζεται τόσο 
καλή διάθεση από µέρους των ενηλίκων αλλά και η ανάλογη ευαισθησία έτσι ώστε η 
πρόνοιες του Άρθρου που είναι ανοικτές για ερµηνεία (π.χ. η αναφορά «δίνοντας στις 
απόψεις του παιδιού το απαιτούµενο βάρος σύµφωνα µε την ηλικία και το βαθµό 
ωριµότητας του») να ερµηνεύονται µε τρόπο που να µην αποκλείει αλλά να 
συµπεριλαµβάνει τα παιδιά που είναι ικανά να εκφράσουν τις απόψεις τους. Φυσικά 
όπως πολύ ορθά αναφέρει η Morrow (2005) δεν αρκεί απλά να ακούσουν τα παιδιά οι 
ενήλικες, πρέπει επίσης να ενεργήσουν µε βάση αυτά που έχουν ακούσει από τα παιδιά.  

 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κύριος σκοπός αυτής της ερευνητικής µελέτης είναι να εξετάσει κατά πόσο 
διασφαλίζεται το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών που διαµένουν σε ιδρύµατα 
παιδικής προστασίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν. Πιο 
συγκεκριµένα σκοπός της µελέτης είναι η απεικόνιση του βαθµού εφαρµογής 
συγκεκριµένων τρόπων ή ελλείψεων που έχουν σχέση µε τις εφαρµογές των προνοιών 
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του Άρθρου 12 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού στα Ιδρύµατα Παιδικής 
Προστασίας της Κύπρου.  

Οι βασικές ερωτήσεις που έχουν καθοδηγήσει την έρευνα είναι: 

1) Πως τα ίδια τα παιδιά που διαµένουν στα Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας 
αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή (ή την έλλειψη συµµετοχής) τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν; 

2) Πως οι Λειτουργοί Ευηµερίας όλων των επιπέδων και οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί 
αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή (ή την έλλειψη συµµετοχής) των παιδιών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν;  

3) Σε ποιο βαθµό οι υφιστάµενες διαδικασίες, πρακτικές, κανονισµοί και νοµοθεσίες 
διασφαλίζουν: 

α. Την πληροφόρηση των παιδιών σε όλα τα στάδια µετακίνησης τους από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον; 

β. Την αναγνώριση στα παιδιά του δικαιώµατος για έκφραση των 
συναισθηµάτων και απόψεων τους; 

γ. Τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν; 

δ. Τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου ή ένστασης από τα παιδιά και την 
ανεξάρτητη εξέταση τους;  

ε. Τη συµµετοχή των παιδιών στην εξέταση πειθαρχικών παραπτωµάτων και 
στο χειρισµό τους; 

ζ. Τη συµµετοχή των παιδιών στη λειτουργία του ιδρύµατος; 

4) Ποιες υφιστάµενες καλές πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών µπορούν να 
αξιοποιηθούν στην Κύπρο µε την εισαγωγή και εφαρµογή νέων πρακτικών, την 
τροποποίηση υφιστάµενων διαδικασιών, πρακτικών και νοµοθεσιών που να 
στοχεύουν στη πλήρη εφαρµογή του Άρθρου 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού;  

 

1.3. ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Γενικά µιλώντας, τα παιδιά εισάγονται σε ένα Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας ως 
τελευταία λύση και αφού εξαντληθούν όλες οι άλλες πιθανότητες (π.χ. να µείνουν µε 
κάποιο στενό συγγενή, να µείνουν µε ανάδοχη  οικογένεια, κτλ.). Ο/η επαρχιακός/ή 
λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας αποφασίζει ποιος θα εισαχθεί σε ένα 
ίδρυµα σύµφωνα µε την εισήγηση µιας Συµβουλευτικής Επιτροπής η οποία εξετάζει 
κάθε περίπτωση. Σε µερικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου, η 
µετακίνηση ενός παιδιού από το σπίτι του µπορεί να είναι τέτοια ώστε να καταστεί 
αδύνατη κάποια προετοιµασία για την εισαγωγή του παιδιού στο ίδρυµα (π.χ. σε 
περιπτώσεις κακοποίησης). Κάποια από τα παιδιά που καταλήγουν σε ιδρύµατα 
παραµένουν εκεί για µερικούς µήνες και η επιστροφή στην οικογένειά τους ή κάποια 
άλλη διευθέτηση γίνεται το συντοµότερο δυνατό. Άλλα παιδιά παραµένουν για αρκετά 
χρόνια σε ένα ίδρυµα και σε ορισµένες περιπτώσεις µετακινούνται από ένα ίδρυµα σε 
άλλο καθώς µεγαλώνουν (µε την τυπική µετάβαση από την Παιδική Στέγη στον Εφηβικό 
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Ξενώνα όταν γίνουν έφηβοι). Οι Παιδικές Στέγες είναι για παιδιά ηλικίας 5 ως 14 ετών 
(παρ’ όλο που κάποτε µικρότερα και µεγαλύτερα παιδιά δυνατό να εισαχθούν αν 
θεωρηθεί ότι είναι για το συµφέρον τους), ενώ οι Εφηβικοί Ξενώνες είναι για παιδιά 
ηλικίας 13 ως 21 ετών. Αξίζει τον κόπο να αναφέρουµε πως µια πρόσφατη µελέτη 
παρατηρεί ότι αυτή τη στιγµή στην Κύπρο υπάρχει µια αντιστροφή µιας παλαιότερης 
τάσης µε αύξηση του αριθµού των παιδιών σε ιδρύµατα και µείωση του αριθµού των 
παιδιών που ανατίθενται σε θετές οικογένειες (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου 2006:44-45).   
 
Πολλά από τα παιδιά που ζουν σε ιδρύµατα βιώνουν αρκετά ψυχολογικά και άλλα 
προβλήµατα. Σύµφωνα µε την Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (2006:15), και µε βάση τις 
γνώµες διευθυντών ιδρυµάτων, ο πιο συνηθισµένος λόγος για τον οποίο παιδιά 
καταλήγουν σε µονάδες παιδικής προστασίας που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες  
Κοινωνικής  Ευηµερίας είναι η κακοποίηση (συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής και 
σεξουαλικής κακοποίησης) και/ή παραµέληση. Άλλοι σηµαντικοί λόγοι περιλαµβάνουν 
προβλήµατα ψυχικής υγείας των γονέων, κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών από τους 
γονείς, εγκατάλειψη από τους γονείς και κοινωνικό στίγµα. Επίσης, όλα τα ιδρύµατα 
ανάφεραν προβλήµατα ψυχικής υγείας, προβλήµατα συµπεριφοράς, µαθησιακά 
προβλήµατα, αντικοινωνική συµπεριφορά, ψυχολογικά προβλήµατα, προβλήµατα στις 
οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά προβλήµατα (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου 2006:20).   
  
Τα Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας εργοδοτούν λειτουργούς ολόκληρο το 
εικοσιτετράωρο, σύµφωνα µε σύστηµα βάρδιας. Οι ιδρυµατικοί λειτουργοί που 
δουλεύουν σε µονάδες παιδικής προστασίας δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα. 
Μερικοί από αυτούς έχουν εκπαίδευση ως κοινωνικοί λειτουργοί, άλλοι ως ψυχολόγοι, 
και άλλοι ως δάσκαλοι βρεφοκοµικού σταθµού ή νηπιαγωγείου. Ασχέτως καταρτίσεως, 
όµως, αναµένεται από όλους να προσφέρουν στα παιδιά που ζουν στα Ιδρύµατα 
Παιδικής Προστασίας τις ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή να παίξουν το ρόλο φροντιστών για τα 
παιδιά (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου 2006:18).   
 
Εκτός από την υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο, όλα τα ιδρύµατα προσφέρουν στα 
παιδιά ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, χορό, ξένες 
γλώσσες, κολύµβηση και βοήθεια µε τα µαθήµατα του σχολείου. Επιπλέον, καθ’ όλη τη 
διάρκεια παραµονής τους στο ίδρυµα, τα παιδιά λαµβάνουν ψυχολογική στήριξη. Κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες, τα παιδιά πάνε σε κατασκηνώσεις και κρουαζιέρες ή 
απασχολούνται µε άλλες παρόµοιες δραστηριότητες. Σε ορισµένα ιδρύµατα, οµάδες 
εθελοντών παρέχουν επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη στα ιδρύµατα και ιδίως στα 
παιδιά τα ίδια (π.χ. βοηθώντας µε τη µεταφορά των παιδιών, προσφέροντας ψυχαγωγία, 
προσκαλώντας τα παιδιά στο σπίτι τους ή παίρνοντάς τα µαζί τους σε ταξίδια, 
προσφέροντας οικονοµική και άλλη υλική στήριξη, κτλ.) Εκτός από τους εθελοντές που 
επισκέπτονται τα ιδρύµατα, οι φίλοι των παιδιών τα επισκέπτονται κάποτε και ανάλογα 
µε την περίπτωση οι γονείς µερικών παιδιών τα επισκέπτονται τακτικά στο ίδρυµα. 
Παρόµοια, η πλειοψηφία των παιδιών επισκέπτονται τακτικά τους γονείς τους στο σπίτι 
τους. Επίσης τα περισσότερα παιδιά διατηρούν τακτική επικοινωνία µε τους γονείς τους 
µέσω τηλεφωνικών συνοµιλιών.  
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Ως µέρος της φροντίδας που παρέχεται σε αυτά τα παιδιά, ένας Λειτουργός Ευηµερίας 
επισκέπτεται τα ιδρύµατα και διεξάγει µια ατοµική συνέντευξη µε κάθε παιδί 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Επίσης ο Λειτουργός Ευηµερίας συναντά το ∆ιευθυντή 
του Ιδρύµατος µια φορά το µήνα και συζητά την πρόοδο του κάθε παιδιού. Τουλάχιστον 
µια φορά κάθε έξι µήνες, συνέρχεται µια Αναθεωρητική Επιτροπή για να συζητήσει την 
περίπτωση κάθε παιδιού. Η Αναθεωρητική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Βοηθό 
Επαρχιακό Λειτουργό Ευηµερίας, το Υπεύθυνο Λειτουργό του Επαρχιακού Γραφείου 
Ευηµερίας, τον Υπεύθυνο Οµάδας και έναν ανεξάρτητο Λειτουργό του Επαρχιακού 
Γραφείου Ευηµερίας εξετάζει µια αναφορά αξιολόγησης που υποβάλλει ο Λειτουργός  
Ευηµερίας που χειρίζεται την υπόθεση και αποφασίζει εάν το παιδί θα πρέπει να 
επιστρέψει στην οικογένειά του, να ανατεθεί σε µια θετή οικογένεια ή να εξακολουθήσει 
να παραµένει στο ίδρυµα. Η Αναθεωρητική Επιτροπή µπορεί επίσης να καλέσει σε αυτή 
τη συνεδρίαση το γονέα/τους γονείς και/ή το παιδί. Σε περίπτωση που ένα παιδί θα 
απολυθεί από το ίδρυµα κατόπιν υπόδειξης του Λειτουργού Ευηµερίας που χειρίζεται 
την περίπτωση όπως και του ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος, η Αναθεωρητική Επιτροπή  
συνέρχεται για να συζητήσει το θέµα και δίνει αναφορά στον Λειτουργό του Επαρχιακού 
Γραφείου Ευηµερίας. 
 
Παρ’ όλο που δεν έχει διεξαχθεί µελέτη της συµµετοχής των παιδιών σε Ιδρύµατα 
Παιδικής Προστασίας, µια πρόσφατη µελέτη της Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (2006) µας 
προσφέρει κάποιες γενικές παρότι περιορισµένες ενδείξεις και σχολιασµό του θέµατος. 
Χρησιµοποιώντας µια κλίµακα Likert µε δείκτες από το 1 µέχρι το 10 όπου το 1 
αντιπροσωπεύει τη χειρότερη ποιότητα υπηρεσιών και το 10 την καλύτερη, η ερευνήτρια 
αξιολόγησε το κάθε ίδρυµα µε βαθµούς από το 5 µέχρι το 7, µε γενικό µέσο όρο 6.25, σε 
σχέση µε το Άρθρο 12 της Συνθήκης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου 2006:36). Όπως αναφέρει η ερευνήτρια ένα 
σηµαντικό εµπόδιο στη διευκόλυνση της συµµετοχής των παιδιών έχει να κάνει µε τους 
σχετικούς ρόλους των ιδρυµατικών λειτουργών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
επίβλεψη της οικογένειας και για τα µελλοντικά σχέδια κάθε παιδιού. Εφόσον οι 
ιδρυµατικοί λειτουργοί είναι αυτοί που βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τα παιδιά και 
έτσι κτίζουν στενότερες σχέσεις µαζί τους, αναµένεται να διατηρούν επαφή µε τις 
οικογένειες των παιδιών και να αποτελούν µέρος της οµάδας που εργάζεται µε το παιδί 
για να αποφασίσει για το µέλλον του (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (2006: 49).  Ένα άλλο 
εµπόδιο που αναφέρει ο Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (2006:45) είναι το µεγάλο φάσµα 
ηλικιών των παιδιών στα ιδρύµατα, το οποίο καθιστά την ικανοποίηση των αναγκών 
ιδίως των µικρότερων και µεγαλύτερων παιδιών σε αυτό το φάσµα δύσκολη. Αυτό 
πιθανώς επίσης να µετατρέπει τη συµµετοχή των παιδιών σε µεγαλύτερη πρόκληση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

 
2.1. ΤΙ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ  

 ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ; 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού 
 

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το 
δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που 
το αφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία 
του και το βαθµό ωριµότητάς του. 

 
2. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 

ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε 
άµεσα είτε µέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρµόδιου οργανισµού, κατά τρόπο 
συµβατό µε τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας. 

 
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, δεν 
υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών. Αυτό σηµαίνει 
ότι όλα τα παιδιά, όσο µικρά και αν είναι, έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν, και ότι 
εναποτίθεται στους ενήλικες να διευκολύνουν τη συµµετοχή τους, ιδίως στην περίπτωση 
των πολύ µικρών των οποίων η συµµετοχή πιθανώς να µη λάβει χώρα µε τον ίδιο τρόπο 
όπως των µεγαλύτερων παιδιών. Η Σύµβαση φροντίζει έτσι ώστε δοθεί προσοχή στις 
απόψεις των παιδιών σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους οι οποίες αλλάζουν ενόσω αυτά 
µεγαλώνουν. Αυτή η αναφορά στο Άρθρο 12 («λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 
παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και το βαθµό ωριµότητάς του») προσφέρει ευρύ 
περιθώριο στους ενήλικες να ερµηνεύσουν αυτή την πρόνοια όπως νοµίζουν και έτσι 
ενδεχοµένως να περιορίσουν το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών. Για παράδειγµα, η 
ωριµότητα µπορεί να ερµηνευθεί ως σκέψεις των παιδιών που να ταιριάζουν µε ό,τι 
θεωρούν οι ενήλικες «λογικό, αρµοστό και επιθυµητό» (Warming 2006:33), κάτι το 
οποίο παρακωλύει πιθανές συνεισφορές από πλευράς των παιδιών στην καλύτερη λήψη 
αποφάσεων. Επίσης, όπως πολύ σωστά υποστηρίζει ο Lansdown (2001:2), δεν σηµαίνει 
αυτοµάτως ότι η άποψη των µικρών παιδιών θα φέρει την ίδια βαρύτητα όπως αυτή των 
µεγαλύτερων παιδιών. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουµε ότι το Άρθρο 12 δεν εξαιρεί 
κανένα παιδί από τις πρόνοιές του: ισχύει για όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που µπορεί να δυσκολεύονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους, όπως, για 
παράδειγµα, τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Στον πυρήνα του Άρθρου 12 βρίσκεται 
η προϋπόθεση ότι οι ενήλικες πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις γνώµες των 
παιδιών και να υπολογίζουν αυτές τις γνώµες µαζί µε τις γνώµες των άλλων 
συµµετεχόντων. 
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2.2. ΤΙ ∆Ε ΛΕΕΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 12; 
 
Το Άρθρο 12 δίνει στα παιδιά το δικαίωµα να εκφράζουν τη γνώµη τους ελεύθερα σε 
όλα τα θέµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους, αλλά δεν απαιτεί να το κάνουν. Με άλλα 
λόγια, τα Κράτη πρέπει να διασφαλίζουν την άσκηση αυτού του δικαιώµατος των 
παιδιών µε την παροχή των κατάλληλων δοµών οι οποίες διευκολύνουν τη συµµετοχή 
των παιδιών, ενώ η απόφαση συµµετοχής ανήκει στα παιδιά και µόνο. 
 
Επίσης, το Άρθρο 12 δεν συνιστά να αποφασίζουν τα παιδιά αντί οι ενήλικες για θέµατα 
που επηρεάζουν τις ζωές τους. Αυτό είναι ένα συνηθισµένο επιχείρηµα από ενήλικες που 
δεν κατανοούν τις πρόνοιες του Άρθρου 12, ένα επιχείρηµα που σκοπεύει στο να 
περιορίσει τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Αυτό που εισηγείται το 
Άρθρο 12 είναι να λαµβάνουν οι ενήλικες υπόψη τους τις απόψεις των παιδιών. Με άλλα 
λόγια, οι αποφάσεις που παίρνονται πρέπει να διαπνέονται από τις απόψεις και 
αντιλήψεις των παιδιών χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι αποφάσεις που παίρνονται είναι 
αποφάσεις των παιδιών. Οι ενήλικες δεν οφείλουν να συµφωνούν µε την οπτική γωνία 
του παιδιού, αλλά έχουν την υποχρέωση να ακούν και να λαµβάνουν υπόψη τους την 
άποψη του παιδιού όταν παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του παιδιού. Στην 
πράξη, αυτό ίσως να σηµαίνει ότι οι αποκρίσεις των παιδιών είναι κρίσιµες και ότι η 
τελική απόφαση θα είναι σύµφωνη µε τις επιθυµίες τους, σε άλλες περιπτώσεις ίσως να 
καθρεφτίζονται κυρίως οι απόψεις των ενηλίκων στην τελική απόφαση, ενώ άλλες φορές 
πάλι η τελική απόφαση ίσως να καθρεφτίζει τις απόψεις των παιδιών και των ενηλίκων 
εξίσου. Κατ’ ακρίβεια, και αντίθετα µε αυτό που φοβούνται συνήθως οι ενήλικες, η 
έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται και τόσο να υπερισχύσει η γνώµη τους, 
όσο να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους (βλπ. Thomas όπως 
παρατίθεται στους Skivenes and Strandbu 2006: 21; επίσης βλπ. Cashmore 2002:840). 
 
2.3. ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
∆ύο άλλα άρθρα της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού – 
τα Άρθρα 13 και 17 – πρέπει να αναφέρονται όταν εξετάζουµε το δικαίωµα συµµετοχής 
των παιδιών, επειδή στηρίζουν απερίφραστα την άσκηση αυτού του δικαιώµατος. Το 
Άρθρο 13 επικεντρώνεται στο δικαίωµα των παιδιών για ελευθερία της έκφρασης και 
πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα, το Άρθρο 13 προνοεί τα ακόλουθα: 
 

1. Το παιδί έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό 
περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και 
ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό µορφή προφορική, 
γραπτή ή έντυπη, ή καλλιτεχνική ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο της επιλογής του. 

 
2. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µόνο των 

περιορισµών που ορίζονται από το νόµο και που είναι αναγκαίοι: 
 

• Για το σεβασµό των δικαιωµάτων και της υπόληψης των άλλων ή 
• Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας 

υγείας και των δηµόσιων ηθών. 
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Παρόµοια, το Άρθρο 17 θεσπίζει το δικαίωµα των παιδιών να αποκτούν τις πληροφορίες 
που χρειάζονται στις γλώσσες και µορφές που είναι κατάλληλες για το επίπεδο 
κατανόησής τους. Μαζί αυτά τα δύο άρθρα προσφέρουν στα ιδρύµατα εξω-
οικογενειακής φροντίδας τις αρχές κλειδιά για την ενεργοποίηση του δικαιώµατος των 
παιδιών για συµµετοχή σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές τους. Άλλα άρθρα της 
Σύµβασης προσφέρουν καθοδήγηση σε Κράτη, ιδρύµατα και επαγγελµατίες για το πώς 
να διευκολύνουν και να διασφαλίσουν το δηµοκρατικό δικαίωµα των παιδιών να 
συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, και σκιαγραφούν τις ανάλογες ευθύνες τους 
απέναντι στα παιδιά.  
 
 
2.4. Ι∆ΕΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΗΡΕΙΑ  

 ΤΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  
 
Το Άρθρο 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
αποτελεί πρόκληση για όλα τα δηµοκρατικά Κράτη και ιδρύµατα τα οποία παρέχουν 
άµεσες υπηρεσίες στα παιδιά. Ένα σηµαντικό εµπόδιο στην εφαρµογή του Άρθρου 12, 
όπως υποστηρίζουν οι Berthelsen and Brownlee (2005:51), είναι το γεγονός ότι οι 
ενήλικες συχνά υποτιµούν τις ικανότητες των παιδιών, επειδή τα υπερισχύοντα µοντέλα 
ανάπτυξης του παιδιού στη ∆ύση συχνά θεωρούν ως δεδοµένο ότι τα παιδιά είναι 
λιγότερο ικανά από ότι είναι στην πραγµατικότητα.  
 
Όπως εξηγεί και ο Chambers (1998: xvi), «[τα παιδιά] θεωρούνται αδαή – πρέπει να 
διδάσκονται· ανεύθυνα – πρέπει να πειθαρχούνται· ανώριµα – πρέπει ‘να 
διαπαιδαγωγούνται’· ανίκανα – πρέπει να προστατεύονται· ενοχλητικά – πρέπει ‘να 
φαίνονται αλλά να µην ακούγονται’· ή ως ένα µέσο – πρέπει να χρησιµοποιηθούν». Η 
θεώρηση των παιδιών ως ανώριµων, ανίκανων και παράλογων προσφέρει µια 
δικαιολογία για την εξαίρεσή τους από τη λήψη αποφάσεων και στήνει ένα εµπόδιο στο 
δικαίωµα έκφρασης των απόψεών τους σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν.  
 
Όπως υποδεικνύουν και οι Skivenes and Strandbu (2006:19), «οι ενήλικες µπορεί επίσης 
να εµποδίζονται από τους δεδοµένους ρόλους τους ως προστάτες, παιδαγωγοί και 
τροφοί.» Αυτή η γενική ιδεολογική νόηση της παιδικής ηλικίας σε συνδυασµό µε την 
ιδεολογία του προστατευτισµού που χαρακτηρίζει πολλά ιδρύµατα που δουλεύουν µε 
παιδιά αφήνει λίγο χώρο για το δηµοκρατικό διαµοιρασµό εξουσίας ανάµεσα στους 
ενήλικες και τα παιδιά. Με τη σειρά της, αυτή η έλλειψη ενθάρρυνσης από την πλευρά 
των ενηλίκων για τη συµµετοχή των παιδιών εντείνει την περιθωριοποίησή τους µε τον 
περιορισµό των ευκαιριών ανάπτυξης των ικανοτήτων συµµετοχής τους. Το αποτέλεσµα 
αυτής της ιδεολογικής νόησης της παιδικής ηλικίας είναι ότι οι ενήλικες νοιώθουν 
απόλυτα δικαιολογηµένοι να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασµό των παιδιών.  
 
Ως αποτέλεσµα της ανόδου της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας στους 
ακαδηµαϊκούς κύκλους και την επικύρωση της Σύµβασης από τα περισσότερα Κράτη 
από την υιοθέτησή της το 1989, έχει προκύψει ένα νέο πρότυπο της παιδικής ηλικίας το 
οποίο αναγνωρίζει το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών και τα θεωρεί ειδήµονες στις 
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ζωές τους. Έρευνες σχετικές µε τα παιδιά και την παιδική ηλικία ανά τον κόσµο έχουν 
προσδώσει αξιοπιστία στην άποψη ότι, ενώ η βιολογική ανωριµότητα είναι ένα γενικό 
χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, η παιδική ηλικία ως θεσµός θεσπίζεται µε 
διάφορους τρόπους ανά τον κόσµο και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Επιπλέον, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι στον κοινωνικό τοµέα τα παιδιά είναι πιο άξια και είναι ικανά για 
πολύ περισσότερα πράγµατα από ό,τι τα παρουσιάζουν ιδεολογίες της φερόµενης 
ανικανότητάς τους που επικρατούν στη ∆ύση. Όπως εξηγεί ο Landown (2005:4):  
   

Οι ευρέως διαφορετικές τάσεις κοινωνικής και οικονοµικής συµµετοχής των 
παιδιών σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα επιβεβαιώνουν ότι οι 
ικανότητες των παιδιών επηρεάζονται λιγότερα από βιολογικούς ή 
ψυχολογικούς καθοριστικούς παράγοντες παρά σε προσδοκίες της κοινότητάς 
τους, από κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια, από σχετικές αποφάσεις, από 
εµπειρίες ζωής του παιδιού, από επίπεδα στήριξης από τους ενήλικες και από 
σκοπούς που  έχουν να κάνουν µε την παιδική ηλικία.   
 

 
2.5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ; 
 
Η συµµετοχή των παιδιών στον κόσµο αρχίζει µε τη γέννηση και αναπτύσσεται σταδιακά 
καθώς αυτά συνειδητοποιούν ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στις 
πράξεις τους. Έτσι, το κλάµα ενός µωρού και η ανταπόκριση του γονιού σε αυτό µπορεί 
πραγµατικά να θεωρηθεί ως η πρώτη συµµετοχή ενός µωρού στο άµεσο κοινωνικό 
περιβάλλον της οικογένειας.  
 
Η συµµετοχή ως ιδέα έχει εισχωρήσει στις δηµόσιες συζητήσεις, τουλάχιστον τις 
τελευταίες τρεις µε τέσσερις δεκαετίες, αλλά σε σχέση µε τα παιδιά αυτό έγινε κυρίως 
µετά την υιοθέτηση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
το 1989. Η Σύµβαση καθιέρωσε το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών επιπρόσθετα στα 
δικαιώµατα παροχών και προστασίας τους. Στον πυρήνα της ιδέας της συµµετοχής είναι 
η φιλοσοφική πεποίθηση ότι οι ανάγκες των ανθρώπων ικανοποιούνται καλύτερα όταν οι 
ίδιοι συµµετέχουν άµεσα στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές τους.  
 
Σύµφωνα µε τον Jason Hart (1992:5), συµµετοχή είναι η «διαδικασία συµµετοχής στις 
αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή µας και την κοινότητα στην οποία ζούµε. Είναι το 
µέσο µε το οποίο χτίζεται η δηµοκρατία και είναι κριτήριο αξιολόγησης µιας 
δηµοκρατίας.» Ο ορισµός συµµετοχής του Hart υπογραµµίζει ότι η συµµετοχή έχει να 
κάνει µε τη λήψη αποφάσεων ή µε τη δύναµη να επηρεάζουµε αποτελέσµατα σε σχέση 
µε τη ζωή µας. Επιπλέον, ο ορισµός εστιάζει την προσοχή µας στη συµµετοχή ως 
δηµοκρατικό δικαίωµα το οποίο θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα µέλη κάθε κοινωνίας που 
αρέσκεται να καλείται δηµοκρατική. Η άνοδος της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας 
από τη δεκαετία του 80 ενεθάρρυνε τη θεώρηση των παιδιών ως κοινωνικών δρώντων, 
άξιων και ικανών να συµµετέχουν στην κοινωνική ζωή, και είναι σε αυτό το κλίµα 
δηµόσιας συζήτησης σχετικά µε τη δηµοκρατική πολιτότητα που οφείλουµε να 
εντάξουµε τη συµµετοχή των παιδιών. Ο O’Kane (2002:26) προσφέρει ένα γενικό 
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πλαίσιο βασισµένο στις σχέσεις παιδιών – ενηλίκων για την κατανόηση πρωτοβουλιών 
για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των παιδιών στην κοινωνική ζωή: 
 

Η συµµετοχή των παιδιών (ιδίως σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε διάφορα 
επίπεδα) συµπεριλαµβάνει στήριξη για αγόρια και κορίτσια και προετοιµασία των 
ενηλίκων έτσι ώστε να µοιράζονται πληροφορίες και εξουσία πρόθυµα και να 
αναπτύσσουν νέες µορφές σχέσεων και συνεργασιών µε παιδιά και νεαρά άτοµα. 
Έτσι, η προαγωγή της συµµετοχής των παιδιών περιλαµβάνει την προσπάθεια να 
αλλάξουµε τη στάση των ενηλίκων, να προωθήσουµε τις ικανότητες των 
ενηλίκων και των παιδιών και να αναπτύξουµε µηχανισµούς και δοµές σε 
διαφορετικά επίπεδα που να προσφέρουν πρόσβαση στα παιδιά και νεαρά άτοµα 
για να συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να θεωρούν 
υπόλογους τους ανθρώπους που είναι επιφορτισµένοι µε την προστασία των 
δικαιωµάτων τους.    

 
Πολλοί ερευνητές που ασχολούνται µε τη συµµετοχή των παιδιών υποστηρίζουν ότι η 
προσοχή πρέπει να στραφεί από την απλή διαβούλευση στην πραγµατική συµµετοχή η 
οποία βασίζεται στην ενεργή εµπλοκή όλων των παιδιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
πολύ µικρών, σε λήψη αποφάσεων που να αποβαίνει σε αλλαγή και όχι σε διατήρηση του 
συστήµατος (Lansdown 2005: 17). Αυτή η προτροπή για συµµετοχή των παιδιών δεν 
είναι τόσο µια προτροπή για την εγκατάλειψη προστασίας αλλά για την προώθηση των 
παιδιών έτσι ώστε να παίξουν κάποιο ρόλο για την προστασία τους µέσω της συµµετοχής 
τους και της εξάσκησης των δικαιωµάτων τους και ικανοτήτων τους ως ανθρώπινων 
όντων. Με την έλλειψη συµµετοχής και στο όνοµα του προστατευτισµού, τα παιδιά 
συχνά εξαιρούνται από το δηµοκρατικό δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων που 
επηρεάζουν τη ζωή τους. Για παράδειγµα, για τα παιδιά σε Ιδρύµατα Παιδικής 
Προστασίας, η έλλειψη συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, όπως εξηγεί ο Cashmore 
(2002:839-840), συχνά έχει ως αποτέλεσµα να µην γνωρίζουν τα παιδιά γιατί βρίσκονται 
σε ίδρυµα και να µην έχουν επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο κανονίζεται και 
διατηρείται η επαφή µε τις οικογένειές τους. Επιπλέον, για αυτά τα παιδιά οι καίριες 
αποφάσεις συχνά παίρνονται από ενήλικες που δεν έχουν καν συχνή επαφή µε το παιδί 
(Cashmore 2002: 838). Ιδωµένη από αυτή την πλευρά, η έλλειψη συµµετοχής τους 
καταλήγει να τα εµποδίζει να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους.   
 
Οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 
ουσιαστική θα απαιτήσει συστηµατική προσπάθεια. Η συµµετοχή είναι µια διαδικασία η 
οποία απαιτεί όραµα και µια νέα οπτική γωνία στις σχέσεις παιδιών και ενηλίκων. Όπως 
το βλέπει ο O’Kane (2002: 27): 
 

Γενικά, πρέπει να διατηρήσουµε το όραµά µας και να δουλέψουµε στρατηγικά 
προς αυτό, δηλαδή ένα κόσµο όπου τα παιδιά απολαµβάνουν σεβασµό και 
εκτίµηση, ένα κόσµο όπου οι απόψεις των παιδιών ακούγονται και τα παιδιά 
αναγνωρίζονται ως ικανοί και αξιόλογοι συµµετέχοντες στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων για όλα τα θέµατα που τα αφορούν. Για να έρθουµε ένα βήµα πιο 
κοντά στο όραµά µας χρειαζόµαστε δέσµευση από ενδιαφερόµενες υπηρεσίες 
για αρκετά χρόνια µε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και οικονοµικούς 
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πόρους, προθυµία να δουλέψουµε σε συνεργασία µε διάφορους συµµέτοχους και 
να επιδείξουµε προσαρµοστικότητα και ανταπόκριση στο πρόγραµµα των ιδίων 
των παιδιών.  

 
Η ύστατη δοκιµασία για την αποτελεσµατικότητα ή έλλειψη αποτελεσµατικότητας της 
συµµετοχής των παιδιών είναι ο βαθµός στον οποίο η συµµετοχή των παιδιών επηρεάζει 
και επιφέρει αλλαγή. Οι πραγµατικά συµµετοχικές προσπάθειες εκτείνονται πέραν της 
απλής ρητορικής για να δώσουν στα παιδιά και νεαρά άτοµα την ώθηση που χρειάζονται 
για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Το ακόλουθο παράδειγµα από τον  Hare (1993, όπως 
το παραθέτει ο Lansdown 2005:19) περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η συνεισφορά 
των παιδιών µπορεί να επιφέρει αλλαγή και να δηµιουργήσει ένα πιο δίκαιο και 
δηµοκρατικό περιβάλλον στις καθηµερινές λειτουργίες ενός νηπιαγωγείου.  
 
Το πρόγραµµα Παιδιά ως Πολίτες στη ∆ανία εγκαθιδρύθηκε από την κυβέρνηση για να 
αυξήσει την επιρροή των παιδιών σε θέµατα που τα αφορούν. Σε µια τέτοια πρωτοβουλία 
κινήσεων, παιδιά δεκατριών-δεκατεσσάρων χρονών διεξήγαγαν έρευνα σε ένα 
νηπιαγωγείο για να διαπιστώσουν κατά πόσο τα παιδιά είχαν έλεγχο της ζωής τους. 
Συµπέραναν ότι το προσωπικό καταπατούσε τα δικαιώµατα των παιδιών µε αρκετούς 
τρόπους, συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων:  

 
• ∆εν ήταν λογικό να υποθέτουν ότι τα παιδιά ήταν όλα πεινασµένα και ότι 

συνεπώς έπρεπε να τρώνε την ίδια ώρα. 
• Μπορεί να είναι υγιές να πηγαίνουν έξω για να παίξουν, αλλά µόνο εάν τα παιδιά 

το θέλουν και δεν ήταν δίκαιο να επιµένουν οι δάσκαλοι ότι έπρεπε να πάνε όλα 
έξω την ίδια ώρα. 

• ∆εν ήταν λογικό να πίνουν τα παιδιά νερό από τις βρύσες µόνο µεταξύ των 
γευµάτων τους εφόσον το προσωπικό µπορούσε να πίνει τσάι και καφέ 
οποτεδήποτε ήθελε. 

 
Το προσωπικό πήρε αυτές τις κριτικές στα σοβαρά και αποφάσισε ότι το κοινό γεύµα θα 
καταργηθεί, η αυλή του νηπιαγωγείου θα επιτηρείται από δασκάλους ολόκληρη την 
ηµέρα έτσι ώστε τα παιδιά να µπορούν να παίζουν έξω όποτε θέλουν και ότι θα 
τοποθετηθεί ένα βάζο µε λεµονάδα στο τραπέζι έτσι ώστε να πίνουν τα παιδιά όποτε 
διψούν. 
 
 
2.6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
Η κλίµακα συµµετοχής που σχεδίασε ο Roger Hart το 1992 (βλ. ∆ιάγραµµα 1 ) είναι η 
πρώτη και πιο γνωστή προσπάθεια προσαρµογής του µοντέλου που σχεδίασε αρχικά η 
Sherry Arnstein (1969) (για να εξηγήσει τη συµµετοχή των πολιτών και την κοινωνική 
αλλαγή) σε συµµετοχή των παιδιών και νεαρών ατόµων στη λήψη αποφάσεων. Τα πρώτα 
τρία επίπεδα του µοντέλου – συµβολική συµµετοχή, χειραγώγηση και διακόσµηση – 
αντιπροσωπεύουν έλλειψη συµµετοχής και πρέπει συνεπώς να αποφεύγονται. Αυτά τα 
επίπεδα συχνά καµουφλάρονται ως συµµετοχή, ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι παρά 
διακόσµηση ή συµβολική συµµετοχή. Τα υπόλοιπα πέντε επίπεδα αντιπροσωπεύουν 
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διαφορετικούς βαθµούς συµµετοχής όπου το κάθε επίπεδο συµβολίζει ένα µεγαλύτερο 
βαθµό εµπλοκής και συµµετοχής των παιδιών. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα, µε κάθε 
διαδοχικό επίπεδο, ο βαθµός συµµετοχής και αυτονοµίας των παιδιών µεγαλώνει µέχρι 
που στο τελευταίο επίπεδο είναι τα παιδιά που σχεδιάζουν τη µελέτη και προσκαλούν 
ενήλικες να λάβουν µέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
∆ιάγραµµα 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 1: Η κλίµακα συµµετοχής  του Roger Hart, 1992. 
Πηγή: The Right to Play and Children’s Participation, Στο The Article 31 Action Pack, 
PLAY TRAIN, 1995 by Roger Hart. Όπως παρατίθεται στον Harry Shier, 2001, Pathways 
to Participation: Openings, Opportunities and Obligations, σελ. 109, Children and 
Society 15:107-117. 
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Αυτό το µοντέλο έχει δεχθεί πολλή κριτική από κάποιους που λένε ότι προσφέρει µια 
ιεραρχική σειρά συµµετοχής, δηλαδή, κάθε διαδοχικό επίπεδο συµµετοχής θεωρείται 
καλύτερο από το προηγούµενο. Άρα, αυτή η ιεραρχική ταξινόµηση συµµετοχής 
εισηγείται ίσως ότι µια συγκεκριµένη µελέτη η οποία δεν φτάνει στο ανώτατο επίπεδο 
συµµετοχής δεν ήταν επιτυχηµένη σε σύγκριση µε µια που το έφτασε (Ackermann, 
Feeny, Hart, and Newman 2003:10). 
 
Ο Phil Treseder (1997) αναθεώρησε το µοντέλο του Hart από ιεραρχικό σε κυκλικό µε 
τους πέντε βαθµούς συµµετοχής του Hart να αποτελούν πέντε διαφορετικές µορφές 
συµµετοχής από τις οποίες µπορεί κάποιος να επιλέξει την πιο κατάλληλη ανάλογα µε το 
περιβάλλον (βλ. ∆ιάγραµµα 2). Με άλλα λόγια, το µοντέλο του Treseder προσφέρει τους 
πέντε βαθµούς συµµετοχής ως εναλλακτικούς, εµπλέκει τα παιδιά σε διαφορετικούς 
βαθµούς και τους επιτρέπει να επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Αυτό 
το µοντέλο παρουσιάζει µια προσέγγιση πολύ πιο ευαίσθητη προς το γενικότερο πλαίσιο, 
η οποία αναγνωρίζει τους περιορισµούς της πραγµατικότητας (π.χ. χρονικούς 
περιορισµούς) και προκλήσεις στη συµµετοχή των παιδιών και νεαρών ατόµων.  
 
∆ιάγραµµα 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 2: Τα Μοντέλο Συµµετοχής του Treseder, 1997.   
Πηγή: Children’s Rights Alliance for England, 2008, Listen and Change: A  
Guide to Children and Young People’s Participation Rights, σελ. 46.   Participation 
Works. ∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:  
http://www.participationworks.org.uk/Portals/0/Files/resources/k-
items/participationworks/listenandchange/listen%20and%20change.pdf  
 



 19

Ένα εναλλακτικό µοντέλο συµµετοχής των παιδιών έχει σχεδιαστεί από τον Shier (2001) 
ο οποίος εξετάζει διαφορετικά επίπεδα συµµετοχής και στάδια δέσµευσης (βλ. 
∆ιάγραµµα 3). Τα πέντε επίπεδα συµµετοχής που περιγράφει ο Shier είναι: 
 

1. Ακούγονται οι γνώµες των παιδιών: εφόσον τα παιδιά αναλαµβάνουν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, οι ενήλικες τους δίνουν προσοχή, αλλά δε γίνονται 
οργανωµένες ή συστηµατικές προσπάθειες για απόσπαση των απόψεων των 
παιδιών.  

2. Τα παιδιά υποστηρίζονται για να εκφράσουν τις απόψεις τους: οι λειτουργοί 
προσπαθούν ενεργά να αποσπάσουν τις γνώµες των παιδιών µε τη χρήση 
µεθόδων φιλικών προς τα παιδιά.  

3. Οι απόψεις των παιδιών λαµβάνονται υπόψη: όταν πρέπει να παρθεί µια 
απόφαση, οι απόψεις των παιδιών συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία και τους 
δίνεται η πρέπουσα προσοχή, ακόµα και αν στο τέλος το αποτέλεσµα δεν 
αντικατοπτρίζει τις επιθυµίες των παιδιών. 

4. Τα παιδιά εµπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: παρά να λαµβάνει 
απλώς υπόψη τις απόψεις των παιδιών όταν παίρνει αποφάσεις, ο οργανισµός 
καθιερώνει διαδικασίες που επιτρέπουν στα παιδιά να συµµετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων (π.χ. ο οργανισµός έχει µια οµάδα λήψης αποφάσεων που 
περιλαµβάνει εξίσου παιδιά και ενήλικες). 

5. Τα παιδιά µοιράζονται την εξουσία και τη ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων: οι 
ενήλικες σε αυτό το επίπεδο µοιράζονται κάποια από την εξουσία τους µε τα 
παιδιά που είναι επίσης υπεύθυνα για τις αποφάσεις που παίρνονται. 

 
Σε κάθε διαφορετικό επίπεδο υπάρχουν τρία επίπεδα δέσµευσης που ο Shier ονοµάζει 
ανοίγµατα, ευκαιρίες και υποχρεώσεις. Ένα άνοιγµα παρουσιάζεται όταν ο λειτουργός 
δεσµεύεται να προωθήσει τη συµµετοχή των παιδιών και είναι πρόθυµος να εργαστεί 
προς αυτό το σκοπό ασχέτως αν πραγµατικά υπάρχει µια τέτοια ευκαιρία. Η ευκαιρία 
εµφανίζεται όταν οι λειτουργοί έχουν ό,τι χρειάζονται για να καταστήσουν τη συµµετοχή 
των παιδιών πραγµατικότητα (όπως τα αναγκαία µέσα, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, 
κτλ.). Τέλος, µια υποχρέωση υπάρχει όταν ο οργανισµός εφαρµόζει µια πολιτική που 
απαιτεί από τους λειτουργούς τη συµπερίληψη των παιδιών στην πρακτική τους (Shier 
2001:110-115).   
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∆ιάγραµµα 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 3: Μοντέλο Επιπέδων Συµµετοχής του Shier, 2001. 
Πηγή: Harry Shier, Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations, 
2001, σελ.111, Children & Society 15: 107-117. 
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2.7. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ; ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
 ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 
Οι υποστηρικτές της συµµετοχής των παιδιών σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές 
τους απαριθµούν αρκετά οφέλη για τα ίδια τα παιδιά, για τους οργανισµούς στην 
υπηρεσία των παιδιών, και για την κοινωνία γενικά. Τα ακόλουθα είναι µερικά από τα 
κύρια οφέλη που συζητούνται στη βιβλιογραφία σε σχέση µε τη συµµετοχή των παιδιών 
(βλ. ειδικότερα: Innovation Center for Community and Youth Development 2001):  
 

• Οι απόψεις των παιδιών µπορεί να διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων και 
µπορεί συνεπώς να συνεισφέρουν παραγωγικά σε αποφάσεις που θα 
επηρεάσουν τις ζωές τους. Η συµµετοχή, µε άλλα λόγια, επιτρέπει στους 
οργανισµούς καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών εφόσον οι 
αποφάσεις τους βασίζονται στις πραγµατικές ανάγκες των παιδιών. 

• Η συµµετοχή επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζουν αυτό που είναι σηµαντικό 
για εκείνα και να έχουν το αίσθηµα ιδιοκτησίας των αποφάσεων. 

• Όταν συµµετέχουν, τα παιδιά αναπτύσσουν χρήσιµες δεξιότητες, όπως την 
ικανότητα να εκφράζονται και να αµφισβητούν (Ackermann, Feeny, Hart, and 
Newman 2003,19).  Παρόµοια, η συµµετοχή επιτρέπει στα παιδιά να έχουν 
περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν συµµετέχουν, να αναπτύσσουν τις 
αναγκαίες δεξιότητες για συµµετοχή και εξ’ αυτού να συµµετέχουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.  

• Όταν τα παιδιά συµµετέχουν και εκφράζουν τις απόψεις και ανησυχίες τους 
είναι πιο απίθανο να γίνουν θύµατα κακοποίησης. 

• Η συµµετοχή επιτρέπει στους ενήλικες να µάθουν περισσότερα για τα παιδιά 
και τις απόψεις τους και να αποκτήσουν περισσότερο σεβασµό γι’ αυτά. 

• Τα παιδιά αναπτύσσουν περισσότερο αυτοσεβασµό, αυτοπεποίθηση και 
συναίσθηση των δικαιωµάτων τους. 

• Για παιδιά που βρίσκονται υπό τη νοµική φροντίδα του ∆ιευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικής  Ευηµερίας  η συµµετοχή τους προσφέρει αναγνώριση εκτός από 
την προστασία (Cashmore 2002:838). 

• Η συµµετοχή ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτότητας των παιδιών και κάνει 
την κοινωνία πιο δηµοκρατική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 
3.1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Προσπάθεια της ερευνητικής οµάδας ήταν να συµπεριλάβει τις απόψεις της πλειοψηφίας 
των παιδιών που διαµένουν στα Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας όπως και ατόµων από 
όλες τις επαγγελµατικές βαθµίδες οι οποίες έχουν άµεση εµπλοκή µε το υπό εξέταση 
θέµα (δηλ. Λειτουργών Ευηµερίας και Ιδρυµατικών Λειτουργών). Παρ’ όλα αυτά όµως 
σεβόµενοι πάντοτε το δικαίωµα τόσο των παιδιών όσων και των ενηλίκων να αρνηθούν 
τη συµµετοχή τους στην έρευνα, σκοπός ήταν να συµπεριληφθούν στην έρευνα όσο το 
δυνατό περισσότερες φωνές και απόψεις. 

Για το κοµµάτι που αφορά στην έρευνα µε τα παιδιά έγινε χρήση δύο µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων: α) εις βάθος συνεντεύξεις και β) οµάδες εστίασης. Οι πρώτες µας έδωσαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουµε εις βάθος τις απόψεις των παιδιών πάνω στο θέµα ενώ οι 
δεύτερες συµπλήρωσαν τα ερευνητικά µας δεδοµένα µε πληροφορίες που βγήκαν από 
την δυναµική της διαδραστικής συζήτησης και της αντιπαράθεσης απόψεων.  

Για το κοµµάτι της έρευνας που αφορά τις απόψεις των Ιδρυµατικών Λειτουργών και 
των Λειτουργών Ευηµερίας έγιναν προσωπικές, εις βάθος συνεντεύξεις που µας 
επέτρεψαν να εξετάσουµε σε λεπτοµέρεια το δικό τους ρόλο και τις δικές τους απόψεις 
για το θέµα ενώ παράλληλα µας βοήθησαν να συµπληρώσουµε τα ερευνητικά δεδοµένα 
που συλλέχθηκαν από τα παιδιά.  

Το δειγµατικό πλαίσιο της έρευνας αποτέλεσαν τέσσερις παιδικές στέγες µε παιδιά 
ηλικίας 5-14 χρονών και τρεις εφηβικοί ξενώνες που φιλοξενούν αγόρια και κορίτσια 
ηλικίας 13-17 χρόνων αντίστοιχα.  
 
Τα επτά ιδρύµατα που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη προσφέρουν υπηρεσίες σε 53 
παιδιά και το κάθε ένα υποστηρίζεται από ένα διευθυντή και ιδρυµατικούς λειτουργούς 
ως ακολούθως: 
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Πίνακας 1: Αριθµός παιδιών και ιδρυµατικών λειτουργών σε 
Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας 

 
 
 

Όνοµα ιδρύµατος 

Αριθµός ιδρυµατικών 
λειτουργών 

(συµπεριλαµβανόµενου 
του διευθυντή κάθε 

ιδρύµατος) 

 
 

Αριθµός παιδιών 

Παιδική Στέγη, Λ/σία 12 17 
Εφηβικός Ξενώνας, Λ/σία 8 4 
Ξενώνας Νεανίδων, Λ/σία 7 4 
Παιδική Στέγη, Λ/σός 10 7 
Παιδική Στέγη, Λ/κα 9 11 
Εξειδικευµένο Σπίτι, Λ/κα 7 6 
Παιδική Στέγη, Πάφος 7 4 
Σύνολο  60 53 

 

Παρ’ όλο που προσπάθεια της ερευνητικής οµάδας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ήταν να 
συµπεριληφθούν όσο το δυνατό περισσότερες απόψεις παιδιών είτε µέσω προσωπικών 
συνεντεύξεων είτε µέσω οµάδων εστίασης, έγινε παράλληλα προσπάθεια να παρθούν οι 
απόψεις παιδιών τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών από διαφορετικές ηλικιακές 
υποοµάδες αλλά και από άλλες υποοµάδες που έχουν συγκεκριµένα και σηµαντικά, για 
τους σκοπούς της έρευνας, κοινωνικά χαρακτηριστικά.  

Βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έχει γίνει µε την έναρξη του έργου, 
αναπτύχθηκαν δύο είδη ερευνητικών εργαλείων για την συλλογή πληροφοριών: 

1) Ηµι-δοµηµένοι οδηγοί συνεντεύξεων για τα παιδιά, τους Ιδρυµατικούς 
Λειτουργούς και τους Λειτουργούς Ευηµερίας αντίστοιχα. 

2) Οδηγοί συζητήσεων για οµάδες εστίασης µε παιδιά.  

 
Η επιτόπια έρευνα για τη µελέτη διεξήχθη από τον Οκτώβριο µέχρι το ∆εκέµβριο 2008 
και συµπεριέλαβε επί τόπου επισκέψεις σε όλα τα ιδρύµατα και συνεντεύξεις (ατοµικές 
και σε ορισµένες περιπτώσεις οµαδικές συνεντεύξεις) µε παιδιά και µε ιδρυµατικούς 
διευθυντές και λειτουργούς. Ανεπίσηµες συζητήσεις διεξήχθησαν επίσης µε µερικούς 
δασκάλους, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στήριξης στα παιδιά στις εξωσχολικές 
ώρες, και µε µερικούς εθελοντές. Επιπλέον, οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από τους 
προϊσταµένους των σχετικών µονάδων των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας, λειτουργούς από όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Ευηµερίας και 
λειτουργούς ευηµερίας από κάθε επαρχία οι οποίοι επέβλεπαν συγκεκριµένες 
περιπτώσεις σε κάθε ίδρυµα. Σύνολο 31 συνεντεύξεις διεξήχθησαν µε παιδιά, 33 
συνεντεύξεις µε ιδρυµατικούς λειτουργούς (συµπεριλαµβανοµένων συνεντεύξεων µε 
ιδρυµατικούς διευθυντές), 16 συνεντεύξεις µε λειτουργούς ευηµερίας διαφόρων 
βαθµίδων των Επαρχιακών Γραφείων Ευηµερίας, και 2 συνεντεύξεις µε προϊστάµενες 
των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Μερικά παιδιά και 
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λειτουργοί αρνήθηκαν να λάβουν µέρος σε συνέντευξη ενώ άλλοι δεν είχαν το χρόνο. Οι 
συνεντεύξεις και οµαδικές συζητήσεις είτε καταγράφηκαν µε ψηφιακή µορφή και 
µεταγράφηκαν, ή καταγράφηκαν σε γραπτή µορφή από τους ερευνητές που διεξήγαγαν 
τη συνέντευξη.  
 
Η επιλογή ποιοτικών αντί ποσοτικών µεθόδων σχετίζεται άµεσα µε τους δηλωµένους 
στόχους της έρευνας και την καταλληλότητα µιας πιο ευέλικτης και ανοικτής 
προσέγγισης. Πιο συγκεκριµένα, µια ποιοτική προσέγγιση, είναι καταλληλότερη για την 
κατανόηση των εµπειριών και των απόψεων των παιδιών. Ενώ η ποσοτική έρευνα συχνά 
επιδιώκει να µετρήσει τις κοινωνικές πραγµατικότητες µε βάση τις αρχές της 
συµπερασµατικής µεθόδου, η ποιοτική έρευνα εστιάζει στην κατανόηση των κοινωνικών 
και πολιτισµικών εννοιών της συµπεριφοράς των ανθρώπων, µέσω µιας σε βάθος 
αναζήτησης που είναι κυρίως επαγωγικού χαρακτήρα ή από το συγκεκριµένο στο γενικό. 
Από αυτή την άποψη, η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τις υποβόσκουσες 
κοινωνικές διαδικασίες που συντελούνται και να τις τοποθετήσει µέσα στα σωστά 
κοινωνικά και πολιτισµικά τους πλαίσια. Παρά τους περιορισµούς της ποιοτικής έρευνας 
από την άποψη της αντιπροσωπευτικότητας και της δυνατότητας γενίκευσης, η ποιοτική 
έρευνα παρέχει στους ερευνητές τα στοιχεία που τους επιτρέπουν να απαντήσουν το πώς 
και το γιατί και να καταλάβουν την πολυπλοκότητα των ζητηµάτων που ερευνώνται 
(Neuman 2000). Η χρήση µιας ποιοτικής µεθοδολογίας γι’ αυτή την έρευνα ήταν η πιο 
κατάλληλη ακριβώς επειδή το βασικό ζήτηµα προς διερεύνηση - πώς τα παιδιά και οι 
ενήλικές που έχουν άµεση εµπλοκή στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που 
επηρεάζουν τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή των παιδιών – απαιτούσε να δοθεί 
η ευκαιρία στα παιδιά (και σε άλλες οµάδες που είναι σηµαντικές στις ζωές τους) να 
εκφράσουν µε λεπτοµέρεια τις απόψεις τους. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η 
ποιοτική προσέγγιση έχει αναγνωριστεί στην έρευνα της παιδικής ηλικίας ως µια 
ιδιαίτερα παραγωγική προσέγγιση για τη µελέτη των απόψεων των παιδιών (βλ. James 
and Prout 1990).  
 
Το έργο, επίσης, έχει συνδυάσει άλλες ποιοτικές µεθόδους έρευνας όπως ανάλυση 
περιεχοµένου των υφιστάµενων διαδικασιών, πρακτικών, κανονισµών και νοµοθεσιών 
για αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο διασφαλίζουν το δικαίωµα των παιδιών για 
συµµετοχή. Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου έχει εντοπίσει τις υφιστάµενες ελλείψεις 
και κενά και έχουν αναπτυχθεί εισηγήσεις για βελτίωση των υφιστάµενων πρακτικών, 
διαδικασιών και νοµοθεσιών ή την εισαγωγή νέων.  
 
 
3.2. ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Η ερευνητική οµάδα του έργου έχει τηρήσει όλους τους ηθικούς κανόνες και διαδικασίες 
(π.χ. πληροφορηµένη συγκατάθεση, εµπιστευτικότητα, και ανωνυµία) µε τρόπο ώστε να 
διασφαλιστεί τόσο η σωστή αντιµετώπιση όσων συµµετέχουν στην έρευνα τόσο και η 
ποιότητα της συλλογής των πληροφοριών.  
 
Πέρα από τη συγκατάθεση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας και του ιδρύµατος, 
ζητήθηκε και η συγκατάθεση όλων των παιδιών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 
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Ιδιαίτερο µέληµα της ερευνητικής µονάδας ήταν να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά που 
συµµετείχαν στη ερευνά  το έκαναν εθελοντικά και όχι ως αποτέλεσµα πίεσης. Όπως 
επεσήµαναν οι Jones και Tannock (2000: 91), είναι πολύ σηµαντικό στην έρευνα µε 
παιδιά να µην παραβλέπεις τη σηµασία του να εξασφαλίσεις τη συγκατάθεση των 
παιδιών επειδή είτε οι γονείς είτε κάποια θεσµική αρχή έχουν ήδη χορηγήσει την άδεια.  
 
Αυτή η ερευνητική µελέτη χειρίζεται το θέµα της ηθικής δεοντολογίας ως κάτι πέρα και 
πάνω από τις οποιεσδήποτε νοµικές υποχρεώσεις (Masson 2000: 40). Ήταν επιτακτική 
και θεµελιώδης απαίτηση της µεθοδολογικής προσέγγισής µας να εξασφαλίσουµε τη 
συνειδητοποιηµένη συγκατάθεση από όλους τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Αυτό 
σηµαίνει ότι όλοι όσοι αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην έρευνα ενηµερώθηκαν 
πλήρως για τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας, για τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν και για τα δικαιώµατά τους ως συµµετέχοντες. Έχουν ενηµερωθεί 
επίσης για τους τρόπους µε τους οποίους θα χρησιµοποιηθούν τα ερευνητικά 
αποτελέσµατα.  
 
∆εδοµένου ότι η έρευνα εστιάζει πρώτιστα στα παιδιά ως συµµετέχοντες, έχει δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά. Μια από τις βασικές µας έγνοιες ήταν να εξηγήσουµε στα 
παιδιά µε τρόπο κατανοητό το αντικείµενο της έρευνας και να πάρουµε τη συγκατάθεσή 
τους αφού σιγουρευτούµε ότι κατάλαβαν πραγµατικά τι περιλαµβάνει (βλ. Scott 2000: 
114). Μια από τις βασικές µας υποθέσεις είναι ότι τα παιδιά είναι ικανά να δώσουν τη 
συνειδητοποιηµένη συγκατάθεσή τους δεδοµένου ότι οι ερευνητές λάβουν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για να τους εξηγήσουν επαρκώς· χρησιµοποιούν δηλαδή την 
κατάλληλη γλώσσα και λεξιλόγιο και οποιαδήποτε άλλα µέσα που µπορούν να 
βοηθήσουν στην κατανόηση. Τα παιδιά  ενηµερώθηκαν επίσης για το δικαίωµα τους να 
αποσυρθούν από τη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµούν χωρίς οποιεσδήποτε 
αρνητικές συνέπειες. Όλα τα θέµατα για τα οποία ερωτήθηκαν τα παιδιά έχουν άµεση 
σχέση µε τους σκοπούς διεξαγωγής της έρευνας ενώ η παράθεση όλων των 
αποτελεσµάτων της έρευνας έχει γίνει µε τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυµία και η 
προστασία της προσωπικής ζωής των παιδιών.  
 
Τέλος, στην προσπάθεια µας να εξασφαλίσουµε ότι όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
αισθάνονταν άνετα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των συνεντεύξεων, οι ερευνητές 
ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε µία έρευνα που 
έχει ως συµµετέχοντες παιδιά. Για παράδειγµα, οι ερευνητές έχουν καθοδηγηθεί ώστε να 
µπορούν να ανταποκριθούν στα µη λεκτικά σηµεία των παιδιών, σηµεία που µπορούν να 
δείξουν πότε ένα παιδί νιώθει άβολα και µπορεί να θέλει να τερµατίσει τη συνέντευξη. 
Με παρόµοιο τρόπο, οι ερευνητές πήραν οδηγίες να κάνουν διαλείµµατα κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων αν τα παιδιά φαίνονταν κουρασµένα.  
 
Αυτή η ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει τα ευρήµατα της πρωτογενούς έρευνας που 
διεξάχθηκε µε παιδιά που διαµένουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας όπως και µε 
λειτουργούς που εργάζονται σε διάφορες βαθµίδες ιεραρχίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας. Για λόγους εµπιστευτικότητας, κανένα από τα ονόµατα των συµµετεχόντων 
στις συνεντεύξεις δεν αναφέρεται. Όµως αναφέρονται τόσο ο ρόλος όσο και η θέση των 
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λειτουργών για να διασφαλίσουµε ότι η άποψή τους αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα τη θέση 
τους και το ρόλο τους στο σύστηµα φροντίδας.  
 
Η πρώτη υπό-ενότητα των ευρηµάτων εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο οι διάφοροι 
δρώντες στην ιδρυµατική φροντίδα κατανοούν τη τρέχουσα γενική πολιτική για τη 
συµµετοχή των παιδιών. 
 
 
3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 
3.3.1. Η Τρέχουσα Πολιτική για τη Συµµετοχή των Παιδιών στη Λήψη Αποφάσεων 
Παρά να περιγράψουν µια συγκεκριµένη πολιτική για τη συµµετοχή των παιδιών στη 
λήψη αποφάσεων, πολλοί1 λειτουργοί από τους οποίους πήραµε συνέντευξη µας είπαν 
ότι τα παιδιά πάντα ερωτώνται για τις απόψεις τους όταν παίρνονται αποφάσεις που 
επηρεάζουν τις ζωές τους. Με άλλα λόγια, η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων θεωρείται µέρος της διαδικασίας διαµονής σε ένα ίδρυµα. Στην 
πραγµατικότητα, για πολλούς από τους λειτουργούς που εργάζονται σε διάφορες θέσεις 
στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας του νησιού, φαίνεται ότι 
η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων είναι µια φανερή ανάγκη. Ένας 
Υπεύθυνος Οµάδας από ένα γραφείο µάλιστα δήλωσε ότι είναι αυτονόητο να έχουν τα 
παιδιά το δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και ότι όλοι οι λειτουργοί έχουν 
υπόψη τους τις πρόνοιες της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού όταν εργάζονται µε παιδιά υπό τη νοµική φροντίδα του ∆ιευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας. Ακόµα ένας ανώτερος λειτουργός από ένα Επαρχιακό Γραφείο 
υπέδειξε το προφανές και την ηθική ανάγκη για συµµετοχή των παιδιών αλλά µε 
αναφορά στην οικογένεια: «είναι σαν οικογένεια, είµαστε σαν οικογένεια, λειτουργούµε 
σαν οικογένεια, πως να το πούµε διαφορετικά; Πως λειτουργεί µια οικογένεια; Έτσι 
λειτουργούµε και εµείς. Και λαµβάνονται υπόψη όλα και οι επιθυµίες των παιδιών και οι 
ανάγκες τους.» Ένας Επαρχιακός Λειτουργός εξήγησε ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας διασφαλίζουν ότι θα ακουστεί η γνώµη των παιδιών 
είναι να αναθέτει συγκεκριµένα παιδιά σε συγκεκριµένους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, 
έτσι ώστε τα παιδιά να µπορούν να χτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης και να νοιώθουν ότι 
έχουν ανθρώπους στους οποίους να µπορούν να εµπιστευτούν τη γνώµη τους.  
 
Πολλοί από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς και ∆ιευθυντές από τους οποίους πήραµε 
συνέντευξη υπέδειξαν ότι, ανεπίσηµα, τα ιδρύµατα ακολουθούν µια πολιτική συµµετοχής 
των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, οι περισσότεροι Λειτουργοί και ∆ιευθυντές 
επέµειναν ότι τα παιδιά συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων στο επίπεδο του ιδρύµατος 
και, το πιο βασικό, ότι ποτέ δεν εξαναγκάζονται να κάνουν οτιδήποτε που δεν επιθυµούν. 
Η ∆ιευθύντρια ενός από τα Ιδρύµατα συνόψισε την πολιτική του ιδρύµατός της για 
συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: «Τα παιδιά 
συµµετέχουν πάρα πολύ σε αυτό το θέµα.  Μπορώ να πω στα πάντα συµµετέχουν.  Είναι 
σεβαστή η άποψη τους.  Τους καθοδηγούµε βέβαια εκεί που δεν έχουν την ωριµότητα να 

                                                 
1 Σηµ. Μτφ. Για καλύτερη ροή του κειµένου, το αρσενικό γένος των όρων θα αναφέρεται και στα δύο 
φύλα. 
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αποφασίσουν. Ανάλογα µε το παιδί.» Με παρόµοιο τρόπο, η ∆ιευθύντρια µιας άλλης 
Στέγης εξήγησε: «Τα παιδιά σίγουρα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. θα 
ερωτηθούν για οτιδήποτε. Αν θέλουν να πάνε φροντιστηριακά µαθήµατα, αν θέλουν 
εξωσχολικές δραστηριότητες, δεν τους επιβάλλεται τίποτε, πάντα ρωτούνται και κάτι που 
θα ζητήσουν προσπαθούµε να το ικανοποιήσουµε ας πούµε.» Συγχρόνως, µερικοί 
Λειτουργοί υπέδειξαν ότι µερικές φορές η συµµετοχή των παιδιών σε ορισµένες 
δραστηριότητες του ιδρύµατος µπορεί να είναι περιορισµένη για οικονοµικούς λόγους, 
δηλαδή µπορεί να µην είναι εφικτό να κάνει το παιδί ό,τι θέλει ή να αγοράσει κάτι που 
επιθυµεί να έχει. Επιπλέον υποστήριξαν ότι δεν είναι πάντα δυνατό να ικανοποιούµε τις 
επιθυµίες των παιδιών και ότι η δουλειά τους είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στο 
δικαίωµα έκφρασης της γνώµης των παιδιών και συµµετοχής τους στη λήψη αποφάσεων, 
και στη δική τους συναίσθηση ως επαγγελµατιών για το καλώς νοούµενο συµφέρον του 
παιδιού.  
 
Πολλοί από τους Λειτουργούς από τους οποίους πήραµε συνέντευξη δεν µπορούσαν να 
σκεφτούν κάτι συγκεκριµένο να αναφέρουν ως παράδειγµα πολιτικής για τη συµµετοχή 
των παιδιών αλλά είπαν ότι η πολιτική για τη συµµετοχή των παιδιών ακολουθείται 
ανεπίσηµα από όλους τους επαγγελµατίες που εργάζονται µε παιδιά υπό τη νοµική 
φροντίδα του ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Από τη µια πλευρά, αυτοί 
που επιθυµούν να δώσουν παραδείγµατα για την ύπαρξη πολιτικής για τη συµµετοχή των 
παιδιών ανέφεραν ότι µεταξύ άλλων υπάρχουν εγκύκλιοι που στέλνονται στις επιτροπές 
οι οποίες εξετάζουν την εισαγωγή παιδιών σε ιδρύµατα προστασίας και που τους ζητούν 
να συµπεριλάβουν παιδιά στις συσκέψεις της επιτροπής όταν είναι προς το συµφέρον 
των παιδιών αυτών. Σύµφωνα µε τους Λειτουργούς, η κύρια ένδειξη για την ύπαρξη 
πολιτικής για τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων είναι το Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας και οργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας το οποίο 
απευθύνεται σε επαγγελµατίες οι οποίοι εργάζονται µε παιδιά υπό τη νοµική προστασία 
του ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Αυτό το Εγχειρίδιο περιλαµβάνει µια 
πρόνοια η οποία ενθαρρύνει τη συµµετοχή των παιδιών (και γονέων) στην 
Αναθεωρητική Επιτροπή η οποία συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά κάθε έξι µήνες για 
να αναθεωρήσει την περίπτωση κάθε παιδιού. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν το παιδί θα 
παραµείνει υπό επίβλεψη ή θα επιστρέψει στο σπίτι του και ποιοι πρέπει να είναι οι 
στόχοι για το µέλλον κάθε παιδιού. Όµως, η πρόνοια για τη συµµετοχή των παιδιών στην 
Αναθεωρητική Επιτροπή αφήνει στην Επιτροπή την απόφαση για τον αν θα συµµετάσχει 
το παιδί ή όχι. Η απόφαση βασίζεται στη γενική εκτίµηση των µελών σχετικά µε τα 
πιθανά οφέλη έναντι των ρίσκων της συµµετοχής του παιδιού στη σύσκεψη. Όντως, 
όπως εξήγησαν ορισµένοι Λειτουργοί, η πρόνοια για τη συµµετοχή των παιδιών στην 
Αναθεωρητική Επιτροπή δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι τα παιδιά συµµετέχουν σε τέτοιες 
συσκέψεις. Για παράδειγµα, όπως εξήγησε ένας Λειτουργός Ευηµερίας από ένα 
Επαρχιακό Γραφείο, πολλά παιδιά δεν επιθυµούν να συµµετέχουν σε συσκέψεις της 
Αναθεωρητικής Επιτροπής παρ’ όλες τις προσπάθειες των Λειτουργών να τα 
συµπεριλάβουν. Αντί αυτού, τα παιδιά συχνά προτιµούν την αντιπροσώπευση των 
απόψεών τους σε αυτές τις συσκέψεις από Λειτουργούς Ευηµερίας. 
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Η Προϊστάµενη της Υπηρεσίας Οικογένεια και Παιδί εξήγησε ότι όταν οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας συµπεριέλαβαν αυτή την πρόνοια για πρώτη φορά πριν από 
αρκετά χρόνια, υπήρξε πολλή αντίσταση από επαγγελµατίες που ένοιωθαν ότι είναι 
καλύτερο να αντιπροσωπεύουν Κοινωνικοί Λειτουργοί το παιδί σε τέτοιες συσκέψεις. Ο 
φόβος τους ήταν ότι η έκθεση του παιδιού στις συζητήσεις της Αναθεωρητικής 
Επιτροπής µπορεί να το βλάψει περισσότερο παρά να το ωφελήσει. ∆ήλωσε ότι τα παιδιά 
πρέπει να προετοιµάζονται επαρκώς για τέτοιες συσκέψεις µε τη βοήθεια επαγγελµατιών 
που χειρίζονται τις περιπτώσεις και ότι µπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να 
συµµετάσχουν σε µέρος της σύσκεψης αντί σε ολόκληρη τη διάρκειά της. 
 
Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των Επαρχιακών Γραφείων αντιστάθηκαν στην ιδέα και 
όσα την εφάρµοσαν, το έκαναν µόνο σε περιπτώσεις µεγαλύτερων παιδιών. Η 
Προϊστάµενη της Υπηρεσίας Οικογένεια και Παιδί εξήγησε ότι αρκετοί επαγγελµατίες 
εξακολουθούν να αντιστέκονται στην ιδέα της συµµετοχής των παιδιών στην 
Αναθεωρητική Επιτροπή. Η αντίσταση των επαγγελµατιών όπως τεκµηριώνετε και από 
έρευνες, είναι ένας παράγοντας που δεν ενθαρρύνει τη συµµετοχή. «Συζητήσαµε ξανά την 
αναθεωρητική και πάλι παρουσιάστηκε η αντίσταση των λειτουργών οι οποίοι λένε ‘αφού 
ενηµερώνουµε τα παιδιά εµείς και παίρνουµε την άποψη τους και πάµε εµείς και λέµε ποια 
είναι η άποψη του παιδιού. Είναι τόσο σηµαντική η συµµετοχή του παιδιού;’» Όπως 
εξήγησε στη συνέχεια πρωταρχικός στόχος είναι η επιµόρφωση των λειτουργών στο 
θέµα της συµµετοχής.  
 
Μερικοί Επαρχιακοί Λειτουργοί επίσης υπέδειξαν ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η 
προσπάθεια για συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων έγινε πιο έκδηλη και ότι 
τώρα δίνεται περισσότερη έµφαση σε αυτό το θέµα. Άλλοι Λειτουργοί όµως ήταν πιο 
επικριτικοί και δήλωσαν ότι η ύπαρξη µιας πολιτικής για τη συµµετοχή των παιδιών στη 
λήψη αποφάσεων δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι τα παιδιά όντως συµµετέχουν. Όπως είπε 
ένας Επαρχιακός Λειτουργός, η συµµετοχή των παιδιών είναι ανύπαρκτη στην πράξη.  
 
Η Προϊστάµενη της Υπηρεσίας Κοινοτικής Εργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας είπε ότι το βασικό πρόβληµα µε την εφαρµογή της πολιτικής για τη 
συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων προκύπτει από την κοινωνική νοοτροπία 
προς τη συµµετοχή των παιδιών γενικά. Το βλέπει ως ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβληµα 
που αφορά οικογένειες και άλλους κοινωνικούς θεσµούς. Για τα ιδρύµατα παιδικής 
προστασίας, αναφέρει ότι η επιµόρφωση των Λειτουργών είναι ένας πρακτικός τρόπος 
αντιµετώπισης του προβλήµατος, παρ’ όλο που παραδέχεται επίσης ότι θα είναι µια 
µακρά διαδικασία επειδή χρειάζεται πολλή δουλειά για να αλλάξουν οι υπάρχουσες 
στάσεις. Η Προϊστάµενη της Υπηρεσίας Οικογένεια και Παιδί έδωσε µια παρόµοια 
διάγνωση του προβλήµατος λέγοντας ότι η επιµόρφωση για τη συµµετοχή των παιδιών 
θα µπορούσε να ξεκαθαρίσει το νόηµα του όρου  για τους Λειτουργούς που νοιώθουν 
κάποια σύγχυση σχετικά µε αυτόν και που πολύ συχνά θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο 
να παρίστανται τα παιδιά στις συσκέψεις εφόσον µπορούν να τα αντιπροσωπεύουν οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί. 
 
Τα συµφέροντα των παιδιών και η συµµετοχή τους είναι δύο από τα κύρια θέµατα που 
θα συµπεριλάβει η νέα νοµοθεσία µετά από την επικύρωση της Σύµβασης για τα 
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∆ικαιώµατα του Παιδιού που βρίσκεται αυτή τη στιγµή υπό προετοιµασία. Παρόµοια, 
αυτή τη στιγµή οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας συντάσσουν ένα έγγραφο για την 
λειτουργία ιδρυµάτων µαζί µε ένα έγγραφο φιλικό προς τα παιδιά που απευθύνεται σε 
αυτά εξηγώντας τους τι σηµαίνουν η συµµετοχή, τα δικαιώµατα και οι ευθύνες τους στο 
πλαίσιο της ζωής στο ίδρυµα προστασίας. Αυτό το έγγραφο θα δίνεται σε όλα τα παιδιά 
όταν µπαίνουν για πρώτη φορά στο ίδρυµα προστασίας.  
 
Παρακάτω, παρουσιάζουµε την αντίληψη των ίδιων των παιδιών για τη ζωή τους στο 
ίδρυµα προστασίας, εστιάζοντας ειδικά στις συµπάθειες και αντιπάθειές τους όπως τα 
ίδια τις προσδιορίζουν και συζητούν. 
 
3.3.2. Η Αντίληψη των Παιδιών για τη Ζωή τους στο Ίδρυµα Προστασίας:  

 Ευαρέσκειες και ∆υσαρέσκειες 
Όταν ζητήσαµε από τα παιδιά να σχολιάσουν πόσο ικανοποιηµένα είναι µε τη ζωή τους 
στο ίδρυµα, οι αποκρίσεις τους ήταν ποικίλες. Αρκετά παιδιά είπαν ότι ήταν 
ευχαριστηµένα και ότι τους αρέσει η ζωή τους στο ίδρυµα προστασίας. Άλλα παιδιά 
είχαν κάποιους ενδοιασµούς και είπαν ότι η κατάσταση δεν είναι πάντα τόσο 
καταπληκτική στο ίδρυµα. Αισθήµατα πλήξης και η επιθυµία να βρεθούν µε την 
οικογένειά τους ήταν τυπικές απαντήσεις των παιδιών που δεν ήταν εντελώς 
ευχαριστηµένα µε τη ζωή τους τη στιγµή εκείνη. Για ορισµένα από τα µικρότερα παιδιά, 
η ζωή µε µεγαλύτερα παιδιά στο ίδρυµα προστασίας ήταν αποδυναµωτική. Όµως, ακόµα 
και στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά δεν ήταν εντελώς ευχαριστηµένα µε τις συνθήκες 
στο ίδρυµα προστασίας, είχαν κατά το πλείστον αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν µπορούσαν 
να επιστρέψουν στις οικογένειές τους ακόµα, παρ’ όλο που δεν ήταν πάντα βέβαια για το 
γιατί. Τέλος, υπήρχαν µεµονωµένες περιπτώσεις παιδιών που εξέφρασαν ξεκάθαρα τη 
δυσαρέσκειά τους µε τη ζωή τους στο ίδρυµα προστασίας και που δήλωσαν ότι θα 
έφευγαν αµέσως αν µπορούσαν. Όταν ερωτήθηκαν τι αντιπαθούσαν στη ζωή τους στο 
ίδρυµα προστασίας, πολλά παιδιά δεν ανέφεραν αντιπάθειες. Εν τούτοις, σχεδόν τα µισά 
από αυτά είχαν κάτι να πουν σχετικά. Μερικά παιδιά είπαν ότι δεν τους αρέσει να 
βλέπουν Ιδρυµατικούς Λειτουργούς να θυµώνουν µαζί τους, ενώ άλλα είπαν ότι δεν τους 
αρέσουν κάποια άτοµα από το προσωπικό γιατί γκρινιάζουν (‘µουρµουρούν’) και έχουν 
συνέχεια απαιτήσεις για τον τρόπο συµπεριφοράς τους. 
 
Από τις εξηγήσεις τους, φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν τόσο τους αγαπηµένους τους 
Λειτουργούς όσο και αυτούς που δεν πολυσυµπαθούν. Πολύ συχνά το πρόβληµα είναι µε 
ένα συγκεκριµένο Ιδρυµατικό Λειτουργό τον οποίο το παιδί αντιπαθεί για κάποιο λόγο. 
Ένα κορίτσι, για παράδειγµα, δεν ήθελε να έχει να κάνει µε ένα συγκεκριµένο Λειτουργό 
διότι αυτός συχνά φωνάζει και είναι άδικος µε παιδιά: «Φταίουν οι άλλοι και φταίει µας 
εµάς. Κάνουν αταξίες οι άλλοι και βάζει µας και εµάς για ύπνο.» 
 
Αρκετά παιδιά, προερχόµενα από ένα συγκεκριµένο ίδρυµα προστασίας, εξέφρασαν το 
αίσθηµα ότι ένοιωθαν σαν φυλακισµένα. Ένα κορίτσι περιέγραψε τη ζωή στο ίδρυµα 
προστασίας ως απαίσια και ότι της δίνει ένα αίσθηµα φυλάκισης επειδή, όπως εξήγησε, 
καταλήγει να κάνει ό,τι της λένε άλλοι. Ένα άλλο κορίτσι µίλησε για το έντονο αίσθηµα 
φυλάκισης που νοιώθει στο ίδρυµα: «∆εν θέλω να έχει εκείνα τα κάγκελα πάνω. Είναι σαν 
την φυλακή.» Για µερικά παιδιά, αυτό το έντονα αρνητικό αίσθηµα είναι εν µέρει 
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αποτέλεσµα της επιθυµίας τους να µην είναι στο ίδρυµα προστασίας αλλά στο σπίτι τους 
µε την οικογένειά τους. 
 
Στα λόγια µερικών παιδιών διαφάνηκε επίσης το αίσθηµα πλήξης µε τη ζωή τους στο 
ίδρυµα. Για παράδειγµα, ένα αγόρι ζήτησε περισσότερη ψυχαγωγία και επιλογές για 
ασχολίες στο Ίδρυµα, επειδή «Εν θα βαρκούµασταν, επειδή τωρά ούλοι τσιγάρο, γι’ αυτό 
καταντήσαµε να πίνουµε ούλοι τσιγάρο, επειδή εν έχουµε τίποτε άλλο να κάµουµε τζιαι 
πίνουµε τσιγάρο. ( . . . ) Ας πούµε εν έχουµε ένα επιτραπέζιο να παίξουµε, τίποτε. Έστω 
και εκείνο που είναι το πιο εύκολο δεν το έχουµε.» 
 
Άλλα παιδιά είναι δυσαρεστηµένα µε την ανάγκη συγκατοίκου στο δωµάτιο, µε τον 
εκφοβισµό από άλλα παιδιά, ή µε το αµετάβλητο ωράριο ύπνου τη νύχτα. Μερικές από 
τις δυσαρέσκειές τους διατυπώθηκαν ως εισηγήσεις για βελτίωση (πχ. Να επιτρέπεται 
στα παιδιά που βγαίνουν το σαββατοκύριακο να επιστρέφουν πιο αργά, να µπορούν να 
αλλάζουν τη θέση των επίπλων στο καθιστικό, να λαµβάνουν περισσότερο επίδοµα, 
κτλ.). 
 
Η επόµενη υπό-ενότητα εστιάζει στην καθηµερινή ζωή στο ίδρυµα προστασίας και το 
βαθµό στον οποίο τα παιδιά συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 
 
3.3.3. Συµµετοχή των παιδιών και Λήψη Αποφάσεων στην καθηµερινή ζωή του  

 Ιδρύµατος Προστασίας  
Παρ’ όλο που σε ένα ίδρυµα προστασίας η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων µπορεί να 
περιλαµβάνει πολλούς διαφορετικούς τοµείς, εδώ θα επικεντρωθούµε σε ορισµένους 
επιλεγµένους τοµείς δραστηριότητας και ορισµένες µορφές λήψης αποφάσεων για να 
περιγράψουµε το βαθµό και τη φύση της συµµετοχής σε αυτούς. 
 

 3.3.4. Συµµετοχή σε Συλλογικές Ιδρυµατικές ∆ραστηριότητες 
 Όλα τα ιδρύµατα προστασίας οργανώνουν συλλογικές δραστηριότητες µε µερικές να 

είναι πιο περίτεχνες από άλλες. Αυτές περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων µαγείρεµα, 
καθάρισµα, ζωγραφική, εξόδους, ή την οργάνωση συγκεκριµένων εορτασµών όπως των 
Χριστουγέννων ή του Πάσχα. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες βασίζονται σε 
οµαδική λήψη αποφάσεων από τα παιδιά και το προσωπικό και οι επιθυµίες που 
εκφράζουν πολλά παιδιά λαµβάνονται υπόψη από το προσωπικό. Επειδή πολλές 
δραστηριότητες που οργανώνονται στο ιδρυµατικό πλαίσιο είναι συλλογικές, τα 
περισσότερα παιδιά συµµετέχουν στις δραστηριότητες της Στέγης. Για πολλά παιδιά, 
επιβεβαιώνεται έτσι η ενότητα της Στέγης και επικυρώνεται η συµβολική της εξίσωση µε 
την οικογένεια: «εν σαν την οικογένεια την κανονική», «όλοι πρέπει να συµµετέχουν, αφού 
είµαστε υποτίθεται µια οικογένεια». Όµως, όπως σε όλες οι οικογένειες, µερικά παιδιά 
που έλαβαν µέρος σε ορισµένες οµαδικές δραστηριότητες εξήγησαν ότι δεν ήταν 
ιδιαίτερα ενθουσιασµένα µε τη συµµετοχή τους (π.χ. σε µια κατασκήνωση) και ότι 
εύχονταν να µην είχαν πάει. 
 
3.3.5. Αποφασίζοντας για το Φαγητό 
Το διαιτολόγιο για κάθε ίδρυµα προστασίας ετοιµάζεται συνήθως από ένα διαιτολόγο σε 
συνεργασία µε το ∆ιευθυντή της Ιδρύµατος. Παρ’ όλο που λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη 
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για ένα εξισορροπηµένο διαιτολόγιο, τα παιδιά συχνά ερωτώνται για τις προτιµήσεις 
τους. Κάποτε ο ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος ζητά από τα παιδιά σε µια σύσκεψη της 
Στέγης να εισηγηθούν αυτό που θα ήθελαν να φάνε τις ακόλουθες ηµέρες. Συνήθως όµως 
αυτή η επικοινωνία διαδραµατίζεται πιο ανεπίσηµα στην πορεία των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων της Στέγης κυρίως στα ιδρύµατα προστασίας µε µικρό αριθµό παιδιών. 
 
Στα περισσότερα ιδρύµατα προστασίας, τα παιδιά δήλωσαν ότι οι επιθυµίες τους 
πραγµατοποιούνταν µέσα στα όρια της λογικής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µπορούν να 
τρώνε συνέχεια ανθυγιεινό φαγητό απλώς επειδή τους αρέσει. Όταν ζητείται από τα 
παιδιά σε µια σύσκεψη να δηλώσουν τις συγκεκριµένες προτιµήσεις τους και 
καταλήγουν να εκφράζουν διαφορετική προτίµηση το κάθε ένα, επικρατεί η πλειοψηφία. 
Όµως, όπως είπαν τα περισσότερα παιδιά, γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι 
επιθυµίες όλων των παιδιών, µε προσφορά µιας ευρύτερης ποικιλίας. Επίσης, µε τον 
καιρό, το προσωπικό και οι µάγειρες της Στέγης µαθαίνουν τι αρέσει στα παιδιά και το 
συµπεριλαµβάνουν στο εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πως 
είναι µια διαδικασία διαπραγµάτευσης, έτσι ώστε κάθε παιδί λαµβάνει αυτό που επιθυµεί 
κάποια στιγµή. Μόνο ένα από τα παιδιά που ερωτήθηκαν είπε ότι τα παιδιά δεν 
ερωτώνται ποτέ σχετικά µε τις προτιµήσεις τους για το φαγητό στο συγκεκριµένο ίδρυµα 
όπου διαµένει. Όταν τα παιδιά δεν επιθυµούν να φάνε το φαγητό που τους παρέχεται, 
µπορούν να φάνε κάτι άλλο που τους προσφέρεται ή να φτιάξουν κάτι τα ίδια για να 
φάνε (π.χ. ένα σάντουιτς).  
 
3.3.6. Αποφασίζοντας για την Ένδυση 
Τα παιδιά αποφασίζουν καθηµερινά τι να φορέσουν. Μερικά από τα µικρότερα παιδιά 
είπαν ότι το προσωπικό κάποια πρωινά τους φέρνει τα ρούχα που θα φορέσουν. Γενικά 
όµως, τα παιδιά φέρονται να είναι πολύ ευχαριστηµένα µε την ευκαιρία να επιλέξουν τα 
ίδια τι να φορέσουν. Όσο αφορά την αγορά ρούχων, τα παιδιά ανέφεραν µια παρόµοια 
κατάσταση. Κάθε χρόνο τα παιδιά δέχονται ένα επίδοµα για την αγορά ρούχων. Μερικά 
παιδιά είπαν ότι πρέπει να πάνε σε συγκεκριµένα καταστήµατα για τα ψώνια τους, άλλα 
είπαν ότι είναι ελεύθερα να πάνε για ψώνια όπου επιθυµούν. Πολλά παιδιά καταλήγουν 
να πηγαίνουν στο κατάστηµα µε τη ∆ιευθύντρια ή κάποιο άλλο µέλος του προσωπικού 
του ιδρύµατος. Είναι δική τους απόφαση τι θα αγοράσουν, παρ’ όλο που το προσωπικό 
µπορεί να τα συµβουλεύσει. Τα µικρότερα παιδιά ανέφεραν ότι µερικές φορές το 
προσωπικό αγοράζει τα ρούχα τους. Σε ορισµένα ιδρύµατα προστασίας, τα παιδιά έχουν 
πρόσβαση σε καινούρια, αχρησιµοποίητα ρούχα που δωρίζονται στο ίδρυµα προστασίας 
από τα οποία µπορούν να διαλέξουν κάτι πριν πάνε για ψώνια. 
 
3.3.7. Αποφασίζοντας πώς να Ξοδέψουν το Χαρτζιλίκι  
Τα παιδιά έχουν ένα µηνιαίο επίδοµα από το οποίο λαµβάνουν χαρτζιλίκι κάθε µέρα για 
να πάρουν στο σχολείο. Μερικά παιδιά ξοδεύουν αυτά τα λεφτά για να αγοράσουν 
κολατσιό και ροφήµατα στο σχολείο. Άλλα το αποταµιεύουν για να αγοράσουν κάτι που 
θέλουν. Τα παιδιά επίσης λαµβάνουν επίδοµα όταν βγαίνουν έξω, όπως και για την 
αγορά καρτών για τα κινητά τους τηλέφωνα. Περιστασιακά, όταν τους τελειώσουν τα 
λεφτά, πάνε στους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς ή στο ∆ιευθυντή που τους βοηθά 
προσωρινά µέχρι να φτάσει το επόµενο επίδοµα. 
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3.3.8. Επιλέγοντας Έπιπλα και ∆ιακοσµώντας το ∆ωµάτιό τους 
Σε ορισµένα ιδρύµατα προστασίας, τα παιδιά έχουν κάποια επιλογή σχετικά µε ποια 
έπιπλα µπορούν να έχουν στα δωµάτιά τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όµως, η 
επιλογή περιορίζεται σε ό,τι είναι διαθέσιµο. Η ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος συνήθως 
αποφασίζει ποια έπιπλα θα έχει κάθε παιδί και τα πλείστα παιδιά εµπιστεύονται την 
επιλογή της. Μπορεί να ερωτηθούν αν τους αρέσουν τα έπιπλα και αν αντιτίθενται 
έντονα σε κάτι, το προσωπικό προσπαθεί να ικανοποιήσει τις επιθυµίες τους. Τα παιδιά 
έχουν περισσότερο έλεγχο στον τρόπο διαρρύθµισης των επίπλων τους και διακόσµησης 
του δωµατίου τους, παρ’ όλο που µερικές φορές πρέπει να λάβουν άδεια από τη 
∆ιευθύντρια πριν αλλάξουν ή προσθέσουν κάτι (π.χ. αν τοποθετήσουν κάτι στον τοίχο 
τους). Σε ορισµένα ιδρύµατα, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να µπογιατίσουν τα 
δωµάτιά τους µε χρώµατα της επιλογής τους, παρ’ όλο που αυτό δε συµβαίνει σε όλα τα 
ιδρύµατα προστασίας. Ωστόσο, αρκετά παιδιά δήλωσαν ότι δεν ένοιωθαν ότι είχαν πολύ 
περιθώριο να διακοσµήσουν τα δωµάτιά τους εφόσον αυτό γινόταν κυρίως από τη 
∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος και το προσωπικό. Τα παιδιά σε ορισµένα ιδρύµατα 
προστασίας είπαν πως το προσωπικό τα ερωτά πώς θέλουν να διακοσµήσουν τα 
κοινόχρηστα δωµάτια του Ιδρύµατος, ενώ παιδιά από άλλα ιδρύµατα προστασίας είπαν 
πως το προσωπικό παίρνει αυτές τις αποφάσεις και πως εκείνα, ως παιδιά, δεν 
συµµετέχουν.  
 
3.3.9. Ελέγχοντας τη Θερµοκρασία του ∆ωµατίου  
Ο έλεγχος που έχουν τα παιδιά στη θερµοκρασία του δωµατίου τους ποικίλλει. Σε 
ορισµένα ιδρύµατα προστασίας, η θέρµανση και εποµένως η θερµοκρασία ελέγχεται από 
το προσωπικό. Σε άλλα ιδρύµατα προστασίας, όπου η θέρµανση µπορεί να ρυθµιστεί 
χωριστά στο κάθε δωµάτιο, τα παιδιά µπορεί να πάρουν άδεια να ρυθµίζουν τη 
θερµοκρασία του δωµατίου τους, παρ’ όλο που αυτό πάλι εξαρτάται και είναι συνήθως 
προνόµιο των µεγαλύτερων παιδιών (εφήβων). Το ίδιο ισχύει και για τον κλιµατισµό 
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών. Οι Λειτουργοί συνήθως ρυθµίζουν τη 
θερµοκρασία στο βαθµό που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλο, ιδίως για µικρότερα παιδιά, 
ενώ στα µεγαλύτερα παιδιά κάποτε επιτρέπεται να ρυθµίζουν τη θερµοκρασία στο 
δωµάτιό τους. Ορισµένες φορές, τα µικρότερα παιδιά µπορούν να ζητήσουν να 
χαµηλώσει η θερµοκρασία κατά το καλοκαίρι, αν και εξαρτάται από τους Λειτουργούς 
να υλοποιήσουν τις επιθυµίες τους. Όπως εξήγησαν µερικά παιδιά, όταν οι επιθυµίες 
τους δεν υλοποιούνται, µπορεί να ξεγελάσουν τους Λειτουργούς έτσι ώστε να πιστέψουν 
πως η θερµοκρασία του κλιµατισµού είναι ψηλότερη από ό,τι είναι στην 
πραγµατικότητα.  
 
3.3.10. Αποφασίζοντας Πώς να Περάσουν τον Ελεύθερο Χρόνο τους 
Τα παιδιά από τα οποία πήραµε συνέντευξη είπαν πολύ ξεκάθαρα ότι είναι δική τους 
επιλογή το τι κάνουν στις ελεύθερες ώρες τους. Αυτή η επιλογή ισχύει για όλες τις 
απόψεις του ελεύθερού τους χρόνου, είτε πρόκειται για µια συγκεκριµένη ασχολία που 
τα ευχαριστεί (π.χ. µπαλέτο, να παίζουν ένα µουσικό όργανο, κτλ.), µια διασκεδαστική 
ασχολία (π.χ. να παίζουν ποδόσφαιρο, βιντεοπαιχνίδια, να κάνουν ποδήλατο, κτλ.) ή 
απλώς να χαλαρώνουν ακούγοντας µουσική. Μόνο ένα αγόρι πήρε στη συνέντευξη µια 
διαφορετική θέση στο θέµα αυτό. Είπε ότι το προσωπικό θέλει να αποφασίζει τι να 
κάνουν τα παιδιά στον ελεύθερό τους χρόνο, παρ’ όλο που στην πραγµατικότητα δεν 
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µπορεί. Όπως είπε: «Κανονικά θέλουν να αποφασίζουν αλλά δεν τους αφήνω να 
αποφασίζουνε.» Σε αυτή του τη δήλωση, αυτό το αγόρι εισηγείται ότι ίσως δεν αρέσει 
στο προσωπικό κάθε ασχολία των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, αλλά στο κάτω 
κάτω πρόκειται για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και το προσωπικό έχει ελάχιστη 
εξουσία παρέµβασης εφόσον η ασχολία είναι νόµιµη. Έτσι, στην πράξη, τα παιδιά 
περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο όπως επιθυµούν. Αν αποφασίσουν να βγουν έξω από 
το ίδρυµα (π.χ. για να επισκεφτούν κάποιο φίλο τους), τότε πρέπει να πληροφορήσουν το 
προσωπικό και να πάρουν άδεια.  
 
3.3.11. Ασχολίες και Ενδιαφέροντα 
Τα παιδιά καταπιάνονται µε µια ποικιλία εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ασχολιών 
όπως κολύµβηση, τέχνη, προσκοπισµό, µουσική, ποδόσφαιρο, αντισφαίριση και θέατρο. 
Τα παιδιά είναι ελεύθερα να εισηγηθούν ενδιαφέροντα και ασχολίες µε τις οποίες θα 
ήθελαν να καταπιαστούν και όποτε είναι δυνατό, οι επιθυµίες τους υλοποιούνται. 
Εναλλακτικά, ο ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µπορεί να εισηγηθεί διαφορετικές επιλογές 
για το παιδί. Ως αποτέλεσµα, τα περισσότερα παιδιά έχουν πλούσια εξωσχολική ζωή. 
 
3.3.12. Αποφασίζοντας Πότε να Επισκεφτούν τις Οικογένειές τους 
Όταν ερωτήθηκαν, τα παιδιά είπαν πως µπορούν να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους για 
τη συχνότητα των επισκέψεών τους στις οικογένειές τους, αν και η απόφαση πρέπει να 
λαµβάνεται σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό. Για µερικά παιδιά, η διαδικασία 
είναι απλή. Αν δεν υπάρχει πρόβληµα µε τις επισκέψεις στην οικογένεια, η επιθυµία του 
παιδιού µπορεί να πραγµατοποιηθεί αµέσως. 
 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται µόνο περιορισµένη επαφή, συχνά το παιδί 
φέρεται ως να µη γνωρίζει τι µπορεί να κάνει για να αλλάξει την κατάσταση. Ένα αγόρι 
που βλέπει τους γονείς του µια φορά την εβδοµάδα εξήγησε ότι πρέπει να γίνεται «όπως 
το λένε εκείνοι [δηλαδή, οι Λειτουργοί].» Περιστασιακά, το παιδί µπορεί να αντιδράσει 
στις περιορισµένες επισκέψεις και να εναντιωθεί ανοιχτά στην απόφαση. Ένα κορίτσι, 
για παράδειγµα, µας εξήγησε ότι δεν της επιτράπηκε να δει την οικογένειά της για 
αρκετά χρόνια. Τώρα όµως της επιτρέπουν να τη βλέπει αλλά ακόµα και αν δεν της το 
επιτρέψουν θα το κάνει έτσι κι αλλιώς, επειδή δεν µπορούν να την εµποδίσουν να κάνει 
αυτό που θέλει. Παρ’ όλο που είναι µια εξαίρεση, η περίπτωση αυτού του κοριτσιού 
υποδεικνύει ότι πρέπει να στηρίξουµε περισσότερο τα παιδιά που αντιµετωπίζουν 
δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις, έτσι ώστε να µην αντιδρούν µε ακραίο τρόπο στις 
κατά τα άλλα σωστές αποφάσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Παρ’ όλο που 
είναι πολύ πιο σπάνιο, το αντίθετο σενάριο είναι επίσης δυνατό, δηλαδή, το παιδί µπορεί 
να επιθυµεί λιγότερες επισκέψεις στην οικογένειά του. Όπως εξήγησε ένα αγόρι, οι 
επισκέψεις του στην οικογένειά του ήταν πολύ συχνές και ζήτησε να αραιώσουν, όπως 
και έγινε.  
 
Για πολλά παιδιά, το καθορισµένο χρονοδιάγραµµα επισκέψεων (στις οικογένειες και 
από τις οικογένειες στο ίδρυµα προστασίας) είναι κάτι που δεν αµφισβητούν. Μερικά 
παιδιά λένε ότι δεν τα ρωτά κανείς πόσο συχνά επιθυµούν να βλέπουν τους γονείς τους. 
Μερικά λένε επίσης ότι αν και θα ήθελαν να βλέπουν τις οικογένειές τους πιο συχνά, δεν 
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εξέφρασαν αυτή την επιθυµία, επειδή δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν τόσο το ίδρυµα 
προστασίας όσο και ο Λειτουργός Ευηµερίας.  
 
Εκτός από τις επισκέψεις τους στις οικογένειές τους, τα παιδιά επίσης επικοινωνούν µε 
τους γονείς τους τηλεφωνικώς. Τα περισσότερα παιδιά είπαν ότι µπορούν να καλούν 
τους γονείς τους όποτε θέλουν, αλλά ότι πρέπει πρώτα να το αναφέρουν στον υπεύθυνο 
Λειτουργό. Όµως, µερικά από τα µεγαλύτερα παιδιά που έχουν κινητά τηλέφωνα είπαν 
ότι ορισµένες φορές δεν αναφέρουν στους υπεύθυνους Λειτουργούς ότι καλούν τις 
οικογένειές τους. Έτσι διεκδικούν µε το δικό τους τρόπο το δικαίωµα επικοινωνίας µε 
τους άλλους χωρίς να ζητούν πρώτα άδεια.  
 
3.3.13. Αποφασίζοντας Πότε να Επισκέπτονται τους Φίλους τους 
Κάποια παιδιά µας είπαν ότι είναι γενικά ελεύθερα να επισκέπτονται τους φίλους τους 
όποτε επιθυµούν. Πριν το κάνουν, συνήθως πληροφορούν τη ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος 
ή τους υπεύθυνους Λειτουργούς πότε σκοπεύουν να επιστρέψουν από την επίσκεψη. Οι 
επισκέψεις σε φίλους συνήθως προϋποθέτουν ότι η ∆ιευθύντρια έχει ήδη γνωρίσει αυτό 
το φίλο κάποια στιγµή και ότι εγκρίνει τη σχέση φιλίας. Πολλά παιδιά καταλαβαίνουν 
αυτή την ανάγκη και τη θεωρούν κάτι το φυσικό, κάτι που αναµένεται σε κάθε 
οικογένεια. 
 
Εκτός και αν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο να µην εγκριθεί η επίσκεψη του 
παιδιού σε ένα φίλο (π.χ. επειδή το παιδί πρέπει να µελετήσει ή έχει κάποια άλλη 
υποχρέωση), οι επισκέψεις γενικά εγκρίνονται. Αν ένα παιδί επιθυµεί να περάσει τη 
νύχτα στο σπίτι ενός φίλου του, τότε η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Η ∆ιευθύντρια 
και ο Λειτουργός Ευηµερίας πρέπει να εγκρίνουν την επίσκεψη αφού συσκεφτούν µε την 
οικογένεια για να σιγουρευτούν ότι η επίσκεψη θα είναι ασφαλής. Τα παιδιά επίσης 
δέχονται επισκέψεις από τους φίλους τους στο ίδρυµα προστασίας και για τέτοιες 
επισκέψεις δεν υπάρχουν περιορισµοί. Κατ’ ακρίβεια, οι επισκέψεις από φίλους στο 
ίδρυµα προστασίας είναι συνήθως προϋπόθεση για την µελλοντική επίσκεψη του παιδιού 
στο σπίτι αυτών των φίλων. 
 
Στην ακόλουθη υπό-ενότητα, συζητούµε τις σχέσεις που δηµιουργούν τα παιδιά µε 
Λειτουργούς στο πλαίσιο της ιδρυµατικής ζωής, εφόσον τέτοιες σχέσεις επηρεάζουν το 
βαθµό στον οποίο µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά έκφρασης των απόψεών τους και 
συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων. 
 
3.3.14. Οι Ευκαιρίες Έκφρασης των Παιδιών στο Ίδρυµα Προστασίας: Χτίζοντας 

Σχέσεις Εµπιστοσύνης και Λαµβάνοντας Στήριξη από το Προσωπικό 
Πολλά παιδιά είπαν ότι είναι ευχαριστηµένα µε τις σχέσεις που έχουν µε όλους τους 
Ιδρυµατικούς Λειτουργούς µε τους οποίους έχουν επαφή στο πλαίσιο της ζωής στο 
ίδρυµα προστασίας. Όπως εξήγησε ένα κορίτσι, οι Λειτουργοί ποτέ δεν πιέζουν τα παιδιά 
να κάνουν κάτι που δεν θέλουν και είναι πάντα πρόθυµοι να συζητήσουν θέµατα που τα 
απασχολούν. 
 
Ωστόσο, τα περισσότερα παιδιά έχουν αδυναµία σε ορισµένους Ιδρυµατικούς 
Λειτουργούς. Αυτοί είναι οι Λειτουργοί τους οποίους εµπιστεύονται και µε τους οποίους 



 35

µοιράζονται προσωπικές ανησυχίες, είναι αυτοί µε τους οποίους µπορούν να 
διασκεδάσουν, να αστειευτούν και να κάνουν ωραίους περιπάτους, είναι οι άνθρωποι που 
τους προσφέρουν κεραστικά και που τους συµπεριφέρονται καλά. Άλλα παιδιά έχουν 
σκαµπανεβάσµατα στις σχέσεις τους µε τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, κάποτε τα πάνε 
καλά µαζί τους αλλά άλλες φορές έχουν προβλήµατα. 
 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και Λειτουργοί τους οποίους τα παιδιά αντιπαθούν επειδή 
‘µουρµουρούν’, ‘φωνάζουν’ και ‘διατάζουν’, επειδή είναι αυστηροί και αδιάλλακτοι µαζί 
τους και επιµένουν να επιβάλλουν µια καθορισµένη ώρα για ύπνο, και επειδή κάποτε 
λαµβάνουν αποφάσεις που τα παιδιά νοιώθουν πως δεν είναι σωστές (π.χ. να πρέπει τα 
παιδιά να αλλάζουν ρούχα όταν επιστρέφουν από το σχολείο στο ίδρυµα). Όπως εξήγησε 
ένα κορίτσι: «Όταν έρθω που το σχολείο µουρµουρούν µου.  Πήγαινε άλλαξε τα ρούχα 
σου, πήαινε κάµε το ένα σαµπώς και δεν ξέρω εγώ τι εν να κάµω.» Κάποτε υπάρχουν 
Λειτουργοί που κάποια παιδιά νοιώθουν πως δεν µπορούν να εµπιστευτούν υπό καµιά 
περίσταση. Τα παιδιά δοκιµάζουν τις σχέσεις τους µε τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς 
και αν ανακαλύψουν ότι δεν κρατούν τα µυστικό τους, δεν τους εµπιστεύονται ξανά. Για 
τα παιδιά είναι σηµαντικό να έχουν Λειτουργούς που δεν φωνάζουν και δεν θυµώνουν 
µαζί τους, που µιλούν σιγά και ευγενικά σε αυτά, και που δεν συνηθίζουν να τους δίνουν 
διαταγές. 
 
Τα περισσότερα παιδιά έχουν κάποιο Ιδρυµατικό Λειτουργό εντός της Στέγης µε τον 
οποίο νιώθουν άνετα να µιλήσουν για διάφορα θέµατα που τα απασχολούν. Επίσης 
πολλά από τα παιδιά απευθύνονται στο ∆ιευθυντή της Στέγης για να συζητήσουν σοβαρά 
θέµατα που τα απασχολούν αλλά και πιο απλά θέµατα της καθηµερινότητας τους. 
Ορισµένα παιδιά πιστεύουν ότι µπορούν να συζητήσουν προσωπικά τους θέµατα µε όλα 
τα άτοµα που εργάζονται στο ίδρυµα ενώ άλλα παιδιά προτιµούν να συζητούν τέτοια 
θέµατα µε τα άτοµα του ίδιου φύλου («µε τους άντρες παραπάνω, µε τις γυναίκες δεν τα 
συζητώ, ούτε µε τη λειτουργό µου» εξήγησε ένα αγόρι). Άλλα παιδιά απευθύνονται σε 
άτοµα που βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός της Στέγης και που τους έχουν εµπιστοσύνη 
όπως είναι οι δασκάλες, οι φίλοι τους, ο ψυχολόγος τους, η γυναίκα της κουζίνας, ο 
Λειτουργός Ευηµερίας ακόµη και η οικογένεια τους («την µάµα µου. Τζείνης τα λαλώ τα 
προβλήµατα µου»).  
 
Κριτήρια επιλογής για το άτοµο µε το οποίο θα συζητήσουν τα προσωπικά τους, όπως 
ανέφεραν τα παιδιά, περιλαµβάνουν την ευχάριστη ώρα που περνούν µαζί («επειδή 
λαλούν τζιαι οι δκυο αστεία τζιαι περνούνε καλά µε τζείνους» ), τη συµπάθεια που 
τρέφουν για το συγκεκριµένο άτοµο και το βαθµό οικειότητάς τους προς αυτό το άτοµο. 
Ωστόσο, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι δεν είναι εξίσου εύκολο για όλα τα παιδιά 
να µοιράζονται τα προσωπικά τους θέµατα µε το προσωπικό. Ένα εντεκάχρονο αγόρι 
µας εξήγησε ότι κάποτε νοιώθει ντροπαλότητα όταν συζητά προσωπικά θέµατα µε το 
προσωπικό ή το ∆ιευθυντή του ιδρύµατος.  
 
Ελάχιστα παιδιά ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κανένα άτοµο µε το οποίο να νιώθουν άνετα 
να συζητήσουν κάτι προσωπικό. Οι λόγοι είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στο 
προσωπικό όσο και στα άλλα παιδιά που διαµένουν στο ίδρυµα και το ότι δεν υπάρχει 
ανταπόκριση στα ζητήµατα τους (π.χ όπως έχει εξηγήσει ένα κορίτσι όταν πιάσει 
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τηλέφωνο την Κοινωνικό Λειτουργό αυτή της λεει ότι έχει δουλεία και ότι θα την πάρει 
αργότερα αλλά δεν την παίρνει). Ένα από τα παιδιά εξέφρασε την απογοήτευση του 
λέγοντας πως τα άτοµα που βρίσκονται στο ίδρυµα «δεν είναι άτοµα εµπιστοσύνης» ενώ 
ένα άλλο παιδί είπε «και πως µιλώ ίντα που κατάλαβα; Μόνος µου µιλώ, µε τον τοίχο».  
Όταν ερωτήθηκε πού θα πήγαινε αν είχε ένα προσωπικό θέµα να συζητήσει, ένα 
εννιάχρονο αγόρι είπε: «Σε κανένα. Καλύτερα να µείνω µε τα προβλήµατα που έχω παρά 
να πω κάτι σε κάποιον.» Ο λόγος για αυτό, όπως εξήγησε αργότερα, είναι επειδή δεν 
εµπιστεύεται κανένα. 
 
Άλλα παιδιά έµαθαν να χειρίζονται τα προσωπικά τους θέµατα τα ίδια παρά να 
στρέφονται σε άλλους για βοήθεια. Ένας έφηβος για παράδειγµα µας εξήγησε ότι 
προτιµά να βασίζεται στη δική του δύναµη για να χειρίζεται τα προσωπικά του. «Εν θέλω 
να ζητήσω κάποιου.  Eγώ θέλω να κάµω µε δικά µου ... ξέρω ότι είµαι άνθρωπος που 
στέκεται στα πόδια του.» Πρόσθεσε ότι ξέρει πως θα λάβει βοήθεια αν τη ζητήσει, αλλά 
είναι σηµαντικό για εκείνον να εξετάζει τα προβλήµατά του ο ίδιος. Όπως είπε: «Γενικά 
εν θα ήθελα κάποια βοήθεια. Αν χρειαστώ κάτι εν να το ζητήσω αλλά άµα εν κάτι που 
θέλω να το πετύχω εν να το πετύχω που µόνος µου. Εν µπορώ να βάλω άλλον µέσα στη 
ζωή µου για να µε κάτσει και να µου τα κάµει πιο εύκολα. Θέλω να το κάµω εγώ ο ίδιος 
για να νοιώσω την ικανοποίηση.» 
 
Η ακόλουθη υπό-ενότητα εξερευνά το βαθµό στον οποίο τα παιδιά στο ίδρυµα 
προστασίας εκφράζουν τις απόψεις τους, αναλύοντας εξίσου τις ευκαιρίες και τους 
περιορισµούς που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή τους ζωή. 
 
3.3.15 Το ∆ικαίωµα των Παιδιών να Εκφράζουν τις Απόψεις τους 
Οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί και οι ∆ιευθυντές των ιδρυµάτων ανέφεραν ότι τα παιδιά και 
οι έφηβοι έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τις γνώµες και συναισθήµατά τους και 
ότι το προσωπικό συχνά τα ενθαρρύνει να το κάνουν. Για παράδειγµα ένας Ιδρυµατικός 
Λειτουργός δήλωσε ότι «αν δούµε κάποιο παιδί ότι εν λίγο κατσουφιασµένος εν να το 
πλησιάσουµε, να δούµε αν θέλει να το συζητήσει». Ως ένα βαθµό όµως αυτό εξαρτάται 
από την προσωπικότητα του παιδιού, δηλαδή, κατά πόσο νοιώθει άνετα να συζητήσει 
προσωπικά θέµατα µε ένα Λειτουργό. Επίσης, σύµφωνα µε ένα Ιδρυµατικό Λειτουργό, ο 
βαθµός έκφρασης των συναισθηµάτων και απόψεων του παιδιού εξαρτάται από το πόσο 
συνδεδεµένο είναι µε το Λειτουργό.  
 
Γενικά, τα παιδιά εκφράζουν τη γνώµη τους και τα συναισθήµατά τους στους 
Ιδρυµατικούς Λειτουργούς όταν νοιώθουν την ανάγκη να το κάνουν και όσο συχνά 
θέλουν, παρ’ όλο που φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να συµβεί τη νύχτα όταν χαλαρώνουν 
και έχουν περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν και να συλλογιστούν. Επίσης, ένας 
Ιδρυµατικός Λειτουργός τόνισε ότι τα παιδιά εκφράζονται πιο εύκολα όταν βρίσκονται 
εκτός της Στέγης εξηγώντας ότι σε µια έξοδο το παιδί νιώθει πιο άνετα παρά µέσα στο 
ίδρυµα.  
 
Αρκετοί Ιδρυµατικοί Λειτουργοί δήλωσαν ότι τα παιδιά έχουν ένα «άτοµο κλειδί» το 
οποίο εµπιστεύονται και στο οποίο εκφράζουν τα συναισθήµατα τους. Τα «άτοµα 
κλειδιά» συνήθως καθορίζονται --ένα για το κάθε παιδί-- µετά από συζήτηση του 
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προσωπικού και του ∆ιευθυντή και µε βάση τις προτιµήσεις των ίδιων των παιδιών. 
Γενικά οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί ανέφεραν ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόβληµα στο να 
εκφραστούν και νιώθουν άνετα να συζητήσουν θέµατα που τα αφορούν τόσο µε το 
προσωπικό όσο και µε τον Κοινωνικό Λειτουργό τους. Φαίνεται ότι κάποια παιδιά έχουν 
αδυναµία σε συγκεκριµένους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς. Ορισµένες φορές τα παιδιά 
αναµένουν τη στιγµή που τα συγκεκριµένα άτοµα θα είναι µόνα τους (ειδικά τα βράδια) 
για να τους προσεγγίσουν ενώ κάποτε τους παίρνουν τηλέφωνο όταν είναι εκτός 
υπηρεσίας. Παιδιά από ένα συγκεκριµένο ίδρυµα έχουν ιδιαίτερη αδυναµία στη 
∆ιευθύντρια και περισσότερο µιλούν µαζί της παρά µε οποιονδήποτε άλλο άτοµο γιατί 
όπως εξήγησε ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός «προτιµούν το άτοµο που θα πάρει τις 
αποφάσεις και είναι το µοναδικό άτοµο που είναι πιο πολλές ώρες εδώ». Επίσης, κάποια 
παιδιά, όπως αναφέρει µια ∆ιευθύντρια, εµπιστεύονται και εθελοντές µε τους οποίους 
συζητούν κάποιες σκέψεις τους. Οι εθελοντές µε τη σειρά τους συχνά παροτρύνουν τα 
παιδιά να συζητήσουν το θέµα που τα απασχολεί και µε κάποιο µέλος του προσωπικού.   
 
Τα παιδιά επίσης συχνά µιλούν και µε τους Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι όπως οι 
ίδιοι αναφέρουν, τους έχουν δώσει και τα προσωπικά τους τηλέφωνα για να τους 
παίρνουν όποτε θέλουν να τους µιλήσουν. Επίσης κάποιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί 
ανέφεραν ότι τα παιδιά συνήθως εκφράζονται πιο εύκολα από τους έφηβους και αυτό 
ίσως να οφείλεται στην στενότερη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των Λειτουργών στις 
Στέγες και των παιδιών. Γενικά όµως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δήλωσαν ότι 
προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να τους εκφράσουν τις απόψεις τους ακόµα και 
µέσα από ατοµικές συνεντεύξεις έτσι ώστε να νιώθουν πιο άνετα.  
 
Σύµφωνα µε τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς τα παιδιά συχνά συζητούν οικογενειακά 
θέµατα µαζί τους. Για παράδειγµα, αρκετά παιδιά µπορεί να συζητήσουν την ανάγκη 
τους να επισκεφθούν την οικογένεια τους που όπως αναφέρει µια ∆ιευθύντρια ιδρύµατος 
«όσον καλά και αν περνούν δαµέ πάντα εν να σου πει το µωρό θέλω να πάω στην 
οικογένεια µου, θέλω να πάω στην µάµα µου, στον παπά µου».  
 
Άλλα θέµατα που συζητάνε τα παιδιά συχνά µε τους λειτουργούς τους (∆ιευθυντής, 
Κοινωνικό Λειτουργό, Ιδρυµατικούς Λειτουργούς) αφορούν το σχολείο, τους φίλους 
τους, τη ψυχαγωγία τους (π.χ. κατασκηνώσεις, εκδροµές) ως επίσης και θέµατα 
σεξουαλικής αγωγής. Υπάρχουν όµως και καθηµερινά θέµατα που απασχολούν τα παιδιά 
και τα οποία µπορούν να συζητήσουν µε τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς. Κάποια από 
αυτά τα θέµατα είναι οι καθηµερινές δραστηριότητες τους (π.χ. αλλαγή ωραρίου του 
φροντιστηριακού µαθήµατος), ο ρουχισµός τους (π.χ αν θα αγοράσουν καινούργια 
ρούχα), τα χρήµατα τους  (π.χ ηµερήσιο χαρτζιλίκι), και οι σχέσεις τους µε το άλλο φύλο.  
 
Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλο που τα παιδιά φαίνεται να έχουν ευκαιρίες έκφρασης, 
φαίνεται ότι πιο συγκροτηµένες οµαδικές προσπάθειες θα έδιναν στα παιδιά 
επιπρόσθετες ευκαιρίες να εκφραστούν για θέµατα που τα απασχολούν συλλογικά στους 
διάφορους αρµόδιους που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Όπως ένας Ιδρυµατικός 
Λειτουργός το έχει θέσει: «Εκείνο το οποίο απουσιάζει είναι οι οργανωµένες συνάξεις 
των παιδιών, µαζί µε όλο το προσωπικό, τις κοινωνικές λειτουργούς των παιδιών και 
προϊσταµένων από τα επαρχιακά γραφεία, όπου µπορούν να ανταλλάσσονται απόψεις και 
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να δίνεται feedback όσον αφορά απαιτήσεις, εισηγήσεις των παιδιών και του 
προσωπικού.» 
 
Η ακόλουθη υπό-ενότητα συζητά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία περιλαµβάνει 
παιδιά που διαµένουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας και τη συµµετοχή των παιδιών 
σε αυτή. 
 
3.3.16. Λήψη Αποφάσεων από το Ίδρυµα και Άλλους Υπεύθυνους που Επηρεάζουν τα    

Παιδιά  
Οι αποφάσεις που παίρνονται είτε από το ίδρυµα είτε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας και επηρεάζουν τα παιδιά ποικίλλουν ως προς την σηµασία και σπουδαιότητα 
που έχουν στη ζωή των παιδιών. Κάποιες από τις σηµαντικές αποφάσεις που παίρνονται 
αφορούν στην αποκατάσταση του παιδιού στη βιολογική του οικογένεια ή σε ανάδοχη 
οικογένεια. Όπως ανέφεραν κάποιοι από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς και τους 
Λειτουργούς Ευηµερίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, από την πρώτη στιγµή 
που γίνεται εισδοχή του παιδιού στο ίδρυµα τίθεται ως πρωταρχικός στόχος η 
αποκατάσταση του. Σύµφωνα µε την Προϊστάµενη Υπηρεσίας Κοινοτικής Εργασίας 
«αυτός είναι αυτοσκοπός [η αποκατάσταση], το συντοµότερο ένα παιδί να έχει 
αποκατασταθεί σε οικογένεια εκτός του ιδρύµατος φυσικά».  
 
Άλλη σηµαντική απόφαση που ενδέχεται να προκύψει κατά την διάρκεια της ζωής ενός 
παιδιού στο ίδρυµα  αφορά στις επισκέψεις που γίνονται από τα παιδιά σε σπίτια 
εθελοντών, φίλων ή συγγενών. Για να µπορεί ένα παιδί να επισκεφθεί µία οικογένεια 
πρέπει πρώτα να είναι εγκεκριµένη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, ιδιαίτερα 
σε περίπτωση που το παιδί επιθυµεί να διανυκτερεύσει. Όταν η επίσκεψη θα γίνει σε 
σπίτι εθελοντών, γίνεται συνήθως γνωριµία µεταξύ των Ιδρυµατικών Λειτουργών, του 
∆ιευθυντή και των εθελοντών έτσι ώστε να σιγουρευτούν οι Λειτουργοί για την 
ασφάλεια του παιδιού. Επίσης, όπως ανάφερε ένας από τους Λειτουργούς του 
Επαρχιακού Γραφείου, οι πιθανές επισκέψεις του παιδιού σε συγγενικό σπίτι --«αν θα 
πάει στον τάδε θείο, αν θα πάει στην τάδε θεία ή στους γονείς»-- αξιολογούνται από τους 
Λειτουργούς Ευηµερίας που αποφασίζουν αν το παιδί µπορεί να επισκεφθεί το 
συγκεκριµένο σπίτι.  
 
Μία άλλη απόφαση που µπορεί να ληφθεί από Λειτουργούς και να επηρεάζει τη ζωή του 
παιδιού αφορά στις επισκέψεις σε παιδοψυχολόγους ή σε παιδοψυχίατρους. Οι 
Λειτουργοί (π.χ. Ιδρυµατικοί Λειτουργοί, ο ∆ιευθυντής και ο Λειτουργός Ευηµερίας) που 
έχουν άµεση επαφή µε τα παιδιά αποφασίζουν αν είναι αναγκαία η βοήθεια κάποιου 
ειδικού. Όπως ανάφερε µία από τις ∆ιευθύντριες για συγκεκριµένη περίπτωση παιδιού 
«τωρά περνά [ένα παιδί] µία κρίση, εν αποµονωµένος, τζιαµέ που ήταν ευγενικός ξαφνικά 
µπορεί να βρίζει, να συµπεριφέρεται άσχηµα στο προσωπικό (. . .) εν µπορείς να πεις είµαι 
ο ειδικός, άρα ήρθε η εποχή, πρέπει να πάει στον ψυχολόγο». Η απόφαση για το πόσο 
συχνά πρέπει να γίνονται οι επισκέψεις στον ειδικό εναπόκειται στον ψυχολόγο που 
παρακολουθεί το παιδί και στα κεντρικά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας.  
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Ακόµα µία σηµαντική απόφαση που µπορεί να παρθεί από τους Ιδρυµατικούς 
Λειτουργούς αφορά στην τηλεφωνική επικοινωνία που έχουν τα παιδιά µε τους γονείς 
τους. Έχουν οριστεί από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς ενός ιδρύµατος συγκεκριµένες 
µέρες όπου όλα τα παιδιά µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους γονείς τους µέσω 
τηλεφώνου. Αυτή η πρακτική όπως µας εξηγήθηκε υιοθετήθηκε έτσι ώστε να υπάρχει πιο 
οµαλή λειτουργία µέσα στο χώρο όσο αφορά την ώρα επικοινωνίας που έχουν τα παιδιά 
µε τις οικογένειες τους. ∆ηλαδή, µπαίνει ένα πρόγραµµα έτσι ώστε να µην είναι 
ανεξέλεγκτος ο βαθµός επικοινωνίας των παιδιών µε τους γονείς τους. Όπως εξηγεί 
Ιδρυµατικός Λειτουργός «προσπαθούµε να µη γίνεται εκµετάλλευση εις βάρος των άλλων 
παιδιών διότι αν αφήνω ένα παιδάκι που θέλει να τηλεφωνεί τρεις φορές την ηµέρα της 
µάµας της έπρεπε να αφήνω και τον άλλο».  
 
Τέλος, µερικοί Ιδρυµατικοί Λειτουργοί αναφέρθηκαν και σε κάποιες άλλες αποφάσεις 
που µπορεί να παρθούν από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς και να  επηρεάζουν την 
καθηµερινή ζωή των παιδιών στο ίδρυµα. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν θέµατα σωστής 
παρουσίασης και συµπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο (π.χ., πως πρέπει να ντύνονται 
τα παιδιά), θέµατα ψυχαγωγίας (π.χ. ώρες παιχνιδιού και τηλεόρασης), θέµατα 
δραστηριοτήτων εντός και εκτός της Στέγης (π.χ. συµµετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις, 
κλπ). Τέλος, πιθανόν να παρθούν και κάποιες αποφάσεις σχετικές µε την ευρύτερη 
εκπαίδευση του παιδιού (π.χ., φροντιστηριακά µαθήµατα, επιµόρφωση σε θέµατα 
σεξουαλικής αγωγής και καθαριότητας, κλπ).  
 
Τα περισσότερα παιδιά νοιώθουν ότι πληροφορούνται επαρκώς όταν λαµβάνονται 
αποφάσεις που είναι σηµαντικές για τη ζωή τους και ότι ποτέ δεν εξαναγκάζονται να 
κάνουν κάτι που δε θέλουν να κάνουν. Συνήθως, µια ιδέα προτείνεται στα παιδιά και αν 
τη δεχτούν, τότε αποφασίζεται. Αν όχι, τότε αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις. Αυτό 
πιθανώς να σηµαίνει ότι σε µια τυπική διαδικασία, η πρωτοβουλία κυρίως είναι εκ 
µέρους του προσωπικού που προτείνει ιδέες στα παιδιά παρά εκ µέρους εξίσου των 
παιδιών και των ενηλίκων που δουλεύουν µαζί για να λάβουν µια απόφαση. Όπως 
εξήγησε ένα κορίτσι όταν ερωτήθηκε αν οι ενήλικες που συµµετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων λαµβάνουν πραγµατικά υπόψη τους τις επιθυµίες των παιδιών: «Ναι και 
θωρούν τι είναι πιο καλό και έρχονται και λαλούν σου. Σαν αν δεχτείς εν εντάξει, αν 
δεχτείς εδέχτηκες, αν δεν δεχτείς εν εδέχτηκες, εν θα το κάµεις.» 
 
Γενικά µιλώντας, τα παιδιά δήλωσαν ότι τους ζητείται να αναφέρουν στο προσωπικό τις 
προτιµήσεις τους, ιδίως για θέµατα ψυχαγωγίας (π.χ. τι θα ήθελαν να κάνουν στις 
διακοπές, κτλ.) και της καθηµερινής τους ζωής στο ίδρυµα προστασίας (π.χ. τι να φάνε). 
Για πιο σηµαντικές αποφάσεις, όπως επισκέψεις στις οικογένειές τους, τα παιδιά 
πληροφορούν τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό που συνήθως εγκρίνει τα αιτήµατά 
τους, εφόσον δεν υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες (π.χ. περιορισµένη επαφή µε την 
οικογένεια για την ασφάλεια του παιδιού, κτλ.) Τα παιδιά αισθάνονται ότι οι απόψεις 
τους λαµβάνονται υπόψη, παρ’ όλο που µερικά από αυτά δεν µπορούσαν να πουν µε 
σιγουριά εάν ζητείται πάντοτε η γνώµη τους για τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων.  
 
Τα παιδιά επίσης εξήγησαν ότι πολλές από τις αποφάσεις που αφορούν την καθηµερινή 
τους ζωή στο ίδρυµα προστασίας λαµβάνονται από την ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος, ενώ 
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για πιο σοβαρές αποφάσεις λαµβάνει µέρος και ο Λειτουργός Ευηµερίας που έχει την 
ευθύνη της περίπτωσης. Όταν ένα παιδί αναφέρει ένα θέµα (π.χ. ένα αίτηµα για να 
αλλάξει δωµάτιο ή συγκάτοικο), η ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος και ο Λειτουργός 
Ευηµερίας συνήθως πρέπει να το εγκρίνουν. Με άλλα λόγια, η τελική απόφαση 
εναπόκειται στους υπεύθυνους ενήλικες. Παρ’ όλο που η γενική τάση είναι να 
συµµετέχουν τα παιδιά ως ένα βαθµό στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αλλά όχι πάντα 
ως ισότιµοι συνεργάτες), όταν τα παιδιά διαφωνούν µε µια απόφαση, ανακαλύπτουν ότι 
δεν µπορούν να κάνουν και πολλά αν οι ενήλικες ισχυριστούν ότι η απόφαση είναι για το 
συµφέρον του παιδιού.  
 
Από καιρού εις καιρόν, το παιδί πληροφορείται σχετικά µε µια απόφαση και δεν υπάρχει 
περιθώριο για τις επιθυµίες του (π.χ. η απόφαση να µετακινηθεί το παιδί σε άλλο ίδρυµα 
προστασίας λόγω ηλικίας, η απόφαση να µην επιστρέψει το παιδί στην οικογένειά του 
επειδή αυτό δεν είναι ασφαλές, κτλ.). Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι τα παιδιά δεν 
πληροφορούνται για τις συνέπειες της απόφασης, αλλά ότι στο βαθµό που οι επιθυµίες 
των παιδιών δεν συµφωνούν µε τις επιθυµίες των ενηλίκων, θα επικρατήσουν οι 
επιθυµίες των ενηλίκων. Πολλά παιδιά από τα οποία πήραµε συνέντευξη έχουν 
συνείδηση του ότι οι επιθυµίες τους δεν µπορούν πάντα να πραγµατοποιούνται και ότι οι 
ενήλικες (π.χ. η ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος ή η υπεύθυνη Λειτουργός Ευηµερίας) πρέπει 
να εγκρίνουν ή απορρίψουν το αίτηµά τους ή να πάρουν την τελική απόφαση. 
 
Σε περιπτώσεις όπου οι επιθυµίες των παιδιών είναι αντίθετες µε τις αποφάσεις που 
πάρθηκαν, τα παιδιά είναι δυσαρεστηµένα µε το αποτέλεσµα αλλά συνειδητοποιούν ότι 
δεν µπορούν να κάνουν και πολλά. Η έρευνά µας έδειξε ορισµένες περιπτώσεις παιδιών 
που πήγαν ενάντια σε µια απόφαση µε τρόπο που τελικά υποχρέωσε τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας και τα εµπλεκόµενα Ιδρύµατα Προστασίας να παρακάµψουν 
µερικούς από τους νοµικούς περιορισµούς που υπάρχουν και να δώσουν προτεραιότητα 
στο συµφέρον του παιδιού (π.χ. σε περιπτώσεις όπου το παιδί αρνήθηκε να µετακινηθεί 
σε άλλο ίδρυµα προστασίας αφού έφτασε το ανώτατο όριο ηλικίας που επιτρέπεται στο 
ίδρυµα όπου διέµενε). 
 
Όπως ανέφεραν αρκετοί Λειτουργοί, τα παιδιά συµµετέχουν σε κάποιες από τις 
αποφάσεις που λαµβάνονται και επηρεάζουν τη ζωή τους. Συνήθως το παιδί συµµετέχει 
στη λήψη αποφάσεων για θέµατα που απασχολούν την καθηµερινή του ζωή στο ίδρυµα. 
Για παράδειγµα, τα παιδιά µπορούν να συµµετάσχουν µαζί µε τους Ιδρυµατικούς 
Λειτουργούς στη διαµόρφωση κανόνων εντός του ιδρύµατος. Επίσης τα παιδιά µπορούν 
να αποφασίζουν µαζί µε το ∆ιευθυντή και το ιδρυµατικό προσωπικό θέµατα που 
αφορούν στην εκπαίδευση τους, όπως η επιλογή δασκάλας για φροντιστηριακά 
µαθήµατα η επιλογή φροντιστηριακού µαθήµατος ή η ενασχόληση µε κάποιο χόµπι (π.χ. 
µουσικό όργανο, αθλοπαιδιές, κτλ). Παροµοίως, τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν τι 
ρούχα θα φορέσουν ή θα αγοράσουν.  
 
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη συµµετοχή του παιδιού στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν θέµατα επισκέψεων εξαρτάται από την περίπτωση και την ηλικία του κάθε 
παιδιού. Για παράδειγµα, όταν ένα παιδί επιθυµεί να επισκεφθεί φίλους ή συµµαθητές 
του το συζητά µε κάποιο Ιδρυµατικό Λειτουργό ή το ∆ιευθυντή. Αυτοί µε τη σειρά τους 
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θα γνωρίσουν τη µητέρα του παιδιού (του φίλου ή του συµµαθητή) και όπως αναφέρει 
ένας λειτουργός «µπορούµε να πάµε µαζί µε το παιδί για να επισκεφτούµε (. . .) να 
κάτσουµε µαζί µε την µάµα, και τα παιδιά να παίξουν». Όταν τα παιδιά είναι µεγαλύτερης 
ηλικίας, θα γίνει πάλι η γνωριµία µε τους γονείς του φίλου ή του συµµαθητή και εφόσον 
όλα είναι εντάξει το παιδί θα µπορεί να κάνει την επίσκεψη µόνο του.  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε περιπτώσεις όπου το παιδί θα επισκεφθεί σπίτι εθελοντών ή 
θα διανυκτερεύσει σε ανάδοχη οικογένεια πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία κατά 
την οποία οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί και ο ∆ιευθυντής θα πρέπει να πάρουν την έγκριση 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας ότι η συγκεκριµένη οικογένεια ή οι εθελοντές 
είναι εγκεκριµένοι από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας. Πάντοτε το παιδί έχει την 
ευχέρεια να αποφασίσει αν θέλει να πάει ή όχι για επίσκεψη. Όπως ανάφερε Ιδρυµατικός 
Λειτουργός «εάν το παιδί δεν θέλει να πάει σε κάποιον φυσικά δεν θα πάει. ∆εν θα το 
πιέσουµε». 
 
Η συµµετοχή του παιδιού στη λήψη αποφάσεων διαφοροποιείται όταν τίθεται το θέµα 
της αποκατάστασης στους βιολογικούς του γονείς ή σε ανάδοχη οικογένεια. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η απόφαση θα παρθεί χωρίς την παρουσία του παιδιού. Όπως εξηγεί 
µία ∆ιευθύντρια ιδρύµατος «αν ξέρω εκ των προτέρων ότι δεν πρέπει να πάει σπίτι του 
[λόγω ακατάλληλων συνθηκών] δεν µπορώ να ρωτήσω το παιδί αν θέλει να πάει σπίτι 
του. Θα κάνω σφάλµα µετά». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, γίνονται πολυθεµατικές όπου όλοι 
οι εµπλεκόµενοι που έχουν άµεση επαφή µε το παιδί (π.χ. Λειτουργός Ευηµερίας, άλλοι 
Λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, ο ∆ιευθυντής, κτλ) συναθροίζουν 
όλα τα δεδοµένα της περίπτωσης του παιδιού. Αφού παρθούν κάποιες αποφάσεις σχετικά 
µε το θέµα της αποκατάστασης του παιδιού, ο Λειτουργός Ευηµερίας ή ο ∆ιευθυντής θα 
ενηµερώσουν το παιδί και θα συζητήσουν µαζί του τη συγκεκριµένη απόφαση. Ανάλογα 
µε την αντίδραση του παιδιού παίρνεται και η ανάλογη απόφαση. Για παράδειγµα, όπως 
εξήγησε ένας Λειτουργός Ευηµερίας, «υπάρχουν παιδιά που δεν εδέχτηκαν την ανάδοχη 
οικογένεια και έµειναν εκεί [στο ίδρυµα] µέχρι που µπόρεσαν να αποκατασταθούν στο 
σπίτι τους ή µεγαλώσαν κάπως και µπορούσαµε να τους βάλουµε µόνους».  
 
Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός, γίνονται 
συνεδριάσεις από όλο το προσωπικό του ιδρύµατος µαζί µε το ψυχολόγο και τον Επόπτη 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας για να παρθούν κάποιες αποφάσεις που 
επηρεάζουν τα παιδιά. Σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις τα παιδιά δεν συµµετέχουν, απλά 
τους ενηµερώνουν οι Λειτουργοί αργότερα και το συζητούν µαζί τους. Υπάρχουν όµως 
και περιπτώσεις όπου το παιδί µπορεί να παραστεί σε πολυθεµατικές συζητήσεις. Όπως 
ανάφερε µια ∆ιευθύντρια ιδρύµατος πολύ σπάνια τα παιδιά µπορούν να εκφραστούν 
κατά τη διάρκεια τέτοιων συναντήσεων. Όπως εξήγησε όµως αυτό συµβαίνει µε παιδιά 
εφηβικής ηλικίας και «[το παιδί] νιώθει πολλά άβολα να µιλήσει (. . .) γιατί καθόµαστε 
εµείς 5, 6, 4 άτοµα τζιαι έρκεται το µωρό µέσα τζιαι βλέπεις όλα τα βλέµµατα πάνω του». 
Λειτουργός Επαρχιακού Γραφείου ανάφερε ότι µερικά παιδιά νιώθουν πιο άνετα να 
δίνουν γραπτώς τις απόψεις τους παρά να παρίστανται σε τέτοιου είδους επιτροπές.  
 
Σύµφωνα µε την Προϊστάµενη Υπηρεσίας Κοινοτικής Εργασίας υπάρχει εγκύκλιος που 
αφορά τη διαδικασία συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα όµως 
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εξέφρασε κάποιους προβληµατισµούς ως προς την λειτουργία αυτής της πρακτικής. 
Όπως έχει δηλώσει «η πολυθεµατική οµάδα δεν συναντιέται σε τακτά διαστήµατα όπως θα 
θέλαµε να συναντιέται γι’ αυτά τα παιδιά». Επίσης τόνισε την αναγκαιότητα της 
ετοιµασίας ατοµικών σχεδίων φροντίδας στα οποία να συµµετέχουν όλοι οι ειδικοί που 
εµπλέκονται µε το παιδί 
 
Για να υπάρχει σωστή συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα επηρεάζουν 
πρέπει επίσης να υπάρχει και η κατάλληλη ενηµέρωση των παιδιών και των Λειτουργών 
πάνω στο θέµα.  Η επιµόρφωση του προσωπικού για το δικαίωµα της συµµετοχής των 
παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα επηρεάζουν είναι εµφανώς ανεπαρκής. Σύµφωνα 
µε Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, ∆ιευθυντές και άλλους Λειτουργούς των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας δεν γίνεται επιµόρφωση του προσωπικού για το συγκεκριµένο 
θέµα.  Κάποια επιµόρφωση γίνεται σ’ ένα πιο γενικό πλαίσιο που αφορά τα δικαιώµατα 
των παιδιών. Όπως επίσης επιβεβαίωσε η Προϊστάµενη της Υπηρεσίας Οικογένεια και 
Παιδί «δεν υπάρχει συστηµατική εκπαίδευση για το θέµα της συµµετοχής, για το θέµα των 
δικαιωµάτων των παιδιών». 
 
Κάποιοι από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς πληροφορούνται και ενηµερώνονται για το 
γενικό θέµα των δικαιωµάτων του παιδιού µε δική τους πρωτοβουλία. Για παράδειγµα, 
ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός εξήγησε «υπάρχουν οι διαδικασίες αυτοµόρφωσης» και 
ανάφερε ότι ο ίδιος µε δική του πρωτοβουλία έχει δηµιουργήσει «µία αρκετά καλή και 
µεγάλη βιβλιοθήκη ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, γύρω από ζητήµατα παιδικής και 
εφηβικής προστασίας».  
 
Για την εκπαίδευση των παιδιών πάνω σε θέµατα συµµετοχής κάποιοι Ιδρυµατικοί 
Λειτουργοί θεωρούν ότι είναι αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή, του Επόπτη και του  
Κοινωνικού Λειτουργού. Ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός ανάφερε ότι η ενηµέρωση των 
παιδιών για τα δικαιώµατα τους γίνεται σε ένα από τα σχολεία στο οποία φοιτούν. Άλλοι 
Λειτουργοί τόνισαν ότι τα παιδιά ξέρουν και καταλαβαίνουν το όρο ‘δικαίωµα 
συµµετοχής’. Όπως συγκεκριµένα δήλωσε µία ∆ιευθύντρια ιδρύµατος «τα παιδιά 
νοιώθουν ότι έχουν δικαιώµατα, το ξέρουν, τους το έχουν δώσει να το καταλάβουν µε 
διάφορους τρόπους σε σηµείο που να ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους». Όµως αρκετοί από 
τους Λειτουργούς τόνισαν ότι η ενηµέρωση των παιδιών είναι γενικότερα για το θέµα 
των δικαιωµάτων του παιδιού και όχι συγκεκριµένα για το δικαίωµα συµµετοχής τους 
στη λήψη αποφάσεων.  
 
Η επόµενη υπό-ενότητα συζητά το βαθµό στον οποίο τα παιδιά πληροφορούνται σχετικά 
και εµπλέκονται σε αποφάσεις που παίρνονται σε σχέση µε σηµαντικές µετακινήσεις που 
µπορεί να πρέπει να βιώσουν ενόσω διαµένουν στο ίδρυµα προστασίας. 
 
3.3.17. Η Συµµετοχή των Παιδιών στη Λήψη Αποφάσεων σε Σχέση µε Μετακινήσεις 
Σε σχέση µε το ίδρυµα υπάρχουν διάφορα ήδη µετακίνησης του παιδιού που πιθανόν να 
προκύψουν, όπως η µετακίνηση του από το οικογενειακό του περιβάλλον στο ίδρυµα, 
από ένα σχολείο σ’ άλλο σχολείο, από την παιδική στέγη σε άλλη στέγη ή σε ξενώνα, 
από το ίδρυµα σε ανάδοχη οικογένεια, η µετακίνηση του πίσω στη βιολογική του 
οικογένεια ή ακόµα και η έξοδος του από το ίδρυµα µε την ενηλικίωση του. Κάποιοι από 
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τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς εξήγησαν πως τα παιδιά πληροφορούνται και 
ενηµερώνονται για οποιαδήποτε µετακίνηση τονίζοντας επίσης την αναγκαιότητα αυτής 
της πρακτικής τόσο για τα παιδιά που θα µπούν στο ίδρυµα αλλά και για τα υπόλοιπα 
παιδιά που είναι ήδη στο ίδρυµα και θα πρέπει να δεχτούν θετικά τα νέα µέλη. 
Λειτουργοί από τις διάφορες βαθµίδες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 
επισήµαναν ότι υπάρχουν τυποκρατικές διαδικασίες όπου τα παιδιά πρέπει να 
ενηµερώνονται για τη µετακίνηση τους και ότι αυτές οι διαδικασίες είναι σηµαντικό να 
ακολουθούνται. ΄Όπως συγκεκριµένα έχει δηλώσει Επόπτρια ενός Επαρχιακού Γραφείου 
«σίγουρα εν θα πάµε να πιάσουµε το παιδί σαν ένα αντικείµενο και να το µετακινήσουµε. 
Γίνονται προηγουµένως προσπάθειες, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υπάρχει µια 
ενηµέρωση».  
 
Κάποιοι από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς δεν γνώριζαν ή δεν ήταν σίγουροι για τη 
διαδικασία ενηµέρωσης του παιδιού ως προς την µετακίνηση του από το οικογενειακό 
του περιβάλλον στο ίδρυµα γιατί όπως είπαν αυτό το θέµα δεν είναι της αρµοδιότητας 
τους αλλά είναι της αρµοδιότητας των Κοινωνικών Λειτουργών των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας.  
 
Πολλοί από τους λειτουργούς που µας έχουν µιλήσει ανέφεραν ότι ο βαθµός ενηµέρωσης 
για την µετακίνηση κάποιου παιδιού από την οικογένεια του στη στέγη ή στο ξενώνα 
εξαρτάται από την περίπτωση. Σε κάποιες περιπτώσεις η µετακίνηση του παιδιού µπορεί 
να είναι βάση δικαστικής απόφασης και έτσι να γίνει έκτακτα (π.χ. λόγω βίας, 
κακοµεταχείρισης, κτλ.). Ως αποτέλεσµα, η ενηµέρωση του παιδιού είναι ελάχιστη έως 
και µηδαµινή. Όπως είπε ένας από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς: «πιάνουν τα µωρά 
είτε από το σχολείο, είτε από το σπίτι σε µία νύχτα τζιαι φέρνουν τα». Συχνά σε τέτοιες 
περιπτώσεις η διαδικασία ενηµέρωσης γίνεται πιο δύσκολη αφού δεν υπάρχει η 
συνεργασία των γονιών οι οποίοι µπορεί να µην αποδέχονται την εισδοχή του παιδιού 
στο ίδρυµα. Υπάρχουν φυσικά και οι περιπτώσεις πιο οµαλής εισδοχής που παρέχουν την 
ευχέρεια σταδιακής ενηµέρωσης του παιδιού.  
 
Σύµφωνα µε τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς και τους ∆ιευθυντές των ιδρυµάτων οι 
τρόποι ενηµέρωσης των παιδιών σχετικά µε την µετακίνηση τους προς και εκτός του 
ιδρύµατος ποικίλλουν. Αυτό ίσως να οφείλεται στις διαφορετικές ηλικίες των παιδιών 
(π.χ. διαφορετικά θα ενηµερωθεί ένας έφηβος και διαφορετικά ένα εξάχρονο παιδί), στις 
διαφορετικές καταστάσεις που βιώνει το κάθε παιδί (π.χ. χρήζει ιδιαίτερης ευαισθησίας η 
ενηµέρωση ενός παιδιού που έχει υποστεί βία, αµέλεια, ή κακοµεταχείριση στην 
οικογένεια), ή ακόµη και στο χώρο όπου θα γίνει η ένταξη του (π.χ. σε ξενώνα, ή παιδική 
στέγη, ή ανάδοχη οικογένεια). Επίσης ένας Λειτουργός Επαρχιακού Γραφείου ανάφερε 
ότι σηµαντικό ρόλο στον τρόπο ενηµέρωσης έχουν και οι νοητικές ικανότητες του κάθε 
παιδιού, δηλαδή, ο βαθµός στον οποίον µπορεί το παιδί να αντιληφθεί την ανάγκη 
µετακίνησης του σε ίδρυµα.   
 
Σύµφωνα µε τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς η διαδικασία ενηµέρωσης σε «κανονικές» 
εισδοχές (όπου το παιδί δεν θα µετακινηθεί µε δικαστική εντολή από το οικογενειακό του 
χώρο) δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να ενηµερωθεί για το χώρο όπου θα µένει, να 
γνωρίσει τα άτοµα που ζουν ήδη εκεί και αν ηλικιακά έχει την ωριµότητα να αποφασίσει 
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στο τέλος αν θα εισαχθεί στο ίδρυµα. Σύµφωνα µε κάποιο Ιδρυµατικό Λειτουργό «για να 
µείνει κάποιος έφηβος πρέπει να δει τον χώρο, να τον εγκρίνει, να δεχτεί τους κανόνες και 
να αποφασίσει, ή µένω µε αυτούς τους κανόνες ή φεύγω». Ο ίδιος τρόπος γνωριµίας θα 
γίνει και όταν το παιδί θα µετακινηθεί σε ανάδοχη οικογένεια. ΄Όπως κάποιοι 
Ιδρυµατικοί Λειτουργοί έχουν πει όµως, αυτή η σταδιακή ενηµέρωση δεν γίνεται πάντα 
σε ικανοποιητικό βαθµό και πολύ συχνά είναι ανεπαρκής.  
 
Ένας από τους πιο συχνούς τρόπους ενηµέρωσης της µετακίνησης των παιδιών είναι η 
συζήτηση και η επικοινωνία µεταξύ του Κοινωνικού Λειτουργού και του παιδιού που 
όµως, όπως έχει αναφέρει ένας από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, «το αν θα 
ενηµερωθεί [ένα παιδί] εξαρτάται από την ευσυνειδησία του λειτουργού που θα το 
µετακινήσει». Σε περιπτώσεις όπου το παιδί θα µετακινηθεί από την οικογένεια του στο 
ίδρυµα τότε ο Λειτουργός Ευηµερίας είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του παιδιού. Σε 
άλλες περιπτώσεις όπου γίνονται µετακινήσεις εκτός του ιδρύµατος (δηλαδή από ένα 
ίδρυµα σε άλλο ίδρυµα, είτε από το ίδρυµα σε ανάδοχη οικογένεια ή πίσω στους 
βιολογικούς γονείς), τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την ενηµέρωση του παιδιού είναι ο 
Λειτουργός Ευηµερίας σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή του ιδρύµατος και τους 
Ιδρυµατικούς Λειτουργούς. Η ιδρυµατική οµάδα (∆ιευθυντής και Ιδρυµατικοί 
Λειτουργοί) µαζί µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και πολλές φορές µε τη συνεργασία 
παιδοψυχίατρου και άλλων Λειτουργών του Επαρχιακού Γραφείου συνεδριάζουν για το 
συγκεκριµένο θέµα και αφού παρθεί κάποια κοινή απόφαση ενηµερώνουν το παιδί και 
την οικογένεια του. Ένας από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς ανάφερε πως 
«αποφασίζουν µόνοι τους και ύστερα λαλούν τους [στα παιδιά], ύστερα ανακοινώνουν το 
για να ξέρουν τι λαλούν, να µην λαλούν διαφορετικά πράµατα»). Στις περιπτώσεις όπου 
γίνεται αποκατάσταση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή γίνεται απόλυση του από το 
ίδρυµα, η ιδρυµατική οµάδα και ο Λειτουργός Ευηµερίας προετοιµάζουν το παιδί 
σταδιακά για τις καινούργιες καταστάσεις που θα αντιµετωπίσει. Για παράδειγµα, το 
παιδί γνωρίζει σταδιακά την «υποψήφια» ανάδοχη οικογένεια και τα µέλη της (αρχικά οι 
επισκέψεις γίνονται στο ίδρυµα και έπειτα εκτός του ιδρύµατος). Σύµφωνα µε ένα 
Ιδρυµατικό Λειτουργό «τα δεδοµένα [µιας ανάδοχης] οικογένειας (δηλαδή αν υπάρχει 
άλλο παιδί στην ανάδοχη οικογένεια, αν το παιδί είναι της ίδιας ηλικίας ή και του ίδιου 
φύλου), πρέπει να ταιριάζουν µε τις απόψεις και ιδιαιτερότητες του παιδιού». Έπειτα η 
απόφαση εναπόκειται στο παιδί αν τελικά θα δεχθεί να µετακινηθεί στη ανάδοχη 
οικογένεια.  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 
προετοιµασία ενηµέρωσης των παιδιών για την µετακίνηση τους. Σύµφωνα µε τους 
λειτουργούς αυτές οι περιπτώσεις συµβαίνουν λόγω των αρνητικών συνθηκών που 
βιώνει το παιδί στο οικογενειακό του περιβάλλον (π.χ. βία, κακοποίηση, κτλ) και ως 
αποτέλεσµα καθίσταται αναγκαία η γρήγορη µετακίνηση του απ’ αυτό. Όπως ανάφερε 
ένας Λειτουργός Επαρχιακού Γραφείου «ξαφνικά τοποθετούνται µέσα στους χώρους 
αυτούς χωρίς προετοιµασία και ταυτόχρονα [γίνεται] αναστάτωση των άλλων παιδιών». 
Κάποιοι από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς ανέφεραν ότι µερικές φορές δεν γίνεται 
καθόλου προετοιµασία ούτε στους ίδιους ούτε στα παιδιά: «έχουµε νέα εισδοχή και 
φέρνουν τους κάτω, και αφήνουν τα µωρά κάτω στην αυλή και έρχονται µόνα τους πάνω». 
Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει µία πιο προσεκτική αντιµετώπιση εισδοχών 
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ακόµα και όταν δεν υπάρχει η ευχέρεια σταδιακής ενηµέρωσης, έτσι ώστε όλοι οι 
εµπλεκόµενοι να τυγχάνουν µιας επαρκούς ενηµέρωσης.  
 
Η επόµενη υπό-ενότητα της έκθεσης εξερευνά το θέµα της συµµετοχής των παιδιών σε 
πειθαρχικά θέµατα που προκύπτουν στην καθηµερινή ζωή στο ίδρυµα προστασίας.  
 
3.3.18. Το ∆ικαίωµα των Παιδιών να Συµµετέχουν σε Πειθαρχικά Θέµατα που τα 

Αφορούν 
Τα πειθαρχικά θέµατα που µπορεί να προκύψουν εναντίον παιδιών διαφέρουν κυρίως 
λόγο ηλικίας αφού συναντά κανείς παιδιά ενός ευρέως φάσµατος ηλικιών στα ιδρύµατα. 
Αυτά περιλαµβάνουν βρισιές, έλλειψη σεβασµού προς τον χώρο των άλλων παιδιών και 
εκφοβισµό προς τα πιο µικρά παιδιά. Άλλα παραπτώµατα µπορεί να αφορούν παραβίαση 
ωραρίου, φασαρία τη νύχτα (συχνό πρόβληµα), τσακωµούς, ζήλιες, και σωµατική ή 
λεκτική επίθεση εναντίον άλλων παιδιών ή σε µέλη του προσωπικού. Παρ’ όλο που τα 
πλείστα πειθαρχικά θέµατα που προκύπτουν δεν είναι σοβαρής φύσης υπάρχουν όµως, 
όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, και πιο σοβαρά θέµατα. Για παράδειγµα, ένας 
Λειτουργός αναφέρθηκε σε περιστατικό κοριτσιών ηλικίας 16-17 χρόνων που έσπαζαν 
τα πάντα στο Ίδρυµα λόγω «ψυχιατρικής συµπεριφοράς.» Άλλος ανέφερε περιστατικό µε 
παιδί που ανέσυρε µαχαίρι και απειλούσε τους Λειτουργούς. Κάποιοι άλλοι Λειτουργοί 
αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις κλοπών, ζηµιών στο χώρο της Στέγης ή στα υπάρχοντα 
άλλων παιδιών. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες µε σοβαρά 
προβλήµατα µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν προβληµατική συµπεριφορά. 

 
Ένας λόγος, σύµφωνα µε Ιδρυµατικούς Λειτουργούς που εργάζονται σε Παιδικές Στέγες, 
που µπορεί να οδηγήσει σε παράπτωµα είναι η ανοµοιογένεια στις ηλικίες και τα 
προβλήµατα που αυτό µπορεί να δηµιουργήσει. Κάποιες φορές υπάρχουν συγκρούσεις 
ανάµεσα στα µικρά και τα µεγάλα παιδιά ενώ κάποτε τα µικρά παιδιά αντιδρούν 
απέναντι στην ανοχή των Λειτουργών προς τα πιο µεγάλα παιδιά (π.χ. σε σχέση µε 
θέµατα ωραρίου, ύπνου, κλπ). 

 
Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που προκύπτουν εντός του ιδρύµατος συνήθως τα 
εξετάζουν οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί και η ∆ιεύθυνση. Ανάλογα µε το πρόβληµα µπορεί 
να εµπλακεί και ο Λειτουργός Ευηµερίας από το Επαρχιακό Γραφείο αλλά και η 
αστυνοµία. Στην πλειοψηφία τους όµως τα παραπτώµατα εξετάζονται από το ∆ιευθυντή 
ο οποίος αξιολογεί την κατάσταση µετά που θα ακούσει τις θέσεις και εξηγήσεις των 
εµπλεκοµένων ή διευθετεί µια συνάντηση µε τα παιδιά για να συζητήσει το θέµα όταν 
αυτό αφορά την πειθαρχία στο ίδρυµα γενικότερα. Μερικές φορές µικροπαραπτώµατα 
εξετάζονται από το Λειτουργό Βάρδιας που συνήθως συζητά το θέµα µε το παιδί όταν 
αυτό ηρεµήσει. Σε κάποια ιδρύµατα τα παιδιά µαζί µε το προσωπικό έχουν διαµορφώσει 
γραπτούς κανόνες συµπεριφοράς στο ίδρυµα αλλά και κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβίασης τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Λειτουργός ή ο ∆ιευθυντής µπορεί να 
διευθετήσουν το θέµα µε αναφορά στον Κώδικα Συµπεριφοράς.   
 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παραπτώµατα εξετάζονται από κοινού, δηλαδή το 
∆ιευθυντή, τον Κοινωνικό Λειτουργό, τον Ιδρυµατικό Λειτουργό και το παιδί. Μπορεί 
αν χρειαστεί να εµπλακεί και ο Επαρχιακός Λειτουργός και/ή ο Επόπτης Λειτουργός. Σε 
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πιο σοβαρά παραπτώµατα ζητείται γραπτή έκθεση του γεγονότος από το προσωπικό και 
κάποτε από το ίδιο το παιδί. Μετά ο Λειτουργός Ευηµερίας ετοιµάζει έκθεση γεγονότων. 
Σε περιπτώσεις σοβαρού παραπτώµατος µπορεί επίσης να καθοριστεί Λειτουργός 
Ερευνών από τα Κεντρικά Γραφεία Ευηµερίας. Όπως έχει διαφανεί µέσα από τις 
συνεντεύξεις, ανάλογα µε το παράπτωµα εµπλέκονται και οι ανάλογοι φορείς, όµως σε 
όλες τις περιπτώσεις στην εξέταση του περιστατικού έχει λόγο και το παιδί µαζί µε το 
προσωπικό του ιδρύµατος. 
 
Τα περισσότερα παιδιά από τα οποία πήραµε συνέντευξη εξήγησαν ότι οι Ιδρυµατικοί 
Λειτουργοί ή η ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος τους ζητούν να εξηγήσουν τους λόγους τους 
και τι έγινε όταν εγείρεται θέµα ανάρµοστης συµπεριφοράς στο ίδρυµα. Κάποτε ο 
Λειτουργός ή ο ∆ιευθυντής θα προσπαθήσει να εξηγήσει στο παιδί γιατί αυτό που έκανε 
ήταν κακό και ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί και το θέµα σταµατά εκεί. Στην 
καθηµερινή ζωή του ιδρύµατος, τα περισσότερα θέµατα προβληµατικής συµπεριφοράς 
τα χειρίζονται οι Λειτουργοί που έχουν υπηρεσία, ενώ τις πιο σοβαρές περιπτώσεις τις 
χειρίζεται η ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος. Αν επιβληθεί µια τιµωρία στο παιδί, αυτό 
συµβαίνει πάντα αφού το παιδί είχε την ευκαιρία να εξηγήσει τι έγινε. Από όλα τα παιδιά 
που σχολίασαν το θέµα, µόνο ένα αγόρι ένοιωθε διαφορετικά, και υπέδειξε ότι οι 
Ιδρυµατικοί Λειτουργοί δεν ενδιαφέρονται πραγµατικά να ακούσουν τι έχουν να πουν τα 
παιδιά. Όπως είπε: «Γράφουν µας πάνω στα παλιά τους τα παπούτσια.» Επίσης πρόσθεσε 
ότι µόνο µερικές φορές ζητείται από τα παιδιά να εξηγήσουν τι έκαναν και γιατί, και ότι 
τις περισσότερες φορές οι Λειτουργοί φωνάζουν και ουρλιάζουν.  
 
Ανάλογα µε το παράπτωµα που έχει διαπράξει κάποιο παιδί υπάρχουν και οι ανάλογες 
κυρώσεις που σκοπό έχουν να βοηθήσουν το παιδί να αντιληφθεί το λάθος του και να 
µάθει να αναλαµβάνει τις ευθύνες των πράξεων του. Κάποιοι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί 
ανέφεραν πως γίνονται προσπάθειες µέσω της επιβράβευσης των θετικών συµπεριφορών 
να δοθούν κίνητρα στα παιδιά ώστε να µην επαναλάβουν το παράπτωµα. Επίσης, κάποιοι 
Ιδρυµατικοί Λειτουργοί ανέφεραν ότι µετά τη διάπραξη ενός παραπτώµατος ζητούν από 
το παιδί να πάει στο δωµάτιο του να ηρεµήσει, να σκεφτεί την πράξη του, και κατόπιν να 
το συζητήσει µε τον Ιδρυµατικό Λειτουργό. 
 
Σύµφωνα µε Ανώτερη Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας υπάρχουν 
κανονισµοί για το τι απαγορεύεται να γίνεται σε περιπτώσεις που λαµβάνονται 
πειθαρχικά µέτρα εναντίον παιδιών. Για παράδειγµα απαγορεύεται η σωµατική τιµωρία, 
ο ψυχολογικός εκβιασµός, η οµαδική τιµωρία και η στέρηση επαφής του παιδιού µε τους 
γονείς του. Σύµφωνα µε Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, οι τιµωρίες είναι άµεσες και 
ανάλογες του παραπτώµατος, παρόλο που η προσπάθεια των Ιδρυµατικών Λειτουργών 
είναι να βοηθήσουν το παιδί να αντιληφθεί το λάθος του αντί να το τιµωρήσουν.  
 
Για ασήµαντα θέµατα που µπορούν να προκύψουν στην καθηµερινή ρουτίνα του 
ιδρύµατος οι επί καθήκοντι Λειτουργοί ή η ∆ιευθύντρια µπορεί να επιβάλουν µικρές 
τιµωρίες (π.χ. να σταλεί ένα παιδί στο δωµάτιο του, να του απαγορευτεί να 
παρακολουθήσει τηλεόραση, κλπ.) ενώ για πιο σοβαρά θέµατα η τιµωρία µπορεί να είναι 
κάπως πιο αυστηρή (π.χ. να µην επιτραπεί στο παιδί να βγει έξοδο τις επόµενες µέρες ή 
εβδοµάδες, να µην επιτραπεί στο παιδί να αγοράσει κάτι που θέλει ή κάτι που επιθυµεί 
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να κάνει όπως να παρευρεθεί σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να υποστεί το παιδί µια 
µείωση στο φιλοδώρηµα του αν έχει σπάσει ή καταστρέψει κάτι επίτηδες έτσι ώστε να 
καταλάβει τις συνέπειες της συµπεριφοράς του, κλπ.). Η αυστηρή τιµωρία είναι για 
σοβαρά θέµατα (π.χ. εξάσκηση βίας πάνω σε άλλο παιδί ή σε Λειτουργό, κλπ.) . Σε 
τέτοιες περιπτώσεις εµπλέκεται και ο Λειτουργός Ευηµερίας που είναι υπεύθυνος για την 
περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα που αρκετά παιδιά αναφέρθηκαν σε 
διαφορετικά είδη τιµωριών που πιθανόν να υποστούν, αρκετά παιδιά επίσης ανέφεραν 
ότι πολλές από τις τιµωρίες που τους επιβάλλονται δεν πραγµατοποιούνται ιδιαίτερα αν 
το παιδί δείξει µετάνοια και φαίνεται να έχει καταλάβει το λάθος του.        
 
Όπως έχουν δηλώσει πολλοί Ιδρυµατικοί Λειτουργοί, τα παιδιά γνωρίζουν ότι υπάρχουν 
συνέπειες σε παραπτώµατα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν γίνει συµφωνίες µε τα παιδιά 
για τις συνέπειες πιθανών παραπτωµάτων. Σύµφωνα µε Ιδρυµατικό Λειτουργό “Οι 
κυρώσεις είναι µε βάση τις γραπτές συµφωνίες που έχουν γίνει και είναι αναρτηµένες στον 
πίνακα ανακοινώσεων”. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά συµµετέχουν στην επιβολή της 
τιµωρίας ή και προτείνουν τα ίδια την τιµωρία τους. Όπως εξήγησε ένας Ιδρυµατικός 
Λειτουργός «Μπορεί να προτείνει [το παιδί], έτυχε µας που εσπάσαν κάτι άλλου µωρού 
και είπε µας ‘θέλω να κρατήσετε που το pocket money µου ένα ευρώ την ηµέρα π.χ. και θα 
πάω να αγοράσω, να αντικαταστήσω εκείνο που έσπασα’». 

 
Ανώτερη Λειτουργός Ευηµερίας εντοπίζει αδυναµίες στο σύστηµα επιβολής ποινών οι 
οποίες να ωφελούν το παιδί γιατί κάτω από το υφιστάµενο σύστηµα η επιβολή ποινής 
εναπόκειται στην κρίση των Ιδρυµατικών Λειτουργών. Όπως συγκεκριµένα έχει 
αναφέρει, «Ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός µπορεί να κρίνει ένα τρόπο [επιβολής ποινής], 
ενώ ο άλλος κάποιον άλλο.» 

 
Σύµφωνα µε Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, δεν υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία αλλά 
συνήθως µετά από κάποιο παράπτωµα ενηµερώνεται ο ∆ιευθυντής του ιδρύµατος ο 
οποίος ακούει όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές, δηλαδή το παιδί ή τα παιδιά που 
εµπλέκονται στο παράπτωµα και τον ή τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς που ήταν 
παρόντες στο περιστατικό. Όσον αφορά νοµικά ζητήµατα, όπως εξήγησε ένας 
Ιδρυµατικός Λειτουργός, στην διαδικασία εµπλέκεται η αστυνοµία και ο Λειτουργός 
Ευηµερίας του Επαρχιακού Γραφείου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Άλλος 
Ιδρυµατικός Λειτουργός εξήγησε πως εξαρτάται και από τη φύση του παραπτώµατος. Αν 
το παράπτωµα µπορεί να εξεταστεί άµεσα από τον Ιδρυµατικό Λειτουργό γίνεται αυτό 
και απλά ενηµερώνεται ο ∆ιευθυντής, αν όχι τότε θα εξεταστεί από το ∆ιευθυντή µε τη 
βοήθεια του Ιδρυµατικού Λειτουργού που ήταν στην βάρδια όταν έγινε το παράπτωµα. 

 
Άλλη Ιδρυµατική Λειτουργός ανέφερε ότι µέσα από τη συζήτηση ενθαρρύνουν το παιδί 
να βάλει τον εαυτό του στη θέση των Λειτουργών και να προτείνει πώς θα χειριζόταν το 
θέµα. Αυτό συνήθως, όπως ανέφερε, βοηθά και τα παιδιά προτείνουν τα ίδια την τιµωρία 
που αναλογεί στο παράπτωµα τους. Αυτή η διαδικασία, όπως εξήγησε ένας άλλος 
Ιδρυµατικός Λειτουργός, γίνεται µετά που θα ηρεµήσει το παιδί µέσα από συζήτηση µε 
το Λειτουργό: «Γίνεται ενηµέρωση και στην διευθύντρια και συζήτηση µεταξύ 
διευθύντριας και παιδιού». Η τελική απόφαση όπως εξήγησε Ιδρυµατικός Λειτουργός θα 
παρθεί µε βάση συγκεκριµένο πλάνο. Σύµφωνα µε ∆ιευθύντρια Στέγης, υπάρχουν 
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περιπτώσεις όπου µετά από ένα περιστατικό δίνεται η ευκαιρία για δηµιουργία οµάδας η 
οποία θα στείλει κάποια µηνύµατα στα παιδιά (π.χ. η ερµηνεία κάποιων λέξεων 
[συνήθως βρισιών] και αν πρέπει ή όχι να χρησιµοποιούνται). Λειτουργός Ευηµερίας σε 
Επαρχιακό Γραφείο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας εξήγησε ότι αυτή η τακτική 
άρχισε πρόσφατα, δηλαδή η δηµιουργία οµάδων όπου συζητούνται θέµατα που αφορούν 
παραπτώµατα. Ο Λειτουργός πιστεύει ότι θα ήταν καλό αν είχε καθιερωθεί ο θεσµός της 
οµάδας για την συζήτηση παραπτωµάτων µε την καθοδήγηση κάποιου ειδικού.  
 
∆ιευθύντρια σε Παιδική Στέγη ανέφερε ότι στο δικό της ίδρυµα «οι κυρώσεις είναι µε 
βάση τις γραπτές συµφωνίες που έχουν γίνει και είναι αναρτηµένες στον πίνακα 
ανακοινώσεων.» Αυτή η διαδικασία όµως ακολουθείται µόνο στη συγκεκριµένη Στέγη. 
Επαρχιακή Λειτουργός ανέφερε ότι υπάρχουν κανόνες που θεσπίζει η ίδια η Υπηρεσία 
και οι οποίοι υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας των ιδρυµάτων σχετικά µε τους 
τρόπους πειθαρχίας. Έχει αναφέρει για παράδειγµα ότι η στέρηση στο χαρτζιλίκι έχει 
απαγορευτεί σαν µέθοδος πειθαρχίας. 

 
Σύµφωνα µε Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, τα παιδιά συµµετέχουν στην οµάδα που 
εξετάζει τα παραπτώµατα και τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν την άποψη τους 
όπως επίσης και να προτείνουν την τιµωρία. Πολλές φορές τα παραπτώµατα 
«εξετάζονται από το λειτουργό σε υπηρεσία µε το παιδί για να αντιληφθεί και να 
παραδεχτεί το λάθος του, όπως επίσης η συµµετοχή άλλων παιδιών στην αποφυγή 
παρόµοιων καταστάσεων» όπως εξήγησε Ιδρυµατικός Λειτουργός. Αυτό συµβαίνει και 
σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωµάτων. Αν τα παιδιά διαφωνούν µε την απόφαση που 
θα παρθεί µπορούν να το εκφράσουν στο ∆ιευθυντή. Επαρχιακός Λειτουργός Ευηµερίας 
δήλωσε επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να γίνει συζήτηση µεταξύ του παιδιού 
και του Κοινωνικού Λειτουργού για ένα παράπτωµα. 

 
Σύµφωνα µε ∆ιευθύντρια Στέγης, η νέα τάση είναι να γίνονται συνεδρίες στο Επαρχιακό 
Γραφείο µε σκοπό την εξέταση παραπτώµατος στην παρουσία και του εµπλεκόµενου 
παιδιού, κάτι όµως που όπως εξήγησε «δεν το έχουµε πετύχει µέχρι στιγµής, εγώ δεν έχω 
πάει σε συνεδρία και να έχει και παιδί. Μόνο σε µια περίπτωση που αφορούσε απόλυση 
παιδιού». Άλλη ∆ιευθύντρια σχολιάζοντας συγκεκριµένο περιστατικό δήλωσε πως είναι 
πολύ διαφορετική η αντίδραση του παιδιού σε ατοµικό επίπεδο παρά σε οµαδικό που 
υπάρχει περίπτωση να µην νιώθει άνετα και να µην συνεργάζεται: «όταν ήρθε µόνο του 
αντιµετώπισεν το πολλά πιο ψύχραιµα και είπε την δική του την άποψη (. . .) όταν ήταν 
µαζί εκάµαν σύµπραξη και δεν µπορούσες να δουλέψεις, για να βοηθηθούν κιόλας τα 
µωρά.» Η εκτίµηση της όµως είναι πως η ανοικτή συζήτηση των παιδιών µε το 
προσωπικό έχει πολύ καλά αποτελέσµατα. 

 
Σε αυτή την υπό-ενότητα συζητούµε το βαθµό στον οποίο οι υπάρχουσες διαδικασίες 
διαφυλάσσουν το δικαίωµα του παιδιού για υποβολή παραπόνου ή ένστασης σε 
αποφάσεις µε τις οποίες διαφωνεί. 
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3.3.19. Το ∆ικαίωµα των Παιδιών για Παράπονα και Ενστάσεις σε Αποφάσεις που 
Λήφθηκαν 

Τα περισσότερα παιδιά είπαν πως όταν διαφωνούν µε µια απόφαση ή όταν θέλουν να 
παραπονεθούν σχετικά µε κάτι, πάνε κατ’ ευθείαν στη ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος. 
Μερικά παιδιά επίσης είπαν πως τους δηλώθηκε ξεκάθαρα ότι µπορούν να 
παραπονεθούν στη ∆ιευθύντρια  του ιδρύµατος ή κάποιον που εµπιστεύονται αν έχουν 
ένα πρόβληµα. Για τα περισσότερα παιδιά αυτή η συνεννόηση ήταν αυτονόητη (π.χ. 
«φυσικά µπορούµε να παραπονεθούµε στη ∆ιευθύντρια»). Κανένα από τα παιδιά όµως δεν 
γνώριζε µια επίσηµη διαδικασία για την έκφραση των διαφωνιών ή παραπόνων τους. Η 
εξήγηση των παιδιών σχετικά µε τον τρόπο που χειρίζονται οι διαφωνίες και παράπονα 
φανερώνει την έλλειψη σχετικών επισηµοποιηµένων ή συστηµατικών διαδικασιών. 
 
Θα µπορούσαµε να πούµε πως πολλές από τις ενστάσεις των παιδιών στην καθηµερινή 
ζωή τους στο ίδρυµα τις χειρίζονται οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί σε υπηρεσία ή όταν 
χρειαστεί  ∆ιευθύντρια  του ιδρύµατος την ώρα που λαµβάνουν χώρα. Όταν η 
∆ιευθύντρια δεν είναι παρών, συνήθως τα παιδιά ή κάποιος από τους Λειτουργούς 
τηλεφωνεί και συζητεί το θέµα µαζί της. Συγχρόνως, όµως, υπάρχουν παιδιά που λένε ότι 
δεν εµπιστεύονται ορισµένους Λειτουργούς και δεν θα πήγαιναν σε εκείνους. Όπως 
εξήγησαν, όταν εµπιστεύεσαι ορισµένους Λειτουργούς µε πληροφορίες, µπορεί να τις 
χρησιµοποιήσουν εναντίον σου αν θυµώσουν µαζί σου. 
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις και για πιο σοβαρά θέµατα, τα παιδιά µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό µέσω τηλεφώνου ή να εγείρουν 
το θέµα όταν επισκεφτεί το ίδρυµα. Όµως, αρκετά παιδιά από συγκεκριµένα ιδρύµατα 
εξήγησαν ότι, στα ιδρύµατά τους, τους είναι αυστηρά απαγορευµένο να καλούν στο 
τηλέφωνο τον Λειτουργό Ευηµερίας για να αναφέρουν προβλήµατα, ωστόσο συχνά το 
κάνουν έτσι κι αλλιώς. 
 
Αν ο Λειτουργός Ευηµερίας δε µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα, µπορεί να παραπέµψει 
το θέµα πιο ψηλά στη διοικητική ιεραρχία για περαιτέρω εξέταση. Ωστόσο, όπως είπε η 
Προϊστάµενη της Υπηρεσίας Κοινοτικής Εργασίας είναι απίθανο να χειριστεί κάποιος 
πιο ψηλά στην ιεραρχία µια συγκεκριµένη απόφαση µε διαφορετικό τρόπο, εφόσον το 
σύστηµα τείνει να συµφωνεί µε τον εαυτό του, δηλαδή, οι Λειτουργοί στις διάφορες 
βαθµίδες συµφωνούν µε τον τρόπο µε τον οποίο χειρίζονται τη διαφωνία Λειτουργοί πιο 
χαµηλά στην ιεραρχία, έτσι ώστε η ένσταση να µην επιφέρει οπωσδήποτε κάποια 
αλλαγή. Όπως δήλωσε, η διαδικασία θα είχε περισσότερο νόηµα αν εξεταζόταν η 
ένσταση από µια µονάδα ή οµάδα εκτός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας η οποία 
θα µπορούσε να δει την κατάσταση πιο αντικειµενικά και µε κριτική διάθεση. 
 
Όταν τα παιδιά δεν τα πάνε πολύ καλά µε τη ∆ιευθύντρια  του ιδρύµατος ή τον 
Κοινωνικό Λειτουργό, συχνά δεν είναι σίγουρα πού µπορούν να πάνε για να 
παραπονεθούν για κάτι ή για να εκφράσουν τη διαφωνία τους. Κατ’ ακρίβεια, µερικά 
παιδιά είπαν ότι αν διαφωνούν µε κάτι ή θέλουν να παραπονεθούν για ένα θέµα, πρώτα 
το λένε στους γονείς τους οι οποίοι υποβάλλουν το παράπονο εκ µέρους τους, παρά να 
πάνε τα ίδια σε ένα Λειτουργό.  
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Γενικά µιλώντας, τα παιδιά αισθάνονται ότι όταν διαφωνούν µε µια απόφαση ή 
επιθυµούν να παραπονεθούν για ένα συγκεκριµένο θέµα, οι Λειτουργοί λαµβάνουν 
υπόψη τους τη γνώµη των παιδιών και αν θεωρήσουν ότι η γνώµη τους είναι λογική τότε 
µπορεί να αλλάξουν την απόφαση. Όµως, τα παιδιά εξακολουθούν να έχουν την αίσθηση 
ότι είναι οι Λειτουργοί που παίρνουν την τελική απόφαση. 
 
Παρ’ όλο που τα παιδιά µπορεί να ενίστανται στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, οι 
καθηµερινές τους ενστάσεις έχουν να κάνουν µε τους κανονισµούς για την ώρα του 
ύπνου, ή την ώρα επιστροφής στο ίδρυµα το βράδυ ή πειθαρχικά θέµατα (π.χ. 
αντιδράσεις σε συγκεκριµένες τιµωρίες που επιβάλλονται όταν παραβιάσουν ένα 
κανονισµό). Οι πιο σοβαρές ενστάσεις έχουν να κάνουν µε αποφάσεις σχετικά µε τις 
επισκέψεις των παιδιών στις οικογένειές τους ή µετακινήσεις σε άλλα ιδρύµατα 
προστασίας.  
 
Οι περισσότεροι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί και Λειτουργοί σε διάφορες βαθµίδες των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας εξήγησαν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να 
ενίστανται σε οποιεσδήποτε αποφάσεις όποτε θέλουν. Το γενικό αίσθηµα είναι ότι τα 
παιδιά έχουν το δηµοκρατικό δικαίωµα να ενίστανται, ενώ η εικασία είναι ότι οι 
εµπλεκόµενοι Λειτουργοί πάντα φροντίζουν για το συµφέρον του παιδιού, και ως εκ 
τούτου είναι απίθανο να πάρουν λανθασµένη απόφαση. Σε τελική ανάλυση, όµως, είναι η 
γνώµη του παιδιού έναντι σε αυτή του ιδρύµατος προστασίας ή των εµπλεκόµενων 
Λειτουργών, και εναπόκειται στο παιδί να παρουσιάσει µια πειστική υπόθεση που θα 
αλλάξει την υπάρχουσα απόφαση. Όπως εξήγησε ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός: 
«Βεβαίως και υπάρχει δικαίωµα να εκφράσει την διαφωνία του και εάν µε τα επιχειρήµατα 
του µας πείσει ότι είναι εκείνος ο σωστός θα ακολουθήσουµε εκείνο που λεει. Γιατί όχι;  
Υπάρχει δηµοκρατία.» Συγχρόνως, ορισµένοι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί που έχουν δει πώς 
χειρίζονται τις ενστάσεις των παιδιών διαφορετικά ιδρύµατα προστασίας είχαν µια πιο 
ρεαλιστική προσέγγιση και ανέφεραν ότι δεν δέχονται όλες οι ενστάσεις σοβαρή 
αντιµετώπιση. Όπως εξήγησε ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός: «Μπορούν να εκφράσουν 
την άρνηση τους αλλά δεν είναι δεδοµένο ότι θα εισακουστούν. Η λήψη κάποιας απόφασης 
εξαρτάται από την εκάστοτε διευθύντρια του ιδρύµατος.» 
 
Όταν ερωτήθηκαν, πολλοί από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς είπαν ότι τα παιδιά έχουν 
επίγνωση του ότι µπορούν να υποβάλουν ένσταση σε µια απόφαση. Αλλά αυτό που δεν 
είναι ξεκάθαρο από τα λόγια τους είναι πώς ανακαλύπτουν τα παιδιά ότι έχουν αυτό το 
δικαίωµα. Εφόσον πολλά παιδιά ενίστανται στις αποφάσεις που παίρνονται, η εικασία 
των Λειτουργών ότι ξέρουν το δικαίωµά τους φαίνεται να είναι σωστή. Ορισµένοι 
Ιδρυµατικοί Λειτουργοί πιστεύουν ότι ο Λειτουργός Ευηµερίας πληροφορεί τα παιδιά 
προφορικά σχετικά µε το δικαίωµα ένστασης που έχουν. Σε µερικά ιδρύµατα προστασίας 
τα παιδιά και το προσωπικό τοποθετούν κουτιά παραπόνων όπου µπορούν τα παιδιά να 
υποβάλλουν ανώνυµα τις ενστάσεις/παράπονά τους, τα οποία στη συνέχεια εξετάζονται 
από το προσωπικό και τα παιδιά. Ωστόσο, οι συζητήσεις µας µε τους Λειτουργούς στο 
ιδρυµατικό επίπεδο όπως και σε διάφορες διοικητικές βαθµίδες των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας δεν φανέρωσαν καµιά συστηµατική, επισηµοποιηµένη διαδικασία 
για την πληροφόρηση των παιδιών σχετικά µε το δικαίωµά τους να υποβάλλουν 
ενστάσεις. Μάλιστα, όπως επισήµανε µια ∆ιευθύντρια, µπορεί ορισµένοι Λειτουργοί να 
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αποφεύγουν επίτηδες να αναφέρουν το θέµα στα παιδιά: «Ναι βέβαια, µα δεν µπορώ να 
τους το πω ευθέως ‘µπορείτε να αντιδράσετε’, αφού από µόνο του έρχεται.» 
 
Η έρευνά µας δεν φανέρωσε καµιά συστηµατική, επισηµοποιηµένη διαδικασία για το 
χειρισµό των ενστάσεων των παιδιών σχετικά µε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους 
στο ίδρυµα προστασίας. Εποµένως, όπως αναφέραµε πιο πάνω, οι περισσότερες 
ενστάσεις των παιδιών είναι προφορικές και υποβάλλονται στο πλαίσιο της καθηµερινής 
ζωής στο ίδρυµα προστασίας. Περιστασιακά, σε ορισµένα ιδρύµατα χρησιµοποιούνται 
κουτιά παραπόνων, και σε αυτή την περίπτωση η ένσταση µπορεί να υποβληθεί γραπτώς. 
 
Ο Ιδρυµατικός Λειτουργός σε υπηρεσία ή η ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος χειρίζεται τις 
περισσότερες δευτερεύουσας σηµασίας ενστάσεις και συνήθως καταφέρνει να επιλύσει 
το πρόβληµα µε διάλογο και συζήτηση µε τα παιδιά, είτε πρόσωπο µε πρόσωπο είτε µε 
οµαδικές συσκέψεις, αν το θέµα αφορά αρκετά παιδιά. Αν χειριστεί µια ένσταση ένας 
Ιδρυµατικός Λειτουργός σε υπηρεσία, τότε η ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος θα το 
πληροφορηθεί και θα συµπεριλάβει µια σχετική σηµείωση στο Βιβλίο Αναφορών που 
υπάρχει σε κάθε ίδρυµα προστασίας και όπου καταγράφονται τα κύρια 
συµβάντα/θέµατα. Τα περισσότερα θέµατα επιλύνονται σε αυτό το επίπεδο: τα παιδιά 
είτε κατανοούν και δέχονται την απόφαση, ή οι υπεύθυνοι Λειτουργοί αλλάζουν την 
απόφαση ή την διαπραγµατεύονται έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα παιδιά τα οποία 
επηρεάζει (π.χ. να επιτραπεί στα παιδιά να πάνε για ύπνο πιο αργά από ό,τι λέει ο 
κανονισµός επειδή υπάρχει κάποια έκτακτη εκποµπή στην τηλεόραση). Έτσι οι 
αποφάσεις που λαµβάνονται στο πλαίσιο του ιδρύµατος από ένα Ιδρυµατικό Λειτουργό ή 
τη ∆ιευθύντρια µπορούν συχνά να αναθεωρηθούν αν το παιδί έχει σοβαρές αντιρρήσεις. 
Ωστόσο, αποφάσεις που πάρθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και που 
θεωρούνται ότι υπηρετούν το συµφέρον του παιδιού (π.χ. αποµάκρυνση του παιδιού από 
την οικογένειά του λόγω κακοποίησης και η εισαγωγή του σε ένα ίδρυµα προστασίας) 
δεν είναι διαπραγµατεύσιµες.  
 
Σε µερικά ιδρύµατα προστασίας, τοποθετούνται ‘κουτιά παραπόνων’ για τα παιδιά για να 
υποβάλλουν γραπτώς τις ενστάσεις τους σε αποφάσεις. Τα κουτιά παραπόνων ανοίγονται 
σε τακτικά διαστήµατα και η ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος, οι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί και 
τα παιδιά εξετάζουν τις ενστάσεις και τα παράπονα. Η πλειοψηφία των ενστάσεων και 
παραπόνων επιλύεται µε διάλογο και συζήτηση στο πλαίσιο του ιδρύµατος, παρ’ όλο που 
στην πράξη αυτός ο µηχανισµός δεν φαίνεται να βλέπει πολλή χρήση. Όπως εξήγησε 
ένας Ιδρυµατικός Λειτουργός: «Μπορεί να γράψει, να το βάλει µέσα και ανοίγεται το 
κουτί των παραπόνων πάρα πολλά συχνά και βλέπουµε τι υπάρχει. Να σου πω την αλήθεια 
εγώ όσες φορές το άνοιξα δεν βρήκα παράπονα µέσα.» 
 
Αν τα παιδιά δεν είναι ευχαριστηµένα µε το αποτέλεσµα της ένστασής τους και 
επιθυµούν να την προωθήσουν περισσότερο (ή αν το πρόβληµα είναι σοβαρό), τότε η 
συνηθισµένη πρακτική για τα παιδιά ή την ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος είναι να 
επικοινωνήσουν µε τον Κοινωνικό Λειτουργό για να συζητήσουν το θέµα περαιτέρω. 
Κατ’ ακρίβεια, ορισµένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί εξήγησαν ότι ενθαρρύνουν τα παιδιά 
να τους τηλεφωνούν αν έχουν ενστάσεις σε αποφάσεις, έτσι ώστε να συζητήσουν τέτοια 
θέµατα µαζί τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως τα εµπλεκόµενα µέρη (π.χ. το παιδί, 
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ο Ιδρυµατικός Λειτουργός, η ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος και ο Λειτουργός Ευηµερίας) 
συζητούν το θέµα και προσπαθούν να βρουν ένα συµβιβασµό αν είναι δυνατό, ή 
προσπαθούν να πείσουν το παιδί ότι η απόφαση είναι η σωστή και ότι δεν µπορεί να 
αλλάξει. Όπως εξήγησε η ∆ιευθύντρια µιας Στέγης, όταν βρεθούν αντιµέτωποι µε µια 
ένσταση, συχνά πρέπει να εξηγήσουν στο παιδί επανειληµµένως µέχρις ότου καταλάβει 
και αποδεχτεί την απόφαση η οποία σε τελική ανάλυση υπηρετεί το συµφέρον του 
παιδιού.  
 
Τώρα, τι συµβαίνει όταν τα παιδιά εξακολουθούν να µην είναι ευχαριστηµένα µε το 
χειρισµό της ένστασής τους; Εφόσον δεν υπάρχουν προκαθορισµένες διαδικασίες για το 
χειρισµό των ενστάσεων, κάθε περίπτωση µπορεί να πάρει διαφορετική πορεία. Μερικοί 
Λειτουργοί (τόσο Ιδρυµατικοί όσο και Κοινωνικοί Λειτουργοί) ισχυρίστηκαν ότι τα 
παιδιά ξέρουν ότι µπορούν να απευθυνθούν σε ανώτερες βαθµίδες της ιεραρχίας κάθε 
φορά που οι ενστάσεις τους δεν εξετάζονται ικανοποιητικά, όµως άλλοι Λειτουργοί από 
τους οποίους πήραµε συνέντευξη δεν ήταν πεπεισµένοι ότι τα παιδιά ξέρουν πραγµατικά 
ότι µπορούν να το κάνουν. Οι πρώτοι υπέδειξαν ότι υπήρξαν φορές που τα παιδιά 
(συγκεκριµένα, µεγαλύτερα παιδιά) ζήτησαν να δουν ένα συγκεκριµένο Λειτουργό από 
τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας (π.χ. ένα Επόπτη τον οποίο γνωρίζουν) ή ότι 
κάλεσαν απ’ ευθείας ένα συγκεκριµένο Επαρχιακό Λειτουργό, υπέβαλαν την ένστασή 
τους και απαίτησαν αλλαγή της απόφασης (π.χ. αποφάσεις σχετικές µε τις επισκέψεις 
στην οικογένειά τους ή µετακινήσεις σε νέα ιδρύµατα προστασίας). 
 
Οι ενστάσεις από µικρότερα παιδιά παραµένουν συχνά στο ιδρυµατικό επίπεδο όπου 
εξετάζονται από τους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, τη ∆ιευθύντρια της Στέγης και 
περιστασιακά από τον Κοινωνικό Λειτουργό. Όπως εξήγησε η Προϊστάµενη της 
Υπηρεσίας Οικογένεια και Παιδί, «πρέπει να είσαι πολλά χρόνια µέσα στο ίδρυµα για να 
πεις ‘θέλω να δω τον επόπτη’ . . . Πρέπει να είσαι µεγάλο παιδί για να µπορέσεις να 
αντισταθείς.» Αυτό αντικατοπτρίζεται όντως στον µικρό αριθµό ενστάσεων που φτάνουν 
στις ανώτερες βαθµίδες ιεραρχίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 
 
Εκείνες οι αποφάσεις που φτάνουν σε µια ανώτερη βαθµίδα ιεραρχίας εξετάζονται από 
Επαρχιακούς Λειτουργούς οι οποίοι συνήθως παίρνουν την τελική απόφαση και 
παρέχουν δικαιολόγηση για την απόφαση. Όπως εξήγησε ένας Επόπτης: «αν κρίνουµε ότι 
τούτο που λεει το παιδί είναι λανθασµένο εν θα συµφωνήσουµε µε το παιδί επειδή έχει το 
δικαίωµα να εκφράσει και την δική του άποψη, δηλαδή ενεργούµε σαν γονείς, όπως θα 
κάναµε και µε τα δικά µας παιδιά. ∆ηλαδή αν θεωρούµε ότι κάπου µπορεί να έχει δίκαιο, ή 
ότι τέλος πάντων µπορεί να γίνει έτσι θα γίνει αλλά αν θεωρούµε ότι είναι εντελώς 
λανθασµένα που σκέφτεται . . . βασικά ενεργούµε και συµπεριφερόµαστε όπως και στα δικά 
µας παιδιά, τα θεωρούµε δικά µας παιδιά εξάλλου είναι και υπό την φροντίδα της 
διευθύντριας τα παιδιά αυτά.» 
 
Σε αυτή την τελευταία υπό-ενότητα της έκθεσης, συζητούµε τη γενική αξιολόγηση των 
Λειτουργών για τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων και προσφέρουµε τις 
εισηγήσεις τους για τη περαιτέρω διευκόλυνση της συµµετοχής των παιδιών. 
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3.3.20. Γενική Αξιολόγηση των Λειτουργών για την Συµµετοχή των Παιδιών στη 
Λήψη Αποφάσεων που τα Επηρεάζουν 

Όταν ζητήθηκε από τους διάφορους λειτουργούς να αξιολογήσουν την συµµετοχή των 
παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα επηρεάζουν, οι απαντήσεις τους είχαν τόσο κοινά 
όσο και διαφορετικά στοιχεία. Από τη µια πλευρά υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι 
υπάρχει αρκετή συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα επηρεάζουν.  Έχει 
λεχθεί από πολλούς Ιδρυµατικούς Λειτουργούς, για παράδειγµα, ότι υπάρχει πολλή 
συζήτηση µε τα παιδιά, τους δίνονται πολλές ευκαιρίες να επανορθώσουν αλλά και να 
συµµετάσχουν στη λήψη αποφάσεων εκεί που είναι εφικτό. Φυσικά, όπως εξήγησε ένας 
Ιδρυµατικός Λειτουργός,  αυτό εξαρτάται από τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού και από 
το αν θέλει να συµµετάσχει στη διαδικασία ή όχι: «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου [τα 
παιδιά] είναι παθητικά.» 
   
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτοί που δεν βρίσκουν την συµµετοχή των παιδιών 
αρκετά ικανοποιητική. Μια Ιδρυµατική Λειτουργός ανέφερε πως µε κλίµακα το 10 θα 
έβαζε 6 πιστεύοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Άλλος Ιδρυµατικός Λειτουργός 
εξήγησε ότι υπάρχουν κάποιοι τοµείς όπου δεν είναι ψηλός ο βαθµός συµµετοχής των 
παιδιών λόγω διαφόρων καταστάσεων. Η προσπάθεια όµως, προσθέτει, είναι να δοθεί το 
µήνυµα στα παιδιά ότι έχουν το δικαίωµα να πουν την γνώµη τους. Τέλος µια άλλη 
Ιδρυµατική Λειτουργός αµφισβήτησε ότι τα παιδιά πράγµατι συµµετέχουν και 
διερωτήθηκε πώς, αφού οι ίδιοι οι Λειτουργοί δεν µπορούν να θέσουν τις απόψεις τους, 
πόσο µάλλον τα παιδιά.  
 
Μια τρίτη οµάδα Λειτουργών εντοπίζει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σηµεία στο θέµα 
της συµµετοχής. Βοηθός Επαρχιακός Λειτουργός πιστεύει ότι τα παιδιά συµµετέχουν 
ικανοποιητικά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων παρόλο που δεν είναι άριστη η 
συµµετοχή τους ούτε εξαιρετικά µεγάλη.  Παροµοίως, Κοινωνική Λειτουργός σε 
Επαρχιακό Γραφείο ανέφερε ότι χρειάζεται βελτίωση ενώ τα παιδιά χρειάζεται να 
καταλάβουν ότι πρέπει να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Άλλη Κοινωνική 
Λειτουργός ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τα παιδιά υπερβαίνουν το 
δηµοκρατικό τους δικαίωµα για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων προστάζοντας και 
απειλώντας ή χειροδικώντας στο προσωπικό. Συνάµα πιστεύει όµως, ότι γενικά µιλώντας 
«τα παιδιά δεν συµµετέχουν σχεδόν καθόλου στη λήψη αποφάσεων. Συνήθως οι αποφάσεις 
λαµβάνονται και ακολούθως ενηµερώνονται τα παιδιά και εκεί µπορούν να εκφέρουν την 
άποψη τους.» 
 
Ιδρυµατικοί Λειτουργοί όπως και Λειτουργοί από διάφορες βαθµίδες των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας έχουν κάνει τις ακόλουθες εισηγήσεις για την συµµετοχή των 
παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα επηρεάζουν: 
  
Να γίνεται σωστή ενηµέρωση των παιδιών για το χρονικό διάστηµα της παραµονής τους 
στο ίδρυµα και γενικά του καθεστώτος διαµονής τους, ώστε να µην νιώθουν ανασφάλεια 
και να αποφεύγονται οι συναισθηµατικές εκρήξεις από µέρους τους, να εισακούονται οι 
απόψεις τους για θέµατα φιλοξενίας και αποκατάστασης τους (π.χ. διαµονή σε 
οικογένειες φίλων ή και συγγενών τους).  
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• Να ενηµερώνονται τα παιδιά για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους µε την 
εισδοχή τους στο ίδρυµα. Πιο συγκεκριµένα, να ενηµερώνονται τα παιδιά για το 
πού θα πρέπει να αποταθούν για θέµατα που τα αφορούν. 

• Να µειωθεί ο αριθµός των παιδιών στα ιδρύµατα, να γίνει διαχωρισµός µε βάση 
την ηλικία [ώστε να σταµατήσει το φαινόµενο της ανοµοιογένειας] και την 
νοητική ικανότητα.  

• Να γίνει επιµόρφωση τόσο στους Ιδρυµατικούς Λειτουργούς όσο και στα παιδιά 
από εξειδικευµένους επαγγελµατίες.  

• Να γίνεται  αξιολόγηση των Ιδρυµατικών Λειτουργών. 
• Να γίνονται πιο συχνές επισκέψεις ψυχολόγου στα ιδρύµατα.  
• Τα παιδιά να αναλαµβάνουν την ευθύνη υλοποίησης κάποιων από τις αποφάσεις 

που τα αφορούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 
 
 
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η γνήσια συµµετοχή οφείλει να πάει παραπέρα από τη διακόσµηση και συµβολική 
συµµετοχή στο πιο ουσιώδες έτσι ώστε αληθινά να επιτρέπει στα παιδιά να µοιράζονται 
την εξουσία µε τους ενήλικες. Όπως είπε ο Hart (1997: 16) εδώ και περισσότερο από 
δέκα χρόνια, 
 

Χρειαζόµαστε λιγότερα τετριµµένα παραδείγµατα παιδιών που µιλούν ή 
τραγουδούν σχετικά µε το πώς τα παιδιά είναι το µέλλον ή πως µόνο εκείνα 
µπορούν να κατανοήσουν παγκόσµια οικολογικά προβλήµατα και περισσότερα 
µοντέλα που να αναγνωρίζουν στ΄ αλήθεια την ανεκµετάλλευτη ικανότητα των 
παιδιών να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη µε βάση την 
κοινότητα, ιδιαίτερα όταν συνεργάζονται µε ενήλικες. 

 
Η Βέλτιστη Πρακτική στη συµµετοχή των παιδιών έχει επισωρευτεί µε τα χρόνια µέσω 
των προσπαθειών ατόµων, οµάδων και οργανώσεων που επιδίωξαν να αναπτύξουν 
τρόπους για να αυξήσουν τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων στους τοµείς 
δραστηριότητας που τους αντιστοιχούν. Παρ’ όλο που µπορούµε να µάθουµε πολλά από 
τις προσεγγίσεις της Βέλτιστης Πρακτικής, πρέπει να µελετήσουµε µε προσοχή 
οποιαδήποτε καινούρια εφαρµογή ενός υπάρχοντος προγράµµατος. Για παράδειγµα, 
είναι πολύ σηµαντικό να αποφύγουµε την αδιαµφισβήτητη µεταφορά ενός πετυχηµένου 
προγράµµατος σε ένα νέο περιβάλλον χωρίς να λάβουµε υπόψη µας τις ιδιαιτερότητες 
του νέου πλαισίου.  
 
Η συµµετοχή των παιδιών µπορεί να συµβεί µε διαφορετικούς τρόπους και παρ’ όλο που 
υπάρχουν ορισµένες αρχές κλειδιά που πρέπει να έχουµε υπόψη µας, είναι επίσης 
σηµαντικό να σχεδιάσουµε διαδικασίες συµµετοχής που να είναι ευαίσθητες στην 
πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και όποια άλλη πραγµατικότητα του πλαισίου. 
Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας το υπάρχον κλίµα. Πριν 
εγκαινιάσουµε ένα πρόγραµµα συµµετοχής και οργανώσουµε συγκεκριµένες 
δραστηριότητες, για παράδειγµα, πρέπει να λάβει χώρα η αναγκαία δουλειά της 
προετοιµασίας του εδάφους και αλλαγής των στάσεων του κόσµου (Ackermann, Feeny, 
Hart, and Newman 2003:15). Με άλλα λόγια, πρέπει να λάβει χώρα µια βασική αλλαγή 
των στάσεων και τρόπων σκέψης αυτών που θα κληθούν να θέσουν σε εφαρµογή 
προγράµµατα συµµετοχής τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών πρέπει να λάβει χώρα και οι 
δεξιότητές τους να αναπτυχθούν κατάλληλα έτσι ώστε να µπορέσουν παραγωγικά και 
επιτυχηµένα να υλοποιήσουν τα προγράµµατα (Cashmore 2002: 844). Σε τελευταία 
ανάλυση, είναι η σχέση που θα αναπτύξουν οι ενήλικες µε τα παιδιά που θα επηρεάσει το 
βαθµό στον οποίο τα παιδιά θα συµµετάσχουν αληθινά και εποικοδοµητικά στη λήψη 
αποφάσεων.  
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Η συµµετοχή είναι µια διαδικασία που εξελίσσεται µέσα στο χρόνο, όχι µια κατάσταση 
πραγµάτων µε δύο µόνο επιλογές. Εκτός από κατηγορηµατική δέσµευση στη συµµετοχή, 
υπάρχει ανάγκη για µια ξεκάθαρη στρατηγική µε χρονική κλίµακα και θεσµοθέτηση 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και αποτελεσµάτων. Επιπλέον, κατάλληλες δοµές και 
ικανότητες πρέπει να αναπτυχθούν για να διευκολύνουν τη συµµετοχή των παιδιών, ενώ 
διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να θεσπιστούν για περιοδική εξέταση της προόδου 
(Children and Young People’s Unit 2001:21).  Εποµένως, η συµµετοχή ως διαδικασία 
πρέπει να θεωρηθεί ότι χρειάζεται συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και ανασχεδιασµό. 
∆εδοµένων όλων αυτών, είναι πολύ σηµαντικό να καθιερώσουµε µηχανισµούς 
επανατροφοδότησης και συλλογισµού που να επιτρέπουν µακροπρόθεσµα την ανάπτυξη 
πραγµατικά συµµετοχικών πρακτικών οι οποίες να ενδυναµώνουν τα παιδιά και να 
δηµιουργούν πιο δηµοκρατικές κοινωνίες. 
 
Οργανισµοί που επιθυµούν να συµπεριλάβουν παιδιά και νεαρά άτοµα στη λήψη 
αποφάσεων οφείλουν να καθιερώσουν µια κοινή σειρά αξιών για να διασφαλίσουν 
αποτελεσµατική συµµετοχή των παιδιών (βλ. Πίνακα 2). Αυτή η σειρά αξιών 
περιλαµβάνει: 
 

• µια κατηγορηµατική δέσµευση από µέρους της οργάνωσης και της ηγεσίας της 
για εµπλοκή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων (η οποία να γίνεται φανερή στα 
µέσα που αφιερώνονται σε αυτό το σκοπό, στην κουλτούρα και στρατηγικές του 
οργανισµού, και στις ευκαιρίες που προσφέρονται στο προσωπικό για την 
κατάλληλη ανάπτυξη) 

• αντιµετώπιση των παιδιών ως σοβαρών ατόµων µε προσοχή, προσφέροντας 
προσοχή, σεβασµό και επανατροφοδότηση σε ό,τι λένε µε τρόπο που να δείχνει 
ότι η εµπλοκή τους στη λήψη αποφάσεων εκτιµάται,  

• συµπερίληψη όλων των παιδιών, έτσι ώστε κανένα παιδί να µην εξαιρείται ή 
γίνεται θύµα διακρίσεων, και εξασφάλιση των απαραιτήτων πληροφοριών και 
εκπαίδευσης για τα παιδιά έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν 
αποτελεσµατικά στη λήψη αποφάσεων, 

• καθιέρωση ξεκάθαρων πολιτικών και  αρχών που να επιτρέπουν στα παιδιά 
ασφαλή και αποτελεσµατική συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και που να 
επιτρέπουν τακτική αξιολόγηση και βελτίωση των υιοθετηµένων συµµετοχικών 
πρακτικών. 
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Η ενεργή συµµετοχή των παιδιών και νεαρών ατόµων λειτουργεί άριστα όταν: 
 

 
Πίνακας 2: Κοινές αξίες για την ενεργή συµµετοχή των παιδιών και 
νεαρών ατόµων στο κέντρο του πλαισίου κριτηρίων Hear by Right 

 
 

Η συµµετοχή  
παιδιών και 

νεαρών ατόµων 
είναι µια 
εµφανής 

δέσµευση που 
στηρίζεται µε τα 
κατάλληλα µέσα 

 

 
 

Η εµπλοκή 
παιδιών και 

νεαρών ατόµων 
εκτιµάται 

 
 

Τα παιδιά και νεαρά 
άτοµα έχουν ίσες 

ευκαιρίες 
συµµετοχής 

 
Οι πολιτικές και τα 

κριτήρια 
συµµετοχής των 

παιδιών και νεαρών 
ατόµων 

εφαρµόζονται, 
αξιολογούνται και 
βελτιώνονται 

 
• Υπάρχει 
εµφανής 
δέσµευση στην 
αρχή και 
πρακτική 
συµµετοχής 
παιδιών και 
νεαρών ατόµων 
από ανώτερους 
και ηγέτες. 

 
• Η συµµετοχή 
ενσωµατώνεται 
µέσα στον 
οργανισµό και 
διαφαίνεται στο 
στρατηγικό του 
σχεδιασµό, στις 
υπηρεσίες, στα 
µέσα και στις 
επικοινωνίες. 

 
• Το σχετικό 
προσωπικό, οι 
διευθυντές και 
ηγέτες έχουν 
την ευκαιρία να 
αναπτύξουν τις  

 

 
• Τα παιδιά και 
νεαρά άτοµα 
αντιµετωπίζονται 
µε ειλικρίνεια και 
σεβασµό και οι 
συνεισφορές τους 
παίρνονται στα 
σοβαρά. 

 
• Η 
επανατροφοδότη-
ση στα παιδιά και 
νεαρά άτοµα 
σχετικά µε τις 
επιδράσεις της 
εµπλοκής τους 
είναι άµεση και 
ξεκάθαρη. 

 
• Η συµµετοχή των 
παιδιών και 
νεαρών ατόµων 
ανταµείβεται και 
τιµάται. 

 

 
• Όλα τα παιδιά και 
νεαρά άτοµα έχουν 
το δικαίωµα να 
συµµετέχουν στις 
αποφάσεις που τα 
επηρεάζουν. 

 
• Τα παιδιά και νεαρά 
άτοµα νοιώθουν 
ευπρόσδεκτα και 
ενταγµένα και όχι 
ως θύµατα 
διακρίσεων ή 
παρεµποδισµένα 
από αποτελεσµατική 
συµµετοχή για 
λόγους εθνικής 
προέλευσης, 
γλώσσας, 
θρησκείας, 
πολιτισµού, 
αναπηρίας, ηλικίας, 
φύλου, 
σεξουαλικότητας 
και τόπου διαµονής. 

 
 
 
 

 
• Αυτό που 

προσπαθεί να 
επιτύχει ο 
οργανισµός και τα 
αναµενόµενα 
οφέλη είναι 
ξεκάθαρα από την 
αρχή. 

 
• Τα παιδιά και 

νεαρά άτοµα 
αξιολογούν τη 
διαδικασία και 
αλλαγές που 
προκύπτουν από 
την εµπλοκή τους 
και βοηθούν στο 
να εφαρµοστούν 
όσα έµαθαν. 

 
• Υπάρχουν 

προσυµφωνηµένοι 
κανονισµοί 
ποιότητας και 
κώδικες 
συµπεριφοράς για 
την εργασία µε 
παιδιά και νεαρά  
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απαραίτητες 
στάσεις και 
δεξιότητες για να 
δουλέψουν 
αποτελεσµατικά 
µε παιδιά και 
νεαρά άτοµα. 
 

 
• Γίνεται έντονη 
προσπάθεια έτσι 
ώστε παιδιά και 
νεαρά άτοµα µε 
µεγαλύτερες 
δυσκολίες όσο 
αφορά τη 
συµµετοχή τους να 
γνωρίζουν και 
µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν 
ευκαιρίες για να 
πουν τη γνώµη τους. 

 
• Σχετική εκπαίδευση 
και στήριξη 
προσφέρονται σε 
παιδιά και νεαρά 
άτοµα έτσι ώστε να 
συνεισφέρουν 
αποτελεσµατικά. 

 
• Πληροφορίες 
θέτονται στη 
διάθεση των 
παιδιών και νεαρών 
ατόµων εγκαίρως 
και είναι προσιτές, 
χωρίς εξειδικευµένη 
φρασεολογία και 
πολιτισµικά 
κατάλληλες. 

 
 

 
άτοµα για να 
διασφαλιστεί ότι η 
συµµετοχή τους είναι 
ασφαλής, σωστή, 
αποτελεσµατική και 
χαίρει εκτίµησης. 
 

 
Πηγή: Bill Badham and Harry Wade, Hear by right standards for the active 
involvement of children and young people, Revised Edition (2005), σελ.2. 
 
 
 
4.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Οι κανονισµοί του σχεδίου Quality4Children για έξω-οικογενειακή φροντίδα 
(Quality4Children 2007) έχουν εκπονηθεί για να βελτιώσουν την ποιότητα των 
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υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά που δέχονται έξω-οικογενειακή φροντίδα ανά 
την Ευρώπη. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντες για αυτή τη µελέτη είναι οι ακόλουθοι κανονισµοί 
οι οποίοι άµεσα ή έµµεσα εξετάζουν το θέµα της συµµετοχής των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων. 
 
4.2.1. Το Παιδί και η Βιολογική του Οικογένεια ∆έχονται Στήριξη Κατά τη ∆ιάρκεια 

της ∆ιαδικασίας Λήψης Αποφάσεων (Κανονισµός 1):  
Για να διασφαλίσει αυτόν τον κανονισµό, ο οργανισµός µπορεί να διορίσει ένα άτοµο για 
να στηρίζει συγχρόνως το παιδί και την οικογένειά του κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 
 
4.2.2. Το Παιδί Ενδυναµώνεται για να Συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων  

(Κανονισµός 2): 
Αυτός ο κανονισµός τηρείται όταν το παιδί ενθαρρύνεται να συµµετέχει πλήρως στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν του δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά µε την παρούσα του κατάσταση και µελλοντικές επιλογές, και όταν όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη ακούν και σέβονται τη γνώµη του παιδιού.  
 
4.2.3. Η ∆ιαδικασία Έξω-Οικογενειακής Φροντίδας Καθοδηγείται από ένα Σχέδιο 

Φροντίδας (Κανονισµός 6):  
Στην πράξη, αυτό απαιτεί εµπλοκή του παιδιού τόσο στον αρχικό σχεδιασµό του 
ατοµικού προγράµµατος φροντίδας όσο και στην περαιτέρω ενηµέρωση και 
αναπροσαρµογή του. 
 
4.2.4. Το Παιδί Ενδυναµώνεται για να Συµµετέχει Ενεργά στη Λήψη Αποφάσεων που  

Επηρεάζουν Άµεσα τη Ζωή του (Κανονισµός 11): 
Αυτός ο κανονισµός απαιτεί να αντιµετωπίζεται το παιδί ως ειδικός/ή στη ζωή του, να 
πληροφορείται σχετικά µε τα δικαιώµατά του και να ενθαρρύνεται να εκφράζει τα 
αισθήµατα και τις εµπειρίες του. Ο οργανισµός έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη 
συµµετοχή του παιδιού µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και προσοντούχων 
επαγγελµατιών που µπορούν να διευκολύνουν τη συµµετοχή του παιδιού.  
 
4.2.5. Η Επικοινωνία Κατά τη ∆ιαδικασία Αποχώρησης από τη Φροντίδα ∆ιεξάγεται 

µε Χρήσιµο και Κατάλληλο Τρόπο (Κανονισµός 16): 
Αυτός ο κανονισµός απαιτεί να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες σε όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη κατά τη διαδικασία αποχώρησης από τη φροντίδα, 
συµπεριλαµβανοµένου του παιδιού, µε κατανοητή µορφή και µε εµπιστευτική 
µεταχείριση των πληροφοριών . Αυτός ο κανονισµός επίσης απαιτεί να πληροφορείται το 
παιδί σχετικά µε όλες τις πιθανότητες που του παρουσιάζονται για το µέλλον. Όλοι οι 
επαγγελµατίες που εµπλέκονται στη διαδικασία αυτή αναµένονται να αναπτύξουν µια 
στενή σχέση µε το παιδί και µια άνετη µορφή επικοινωνίας η οποία να ενθαρρύνει το 
παιδί να εκφράζει τη γνώµη του ελεύθερα.  
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4.2.6. Στήριξη του Παιδιού/Νεαρού Ατόµου για να Συµµετάσχει στη ∆ιαδικασία 
Αποχώρησης από τη Φροντίδα (Κανονισµός 17):  

Για την τήρηση αυτού του κανονισµού, το παιδί/νεαρό άτοµο πρέπει να ενθαρρύνεται να 
εκφράσει τη γνώµη του σχετικά µε την τρέχουσα και µελλοντική ζωή του και να 
συµµετάσχει στον σχεδιασµό και πραγµατοποίηση της διαδικασίας αποχώρησης από τη 
φροντίδα. 
 
4.2.7. ∆ιασφαλίζονται η Παρακολούθηση, η Συνεχής Στήριξη και οι Ευκαιρίες 

Επαφής (Κανονισµός 18): 
Αυτός ο κανονισµός απαιτεί την εκπόνηση και εφαρµογή ενός σχεδίου µετά τη φροντίδα, 
µε την ενεργή συµµετοχή του παιδιού. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο συµπεριλαµβάνει τη 
διατήρηση επαφής ανάµεσα στο παιδί και το φροντιστή του παιδιού όπως και  µε το 
ευρύτερο συναισθηµατικό πλαίσιο το οποίο αναπτύχθηκε ενόσω το παιδί βρισκόταν υπό 
φροντίδα.  
 
Καλό είναι να θυµόµαστε αυτό το γενικό πλαίσιο κανονισµών ποιότητας το οποίο µε τη 
σειρά του διαµορφώνει αυτό που θεωρείται η Βέλτιστη Πρακτική στον τοµέα. 
 
 
4.3. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 
Παρακάτω παρατίθεται µια συζήτηση σχετικά µε τους πιο αναγνωρισµένους δείκτες 
καλής πρακτικής για τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Παρ’ όλο που δεν 
είναι µια εξαντλητική λίστα, τονίζει τα κυριότερα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να 
διασφαλίσουν ότι η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων είναι ηθική, δίκαιη 
και παραγωγική.  
 
4.3.1 Πρέπει να Υπάρχει µια Πολιτική Συµµετοχής 
Οργανισµοί που επιθυµούν την ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 
οφείλουν να καθιερώσουν ξεκάθαρες τακτικές που να τη στηρίζουν όπως είναι η 
πρόθεσή τους. Οι τακτικές οφείλουν να είναι διατυπωµένες ξεκάθαρα σε οργανωτικά 
έγγραφα και πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να γνωστοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους. 
 
4.3.2. Η Συµµετοχή των Παιδιών στη Λήψη Αποφάσεων Πρέπει να Αποτελεί Μέρος 

της Κουλτούρας της Οργάνωσης 
Οι οργανισµοί που επιθυµούν να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες συµµετοχής στη 
λήψη αποφάσεων οφείλουν να αναπτύξουν και διατηρήσουν µια κουλτούρα συµµετοχής 
µέσα στον οργανισµό. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι όλα τα µέλη του οργανισµού 
πιστεύουν στην αξία της συµµετοχής και δουλεύουν ενεργά προς τη διασφάλιση της 
σωστής της λειτουργίας. Η ηγεσία και προσωπικό του οργανισµού πρέπει να έχουν 
κατηγορηµατική δέσµευση στη συµµετοχή των παιδιών και να την ενσωµατώνουν σε 
όλες τις διαστάσεις της δουλειάς τους. Επίσης χρειάζεται να δουλεύουν ενεργά προς την 
ενσωµάτωση νέου προσωπικού και παιδιών σε αυτή την κουλτούρα και να τιµούν την 
ύπαρξή της και τα επιτεύγµατά της.   
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4.3.3. Μια Ξεκάθαρη Στρατηγική Συµµετοχής Πρέπει να Καθιερωθεί  
Η συµµετοχή είναι µια διαδικασία η οποία απαιτεί τη λήψη σταδιακών µέτρων για την 
προαγωγή συµµετοχής ως οργανωτικής αξίας και για την καθιέρωση όλων των 
αναγκαίων δοµών και διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι λειτουργεί καλά στην πράξη. 
Εποµένως, ένας οργανισµός οφείλει να σχεδιάσει µια ξεκάθαρη στρατηγική µε ξεκάθαρα 
σηµεία αναφοράς που να ικανοποιεί τις οργανωτικές ανάγκες. Μια στρατηγική 
συµµετοχής θα πρέπει να αξιολογείται περιοδικά και να προσαρµόζεται έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις πραγµατικότητες της οργάνωσης.   
 
4.3.4. Το Ενήλικο Προσωπικό Οφείλει να Είναι Κατάλληλα και Επαρκώς 

Εκπαιδευµένο και να ∆έχεται Στήριξη στη Συµµετοχική ∆ουλειά του µε Παιδιά 
Εκτός και αν το προσωπικό που καλείται να διευκολύνει τη συµµετοχή των παιδιών έχει 
την κατάλληλη γνώση και εκπαίδευση, η συµµετοχή µάλλον θα να είναι περιορισµένη 
και ενδεχοµένως προβληµατική. Ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό θα αναπτύξει 
τις απαραίτητες ικανότητες και την ευαισθησία που χρειάζεται για να δουλέψει προς τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Παρ’ όλο που δεν 
υπάρχουν αυστηροί κανονισµοί σχετικά µε το πώς πρέπει να  λειτουργεί η συµµετοχή 
των παιδιών, υπάρχει συσσωρευµένη γνώση και µια σειρά δοκιµασµένων αρχών που 
δίνουν το γενικό τόνο στην πράξη και που ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό θα 
πρέπει να γνωρίζει. Παράλληλα, το προσωπικό πρέπει να τυγχάνει στήριξης στην 
συµµετοχική του δουλειά µε τα παιδιά και να του παρέχονται όλα τα απαραίτητα µέσα 
για τη σωστή διεξαγωγή της δουλειάς του.  
 
4.3.5. Προσωπικό και Παιδιά Εξίσου Πρέπει να Αναπτύξουν ∆εξιότητες  Συµµετοχής 
Για κάθε πρόγραµµα συµµετοχής, και ιδίως για ένα πρόγραµµα που επιζητεί να εµπλέξει 
παιδιά στη λήψη αποφάσεων, υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από πλευράς 
των ενηλίκων που αναλαµβάνουν να διευκολύνουν τη συµµετοχή των παιδιών, και τα 
ίδια τα παιδιά χωρίς την ενεργή εµπλοκή των οποίων η συµµετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων θα παραµείνει ένας δυσκολοκατόρθωτος σκοπός. Ο πιο κάτω πίνακας (βλ. 
Πίνακα 3) παρέχει µια λίστα των δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο από ενήλικες όσο και 
από παιδιά για να γίνει η συµµετοχή των παιδιών πραγµατικότητα. Όπως συνιστά η 
λίστα, οι ενήλικες πρέπει, µεταξύ άλλων, να κατανοήσουν τη σηµασία της συµµετοχής, 
να υιοθετήσουν µια πιο ανοικτή στάση προς τη συµµετοχή των παιδιών και να 
αποκτήσουν τη γνώση και εµπειρογνωµοσύνη που χρειάζεται για να εργαστούν µε τα 
παιδιά µε συµµετοχικό τρόπο. Επιπλέον, οι ενήλικες πρέπει να µάθουν να επικοινωνούν 
µε τα παιδιά και νεαρά άτοµα µε τρόπο ευαίσθητο και ανάλογο των αναγκών τους και 
αρκετά δηµιουργικό έτσι ώστε να προσαρµόζεται στους σκοπούς και ανάγκες 
συµµετοχής των παιδιών και νεαρών ατόµων. Παράλληλα, τα παιδιά επίσης πρέπει να 
µάθουν και να κατανοήσουν τι σηµαίνει συµµετοχή και ποιος πιθανόν να είναι ο 
αντίκτυπος στη ζωή τους, και να εξερευνήσουν τις δικές τους στάσεις και προτιµήσεις 
σχετικά µε τη συµµετοχή. Συγχρόνως, τα παιδιά και τα νεαρά άτοµα χρειάζεται να 
αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να γίνουν επιδέξια όσο αφορά τη συµµετοχή τους 
και την έκφραση των απόψεών τους.  
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Πίνακας 3: Απαιτούµενες δεξιότητες για ενήλικες και παιδιά 
 

 
Απαιτούµενες δεξιότητες για ενήλικες 

 
Απαιτούµενες δεξιότητες για παιδιά και 

νεαρά άτοµα 
 

 
• Τι σηµαίνει η συµµετοχή και γιατί 

είναι σηµαντική 
• Πιθανός αντίκτυπος της 

συµµετοχής (στα παιδιά και νεαρά 
άτοµα και στον οργανισµό) 

• Ευκαιρία εξερεύνησης στάσεων 
προς τη συµµετοχή και συνεργασία 
µε παιδιά και νεαρά άτοµα 

• Γνώση διαφόρων µεθόδων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
να εµπλέξουν παιδιά και νεαρά 
άτοµα 

• Επικοινωνιακές τεχνικές οι οποίες 
επιτρέπουν την εµπλοκή όλων των 
παιδιών και νεαρών ατόµων 

• Ανταπόκριση 
• Ευαισθησία και γνώση των 

προσωπικών αναγκών των παιδιών 
και νεαρών ατόµων 

• Ευκαιρία ανάπτυξης ευρηµατικών 
και δηµιουργικών τεχνικών  

• Γνώση για ασφαλή συνεργασία µε 
παιδιά και νεαρά άτοµα και 
καθιέρωση καταλλήλων ορίων για 
την εµπλοκή τους. 

 

 
• Τι σηµαίνει η συµµετοχή και γιατί 

είναι σηµαντική 
• Πιθανός αντίκτυπος της 

συµµετοχής (στα παιδιά και νεαρά 
άτοµα και στον οργανισµό) 

• Ευκαιρία εξερεύνησης στάσεων 
προς τη συµµετοχή και συνεργασία 
µε ενήλικες 

• Γνώση διαφόρων µεθόδων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
να εµπλέξουν παιδιά και νεαρά 
άτοµα 

• Ευκαιρία εξερεύνησης του τρόπου 
µε τον οποίο θα ήθελαν να 
συµµετέχουν και τι θα ήθελαν να 
αλλάξει 

• Οµαδικές δραστηριότητες που 
επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων 
δεξιοτήτων όπως την ακρόαση, την 
ανταπόκριση στους άλλους, την 
λήψη ευθύνης για συγκεκριµένους 
ρόλους, διάλογο, επικοινωνία. 

• Ευκαιρία να αναπτύξουν 
αυτοπεποίθηση όταν εκφράζουν τις 
απόψεις τους 

• ∆εξιότητες στην παρουσίαση των 
απόψεών τους και απόψεων άλλων 
παιδιών και νεαρών ατόµων 

• ∆εξιότητες και εµπειρία σε σχέση 
µε συγκεκριµένες συµµετοχικές 
δραστηριότητες. 

 
 
Πηγή: Wright, Polly, Claire Turner, Daniel Clay and Helen Mills, 2006, SCIE Practice 
Guide 6: Involving children and young people in developing social care, σελ. 42. Social 
Care Institute for Excellence.  
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∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://www.scie.org.uk/publications/practiceguides/practiceguide06/files/pg06.pdf 
Όπως παρατίθεται στους: Wright, Polly and Daniel Haydon, 2002, 'Taking part' 
Toolkit: Promoting the Real Participation of Children and Young People. North West 
Children's Taskforce. 
 

 
4.3.6. Η Συµµετοχή των Παιδιών Πρέπει να Είναι Εθελοντική 
Όταν η συµµετοχή των παιδιών είναι προϋπόθεση ή επιβάλλεται µε οποιοδήποτε µέσο, 
τότε παύει να είναι πραγµατική συµµετοχή. Παρ’ όλο που τα παιδιά έχουν το 
δηµοκρατικό δικαίωµα να συµµετέχουν, έχουν επίσης το δικαίωµα να αρνηθούν να το 
εφαρµόσουν. Αυτό µε κανένα τρόπο δε σηµαίνει ότι η ευθύνη της συµµετοχής 
εναπόκειται µόνο στα παιδιά. Οι ενήλικες πρέπει να διευκολύνουν τη συµµετοχή των 
παιδιών µε την ανάπτυξη κατάλληλων δοµών και διαδικασιών που να επιτρέπουν τη 
συµµετοχή των παιδιών. Τότε και µόνο τότε αποκτά νόηµα η απόφαση των παιδιών να 
µη συµµετάσχουν. 
 
4.3.7. Η Συµµετοχή Πρέπει να Επικεντρώνεται στις Ανάγκες των Παιδιών 
Κάθε συµµετοχική πρωτοβουλία, και ιδίως πρωτοβουλία που επιζητεί να συµπεριλάβει 
τα παιδιά στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να επικεντρώνεται στις αληθινές ανάγκες και 
ενδιαφέροντα των παιδιών. Τα θέµατα που εξετάζονται πρέπει να είναι εκείνα που 
ενδιαφέρουν τα παιδιά και που επηρεάζουν τις ζωές τους, παρά θέµατα που αφορούν 
ενήλικες και που υπηρετούν τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων. Ιδεώδες είναι οι 
συµµετοχικές πρωτοβουλίες να προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά ή από τα παιδιά και 
τους ενήλικες µαζί, όµως, ακόµα και όταν τέτοιες πρωτοβουλίες προέρχονται από 
ενήλικες, τα συµµετοχικά προγράµµατα πρέπει να σχεδιάζονται µε έµφαση στις 
πραγµατικές ανησυχίες και ανάγκες των παιδιών όπως τα ίδια τις εκφράζουν.  
 
4.3.8. Οι Συµµετοχικές ∆ιαδικασίες Πρέπει να Συµπεριλαµβάνουν Όλα τα Παιδιά 
Η Σύµβαση δεν ορίζει κατώτατο όριο συµµετοχής. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα παιδιά, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν σύµφωνα µε το επίπεδο 
ωριµότητάς τους και ικανότητες εξέλιξης. Μικρότερα παιδιά παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη 
πρόκληση από αυτή την άποψη, εφόσον οι παραδοσιακές προσεγγίσεις συµµετοχής που 
µπορεί να λειτουργούν καλά µε µεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες (π.χ. συνεντεύξεις) δε 
λειτουργούν καλά µε τα πολύ µικρά παιδιά. Είναι εποµένως σηµαντικό να προσφέρουµε 
στα µικρότερα παιδιά ευκαιρίες συµµετοχής µέσω ευρηµατικών/εναλλακτικών µεθόδων 
(π.χ. ζωγραφική, θέατρο, µουσική, κτλ.). Είναι ευθύνη των ενηλίκων να διασφαλίσουν 
ότι έχουν υιοθετηθεί κατάλληλες συµµετοχικές µέθοδοι και χρησιµοποιούνται από τα 
µικρότερα παιδιά. Η ηλικία από µόνη της δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία 
για τον αποκλεισµό του παιδιού από τη συµµετοχική διαδικασία. Συγχρόνως, είναι 
σηµαντικό όταν σχεδιάζουµε συµµετοχικές πρωτοβουλίες να δηµιουργούµε οµάδες 
παιδιών ανάλογα µε την ηλικία/ωριµότητά τους για να αποφεύγουµε την τοποθέτηση 
παιδιών διαφορετικών ηλικιών στην ίδια οµάδα, κάτι που µπορεί ενδεχοµένως να 
οδηγήσει στην αποσιώπηση ορισµένων µικρότερων παιδιών από µεγαλύτερα 
(Ackermann, Feeny, Hart, and Newman 2003:13). Τέλος, είναι σηµαντικό να 
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συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων παιδιά από όλα τα κοινωνικά στρώµατα και µε 
διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. τάξη, φύλο, ικανότητα, εθνικότητα, κτλ.) 
και είναι ευθύνη των ενηλίκων ως διευκολυντών να διασφαλίσουν αυτή τη συµµετοχή.   
 
4.3.9. Επαρκής Χρόνος και Μέσα Πρέπει να Αφιερώνονται στη Συµµετοχή των 

Παιδιών 
Εκτός αν ένας οργανισµός αφιερώσει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό και άλλα µέσα, 
η συµµετοχή των παιδιών είναι απίθανο να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Οργανισµοί 
χωρίς αρκετό προσωπικό είναι απίθανο να διευκολύνουν τη συµµετοχή των παιδιών µε 
επιτυχία, επειδή το προσωπικό δεν θα µπορεί να παίξει το ρόλο του ως διευκολυντή. 
Πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στο προσωπικό που αναµένεται να διευκολύνει τη 
συµµετοχή των παιδιών για τακτικές συσκέψεις µε τα παιδιά, συζήτηση θεµάτων που τα 
ανησυχούν και, γενικά µιλώντας, για διατήρηση στενής επαφής µε τα παιδιά έτσι ώστε το 
προσωπικό να παίζει καλά το ρόλο του διευκολυντή. Η συµµετοχή έχει να κάνει µεταξύ 
άλλων µε την ακρόαση, τη συµµετοχή σε παραγωγικό διάλογο και το κτίσιµο σχέσεων 
εµπιστοσύνης, και όλα αυτά απαιτούν χρόνο και µέσα. 
 
4.3.10. Το Προσωπικό Οφείλει να Είναι Έντιµο και Ρεαλιστικό µε τα Παιδιά 
Κάθε συµµετοχική διαδικασία πρέπει να έχει τα θεµέλιά της στην πραγµατικότητα έτσι 
ώστε τα παιδιά να µη δηµιουργούν λανθασµένες εντυπώσεις και να έχουν ουτοπιστικές 
προσδοκίες από τη διαδικασία. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τι συνεπάγεται η 
διαδικασία: τι, πότε, πώς, γιατί. Είναι εποµένως υψίστης σηµασίας να πληροφορούµε 
επαρκώς τα παιδιά για όλα τα στάδια της διαδικασίας και τι πρέπει να αναµένουν από 
κάθε φάση της διαδικασίας. Όταν είµαστε σαφείς και ειλικρινείς προς αυτά, 
διασφαλίζουµε ότι έχουν µια ξεκάθαρη ιδέα του τι περιλαµβάνει η διαδικασία. 
Παρόµοια, όταν είµαστε ρεαλιστικοί µαζί τους αποφεύγουµε την πιθανότητα να 
νοιώσουν τα παιδιά απογοήτευση και να αποθαρρυνθούν στη συµµετοχή τους επειδή 
αυτό που ανάµεναν δεν υλοποιήθηκε. 
 
4.3.11. Η Συµµετοχή των Παιδιών Πρέπει να Είναι Ασφαλής και Άνετη 
Όλα τα συµµετοχικά προγράµµατα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια όσων 
λαµβάνουν µέρος σε αυτά και στην περίπτωση των παιδιών όλα τα επιπλέον µέτρα 
πρέπει να λαµβάνονται για να εξασφαλίζουν ότι δεν κακοποιούνται (σωµατικά ή 
ψυχολογικά) και δε γίνονται θύµατα εκµετάλλευσης. Παρόµοια, η συµµετοχή των 
παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων οφείλει να είναι άνετη και να τους επιτρέπει 
να συµµετέχουν χωρίς άγχος, φόβο ή αισθήµατα µαταίωσης. Είναι εποµένως πολύ 
σηµαντικό να οργανώνονται συµµετοχικές δραστηριότητες (π.χ. µια Αναθεώρηση) σε 
χώρους φιλικούς προς τα παιδιά οι οποίοι να προσφέρουν στα παιδιά άνετη ατµόσφαιρα 
που να προάγει τη συµµετοχή τους. 
 
4.3.12. Όλες οι ∆ιαδικασίες που Υιοθετούνται Πρέπει να είναι Φιλικές Προς τα Παιδιά 
Οι ενήλικες οφείλουν να προσαρµόζονται στους τρόπους εργασίας και συµµετοχής των 
παιδιών και νεαρών ατόµων. Οι δοµές που ορίζονται και οι συµµετοχικές διαδικασίες 
που υιοθετούνται εντός αυτών των δοµών πρέπει να είναι φιλικές προς τα παιδιά και 
κατάλληλες για αυτά. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει δηµιουργία αυτών των δοµών και 
καθιέρωση αυτών των διαδικασιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις εξελισσόµενες 
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ικανότητες των παιδιών και αναπτυσσόµενες δεξιότητες. Μπορούν να υιοθετηθούν όπου 
χρειάζεται µέθοδοι φιλικές προς τα παιδιά για την εκµαίευση των απόψεών τους, όπως το 
θέατρο ή η αφήγηση ιστοριών, για να διευκολύνουν τη συµµετοχή των µικρότερων 
παιδιών και οµάδων παιδιών που είναι σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση.  
 
4.3.13. Η Επικοινωνία µε τα Παιδιά Πρέπει να Είναι Αποτελεσµατική 
Για να αγγίξουµε τα παιδιά και να διευκολύνουµε τη συµµετοχή τους και την έκφραση 
των απόψεών τους, είναι σηµαντικό να είµαστε δηµιουργικοί. ∆ηλαδή, είναι σηµαντικό 
να χρησιµοποιούµε µεθόδους που να επιτρέπουν στα παιδιά να συµµετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων ασχέτως της ηλικίας και ωριµότητας τους. Όταν αναπτύσσουµε 
συµµετοχικές µεθόδους, πρέπει να ζητούµε τη βοήθεια των παιδιών για να είµαστε 
σίγουροι ότι οι τρόποι που υιοθετήσαµε είναι αυτοί που προτιµούν τα ίδια τα παιδιά και 
µε τους οποίους αισθάνονται άνετα.  
 
4.3.14. Οι Πληροφορίες που Παρέχουµε στα Παιδιά Πρέπει να είναι Κατάλληλες και 

Προσιτές 
Τα παιδιά πρέπει να λαµβάνουν πληροφορίες που να είναι κατάλληλες για την ηλικία 
τους, τις ικανότητές τους και το ιστορικό τους. Όπως έχει δείξει η έρευνα, πολλά παιδιά 
συχνά δεν ξέρουν γιατί έχουν τοποθετηθεί σε Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας 
(Innovation Center for Community and Youth Development 2001: 7). Εποµένως είναι 
επιτακτική ανάγκη να ενηµερώνονται επαρκώς τα παιδιά και να προετοιµάζονται σχετικά 
µε την τοποθέτησή τους σε ένα ίδρυµα προστασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν 
προκαταβολικά. Ωστόσο, τα παιδιά πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όποτε 
πρόκειται να παρθεί µια απόφαση που θα επηρεάσει τη ζωή τους, συµπεριλαµβανοµένης 
της αποχώρησής τους από το ίδρυµα προστασίας. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τις κοινωνικές και πολιτισµικές περιστάσεις του παιδιού και τις συνθήκες 
ζωής του. Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες πρέπει να προσαρµόζονται στην 
πραγµατικότητα της ζωής του παιδιού και να είναι ευαίσθητες στις συγκεκριµένες 
περιστάσεις στις οποίες ζει. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιµες 
και προσιτές σε όλα τα παιδιά, ασχέτως του πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσουµε 
µαζί τους. Οι πληροφορίες είναι προσιτές στα παιδιά όταν τις καταλαβαίνουν και 
κατανοούν πλήρως σε τι αναφέρονται. 
 
Η Βέλτιστη Πρακτική εισηγείται να δίνονται στα παιδιά που βρίσκονται για πρώτη φορά 
σε ίδρυµα προστασίας βιβλιαράκια µε πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή σε ένα κέντρο 
παροχής φροντίδας µε διαµονή και τι µπορούν να προσδοκούν από τη νέα τους κατοικία. 
Τέτοια βιβλιαράκια οφείλουν να επικεντρώνονται στα παιδιά ενώ τα ίδια τα παιδιά 
µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και την παραγωγή τους 
(Michele and Hart 2002: 35-36). Η Βέλτιστη Πρακτική λεει ότι η εµπλοκή των παιδιών 
στην προετοιµασία ή προσχεδιασµό των πληροφοριών διασφαλίζει ότι αυτές οι 
πληροφορίες είναι αυτές που πρέπει και ότι θα πληροφορήσουν τα παιδιά µε 
αποτελεσµατικό τρόπο. Η προετοιµασία εγγράφων κατάλληλων και φιλικών προς τα 
παιδιά είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους µε τους οποίους διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των παιδιών σε σχετικές πληροφορίες. Το να έχουµε υπόψη µας την ηλικία 
της οµάδας στόχου, να χρησιµοποιούµε απλή γλώσσα και βοηθητικά οπτικά µέσα, και να 
επικεντρώνουµε την προσοχή µας στο είδος των πληροφοριών που είναι πιθανόν να 
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ενδιαφέρει τα παιδιά είναι παράγοντες κλειδιά όσο αφορά την προετοιµασία 
πληροφοριακών εγγράφων για παιδιά (βλ. Κουτί 1). 
 
 
Κουτί 1: Πώς να παράγετε έγγραφα φιλικά προς τα παιδιά 
 
 
∆ηλώστε γιατί το έγγραφο είναι ουσιώδες για τα παιδιά και προσπαθήστε να σιγουρευτείτε 
ότι αυτή η πληροφορία παραµένει στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: ΓΙΑΤΙ 
παράγεται αυτό το συγκεκριµένο έγγραφο για τα παιδιά; Και ΠΩΣ µπορεί αυτό να εκφραστεί; 
 
Να είστε ξεκάθαροι σε ποια οµάδα ηλικίας στοχεύετε και δηλώστε το στο έγγραφο. Να 
γνωρίζετε την οµάδα στόχο σας. Είναι σηµαντικό να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τα παιδιά 
και τα νεαρά άτοµα τα οποία θα διαβάσουν το έγγραφο που προσπαθείτε να ετοιµάσετε. Το 
καλύτερο είναι να προσδιορίσετε το φάσµα ηλικιών, τη µόρφωση, τη γλώσσα, το φύλο, την 
περιοχή (ύπαιθρος/αστική), και οποιαδήποτε πιθανά µειονεκτήµατα της οµάδας στόχου. 
∆ιαβάστε µερικά βιβλία για παιδιά της οµάδας ηλικίας στην οποία στοχεύετε, θα σας βοηθήσει 
να µπείτε στο πνεύµα. 
 
Ρωτήστε «τι χρειάζεται να ξέρουν τα παιδιά σχετικά µε το θέµα;» Ρωτήστε τον εαυτό σας τι 
είναι σηµαντικό για τα παιδιά που διαβάζουν αυτό το έγγραφο και τι θα ήθελαν να ξέρουν και 
περιµένουν να διαβάσουν σε ένα έγγραφο φιλικό προς τα παιδιά.  
 
Χρησιµοποιήστε απλή γλώσσα και προσπαθήστε να διατηρήσετε το έγγραφο όσο πιο σύντοµο 
γίνεται. Γράψετε λες και µιλάτε στο παιδί (µη φοβάστε να πείτε ‘εσύ’). Μη χρησιµοποιείτε 
µεταφορική γλώσσα που δεν είναι πάντα ευνόητη. Μη χρησιµοποιείτε ακρωνύµια ή συντµήσεις, 
παραθέτετε τις λέξεις ολογράφως. Μη χρησιµοποιείτε το π.χ. ή το κτλ. Εξηγείτε όποιες δύσκολες 
λέξεις, όρους ή έννοιες. Παραγάγετε υλικό στις τοπικές γλώσσες. 
 
Xρησιµοποιείτε οπτικές εικόνες για ενίσχυση των λέξεων: Οι εικόνες βοηθούν την καλύτερη 
επεξήγηση δύσκολων εννοιών. Μη χρησιµοποιείτε εικόνες που δεν σχετίζονται άµεσα και που 
δεν είναι ουσιώδεις για το κείµενο. Μπορεί να θελήσετε να παραγγείλετε φωτογραφίες, σχέδια, 
ζωγραφιές, κόµικς ή διαγράµµατα. 
 
Xρησιµοποιείτε φωτογραφίες µε προσοχή: Σιγουρευτείτε ότι οι άνθρωποι, και ιδίως τα παιδιά 
που φαίνονται στις φωτογραφίες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση της 
φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν παιδιά ντυµένα επαρκώς και όχι σε στάσεις 
που να παραπέµπουν σε κάτι σεξουαλικό. Σεβαστείτε την αξιοπρέπεια των παιδιών και µην τα 
απεικονίζετε ως θύµατα. Σιγουρευτείτε ότι οι φωτογραφίες είναι πολιτισµικά κατάλληλες. 
 
Προστατέψετε την ταυτότητα των παιδιών: Αν τα παιδιά που απεικονίζονται είναι θύµατα 
κακοποίησης (και όχι ηθοποιοί), ακόµα µεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην απόκρυψη 
την ταυτότητά τους. Χρησιµοποιείστε ψεύτικα ονόµατα για όποιο παιδί φαίνεται και δηλώστε ότι 
αυτά είναι ψεύτικα ονόµατα. Μην προσδιορίσετε την ακριβή τοποθεσία όπου ζει το παιδί αλλά 
χρησιµοποιείστε µόνο γενική γεωγραφία. Για να προστατεύσετε την ταυτότητα των παιδιών, 
χρησιµοποιείστε φωτογραφίες παιδιών σε προφίλ, ή σκουρύνετέ τις, ή µαυρίστε µέρος του 
προσώπου αν φαίνεται ολόκληρο (για παράδειγµα, τοποθετείστε µια φαρδιά σκούρα γραµµή ή 
κουκκίδες πάνω από τα µάτια). 
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Το κείµενο πρέπει να δείχνει ‘ενδιαφέρον’: Χρησιµοποιείστε µέγεθος γραµµάτων που να µην 
είναι υπερβολικά µικρό για την οµάδα ηλικίας. Τα στοιχεία ‘Sans serif’ γενικά θεωρούνται πιο 
φιλικά προς τα παιδιά επειδή είναι πιο ευκρινή για διάβασµα. Σπάστε µεγάλες προτάσεις ή 
παραγράφους µε σηµεία αναφοράς ή αριθµούς. Σπάστε µεγάλους όγκους κειµένου, 
χρησιµοποιείστε επικεφαλίδες και υποτίτλους, κουτιά και εικονογραφήσεις. Τονίστε λέξεις 
κλειδιά – µαυρίστε τις, ή χρησιµοποιείστε άλλο χρώµα, πλάγια γράµµατα ή διαφορετική 
γραµµατοσειρά. Προσπαθήστε να µη χρησιµοποιήσετε υπερβολικά πολλά γραφικά τεχνάσµατα, 
για παράδειγµα το πολύ τρία είδη χαρακτήρων ή χρώµατα φτάνουν (εκτός από τις έγχρωµες 
εικονογραφήσεις του κειµένου).  
 
 
Πηγή: : Inter-Agency Working Group on Children’s Participation, 2007, Minimum 
Standards for Consulting with Children. Bangkok: IAWGCP.  Όπως παρατίθεται σε 
Inter-agency Working Group on Children's Participation, 2007, Children as Active 
Citizens Commitments and obligations for children's civil rights and civic engagement 
in East Asia and the Pacific, Child Rights and Participation, σελ.30.  
∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://wvasiapacific.org/downloads/publications/children_active_citizens_book.pdf 
 
 
4.3.15. Η Συµµετοχή των Παιδιών σε Συσκέψεις µε Ενήλικες Πρέπει να Σχεδιαστεί 
και να ∆ιεξαχθεί Καλά και να Συνεχιστεί  
Η συµµετοχή των παιδιών σε συσκέψεις µε ενήλικες απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό και 
ευαισθησία για να διασφαλιστεί ότι η σύσκεψη είναι πραγµατικά συµµετοχική και 
εποικοδοµητική για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Υπάρχει ένας αριθµός σηµαντικών 
πραγµάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά από µια 
σύσκεψη. Πριν από µια σύσκεψη, τα παιδιά πρέπει να πληροφορηθούν επαρκώς για το 
σκοπό της και για τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν, τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν και τις διοικητικές λεπτοµέρειες (Πότε θα λάβει χώρα η σύσκεψη; Πού θα 
λάβει χώρα; Ποιος θα παρευρεθεί; κτλ.) Είναι σηµαντικό να έχουν τα παιδιά αρκετό 
χρόνο για να σκεφτούν τις διάφορες παραµέτρους της απόφασης που πρόκειται να παρθεί 
πριν τους ζητηθεί να προσφέρουν τη γνώµη τους στη σύσκεψη (Cashmore 2002:841). 
Παρόµοια, είναι σηµαντικό να ξέρουν τα παιδιά ποιες είναι οι επιλογές τους και οι 
επιπτώσεις κάθε επιλογής, έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την 
απόφαση που θα παρθεί και να υιοθετήσουν την ανάλογη θέση (Inter-Agency Working 
Group on Children’s Participation 2008). 
 
Κατά τη διάρκεια µιας σύσκεψης, πρέπει να δοθούν στα παιδιά ευκαιρίες να εκφράσουν 
τις απόψεις τους και να θέσουν ερωτήσεις και να κατανοήσουν πλήρως τις αποφάσεις 
που παίρνονται. Ενόσω τα παιδιά είναι παρόντα στη σύσκεψη, οι ενήλικες οφείλουν να 
στηρίξουν τα παιδιά έτσι ώστε να αισθάνονται ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους 
και να διασφαλίσουν ότι έχουν ευκαιρίες να το κάνουν. Όταν σε αυτές τις συσκέψεις 
παρίστανται εξίσου παιδιά και ενήλικες, είναι σηµαντικό να γίνονται προσαρµογές στην 
οργάνωση της σύσκεψης για να γίνει πιο φιλική προς το παιδί και πιο προσιτή. Για 
παράδειγµα, µια τέτοια σύσκεψη µπορεί να συντοµευτεί και να γίνει πιο ανεπίσηµη 
(Innovation Center for Community and Youth Development 2001: 6). Σε µερικές 
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περιπτώσεις, όταν ένα παιδί δεν επιθυµεί να συµµετάσχει σε µια σύσκεψη και προτιµά να 
αντιπροσωπευθεί από ένα ενήλικα που εµπιστεύεται, τότε αυτός ο ενήλικας µπορεί να 
γίνει η φωνή του παιδιού. 
 
Μετά από µια σύσκεψη, τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συλλογιστούν τι έγινε 
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης και να κατανοήσουν πλήρως τι θα ακολουθήσει (βλ. 
Κουτί 2). Τα παιδιά πρέπει επίσης να έχουν ευκαιρία επανατροφοδότησης σχετικά µε τη 
συµµετοχή τους στη σύσκεψη και αυτή η επανατροφοδότηση θα είναι το κλειδί για την 
όλη αξιολόγηση της σύσκεψης (Innovation Center for Community and Youth 
Development 2001: 6). Πιο σηµαντικό ακόµα είναι, εφόσον η απόφαση έχει ήδη παρθεί, 
να δεχθούν τα παιδιά ανταπόκριση από τους ενήλικες σχετικά µε το αν λήφθηκαν υπόψη 
οι ιδέες και οι απόψεις τους και αν όχι, µια εξήγηση. 
 
Συνοψίζοντας πρέπει να ακολουθούνται ορισµένες γενικές διαδικασίες, για να 
διευκολυνθεί η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, (βλ. Skivenes and 
Strandbu 206:16). Αυτές περιλαµβάνουν:  
 

1. Να προσφέρουµε στα παιδιά την ευκαιρία να σχηµατίσουν τη γνώµη τους πριν 
παρθούν αποφάσεις µε το να τους παρέχουµε απαραίτητες και επαρκείς 
πληροφορίες, έτσι ώστε να µπορούν να συλλογιστούν τα σχετικά θέµατα και τις 
πιθανές συνέπειες των διαφόρων εκβάσεων. 

 
2. Να παρέχουµε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώµη τους είτε 

αυτοπροσώπως είτε µέσω ενός που επέλεξαν τα ίδια αντιπροσώπου. 
 

3. Να παίρνουµε στα σοβαρά τις γνώµες των παιδιών δίνοντάς τους την ίδια 
βαρύτητα που δίνουµε στις γνώµες άλλων και εξασφαλίζοντας ότι έχουν δίκαιη 
αντιπροσώπευση. 

 
4. Να πληροφορούµε τα παιδιά σχετικά µε την απόφαση που πάρθηκε και τη 

σηµασία της και να τους παρέχουµε ευκαιρίες να θέσουν ερωτήσεις ή ακόµα και 
να φέρουν ένσταση στην απόφαση αν διαφωνούν. 

 
Η Βέλτιστη Πρακτική επίσης συνιστά τη χρήση πληροφοριακών φυλλαδίων για να 
προετοιµάσουµε τα παιδιά για συσκέψεις µε ενήλικες (βλ. Παράρτηµα). Αυτά τα 
πληροφοριακά φυλλάδια είναι γραµµένα σε γλώσσα φιλική προς τα παιδιά και µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για την προετοιµασία παιδιών που θα συµµετάσχουν σε συσκέψεις 
σχεδιασµού περιπτώσεων, για το τι να περιµένουν από τέτοιες συσκέψεις και πώς να 
συµµετέχουν µε τον καλύτερο τρόπο σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά έχουν την 
ευκαιρία να σκεφτούν και να συλλογιστούν τη σύσκεψη σχεδιασµού περιπτώσεων στην 
οποία πρόκειται να συµµετάσχουν και να θέσουν ερωτήσεις για θέµατα που παραµένουν 
αβέβαια ή συγχυσµένα. Μεταξύ άλλων θεµάτων, αυτά τα φυλλάδια εξηγούν τι είναι οι 
συσκέψεις σχεδιασµού περιπτώσεων, ποιος συµµετέχει σε αυτές και τι συζητείται στην 
διάρκειά τους. 
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Επίσης, αυτά τα φυλλάδια πληροφορούν τα παιδιά σχετικά µε το τι συµβαίνει 
πραγµατικά σε αυτές τις συσκέψεις και ποια είναι τα δικαιώµατά τους κατά τη διάρκεια 
αυτών. Για να βοηθήσει τα παιδιά να προετοιµαστούν για τη συµµετοχή τους σε µια 
σύσκεψη σχεδιασµού περιπτώσεων και να τους ενηµερώσει έπειτα, ο λειτουργός µπορεί 
να χρησιµοποιήσει διάφορα είδη καρτών δραστηριοτήτων (βλ. Παράρτηµα). Αυτές οι 
κάρτες παρέχουν την ευκαιρία στο λειτουργό και το παιδί να κτίσουν τη σχέση τους και 
να συζητήσουν πριν και µετά µια σύσκεψη θέµατα σηµαντικά για το παιδί. Η Βέλτιστη 
Πρακτική επίσης συνιστά τη χρήση εργαλείων φιλικών προς τα παιδιά για επικοινωνία 
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά µια σύσκεψη, συµπεριλαµβανόµενης µιας ειδικά 
σχεδιασµένης Κάρτας Επαφής για το παιδί, πρόσκληση και πρόγραµµα σύσκεψης φιλικά 
προς το παιδί, και ένα οδηγό για τα πρακτικά της σύσκεψης που να είναι φιλικός προς το 
παιδί και ευκολοδιάβαστος (βλ. Παράρτηµα). 
 
 
Κουτί 2: Μοντέλο συµµετοχής για συσκέψεις 
 
 
Σε ό,τι κάνετε, µεταδώστε πληροφορίες και δεξιότητες στα παιδιά και νεαρά άτοµα για 
να τα βοηθήσετε να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων και τη 
συµµετοχή τους σε αυτή. 
 
Στάδιο 1: Πριν από τη σύσκεψη 
Μιλήστε µε το παιδί ή νεαρό άτοµο για τα ακόλουθα θέµατα: 
• γιατί λαµβάνει χώρα η σύσκεψη 
• ποιος θα είναι στη σύσκεψη 
• πού θα ήθελαν να λάβει χώρα η σύσκεψη 
• τι θα συµβεί στη σύσκεψη, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορετικών απόψεων που θα 
ακουστούν 
• τι θα ήθελαν να συζητηθεί κατά τη σύσκεψη 
• πώς θα ήθελαν να συµµετάσχουν στη σύσκεψη 
• αν θα ήθελαν ένα φίλο τους να έρθει στη σύσκεψη για υποστήριξη (και αν θέλουν 
οτιδήποτε να κρατηθεί µυστικό από το φίλο τους) 

• πώς θα µεταβούν στη σύσκεψη 
• αν θα χρησιµοποιηθεί δυσνόητη, εξειδικευµένη φρασεολογία και τι σηµαίνει 
 
Είναι καλή ιδέα να στείλετε στο παιδί ή νεαρό άτοµο µια πρόσκληση για τη σύσκεψη, 
είτε µε επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να επιβεβαιώσετε τις λεπτοµέρειες που 
συζητήσατε µαζί του.  
 
Στάδιο 2: Στη σύσκεψη 
Σιγουρευτείτε ότι το παιδί ή νεαρό άτοµο: 
• γνωρίζει τα ονόµατα όλων, τι κάνουν και γιατί είναι εκεί 
• έχει στυλό και χαρτί για να πάρει σηµειώσεις 
• έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη γνώµη του 
• έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήσεις 
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καταλαβαίνει τι συζητείται και τι σηµαίνει για το ίδιο 
• καταλαβαίνει ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί. 
 
Σιγουρευτείτε ότι το παιδί ή νεαρό άτοµο: 
 
• έχει την ευκαιρία να µιλήσει σχετικά µε το πώς πιστεύει ότι πήγε η σύσκεψη 
• κατανοεί τι θα συµβεί στη συνέχεια και ποιος θα κάνει τι 
• θα λάβει αντίγραφο των πρακτικών της σύσκεψης (αν κρατηθούν πρακτικά) 
 
Παράδειγµα: µια ετήσια Αναθεωρητική σύσκεψη είναι προγραµµατισµένη για ένα 
νεαρό άτοµο που υπήρξε υπό επίβλεψη τα τελευταία πέντε χρόνια µε τον ίδιο φροντιστή. 
 
Πριν: Ο λειτουργός ορίζει την ώρα συνάντησης µε το νεαρό άτοµο. Γευµατίζουν µαζί 
και µιλούν σχετικά µε το τι θέλει να συζητήσει το νεαρό άτοµο στη σύσκεψη και ποιος 
θα παρευρίσκεται. Μαζί φτιάχνουν µια λίστα θεµάτων για συζήτηση (την ηµερήσια 
διάταξη) στη σύσκεψη. Το νεαρό άτοµο λεει ότι θα ήθελε να φέρει τον καλύτερο του 
φίλο, ο οποίος επίσης βρίσκεται υπό επίβλεψη, για υποστήριξη. Έπειτα, ο λειτουργός 
στέλνει µια πρόσκληση στο νεαρό άτοµο µε όλες τις λεπτοµέρειες της σύσκεψης. Ο 
λειτουργός επίσης µιλά µε το φροντιστή του νεαρού ατόµου σχετικά µε το πώς να 
ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του στη σύσκεψη. 
 
Κατά τη διάρκεια: Το νεαρό άτοµο κάθεται δίπλα στο λειτουργό και τον καλύτερο του 
φίλο. Ο λειτουργός τον υποστηρίζει όταν µιλά για κάτι που είπε κάποιος και µε το οποίο 
δε συµφωνεί. Το νεαρό άτοµο θέλει να πιει και να φαει κάτι στο µέσο της σύσκεψης και 
ο λειτουργός προτείνει ένα δεκάλεπτο διάλειµµα. Το νεαρό άτοµο καταγράφει τις 
βασικές αποφάσεις στο χαρτί που του έδωσε ο λειτουργός. 
 
Μετά: Ο λειτουργός τηλεφωνεί στο νεαρό άτοµο και το ρωτά πώς του φάνηκε πως πήγε 
η σύσκεψη. Το νεαρό άτοµο λεει πως ήταν εντάξει και ότι κατάλαβε τις αποφάσεις που 
πάρθηκαν. Το νεαρό άτοµο λεει πως του φάνηκε ότι η σύσκεψη υπήρξε πολύ 
παρατεταµένη. Ο λειτουργός λεει ότι θα µπορούσαν να το προσέξουν την επόµενη φορά. 
Ο λειτουργός λεει στο νεαρό άτοµο πότε θα επικοινωνήσει µαζί του ξανά και 
σιγουρεύεται ότι το νεαρό άτοµο έχει τον τρέχοντα αριθµό τηλεφώνου του αν χρειάζεται 
να τηλεφωνήσει πριν από τη σύσκεψη. Μετά, ο λειτουργός στέλνει τα πρακτικά ή όποια 
άλλα έγγραφα από τη σύσκεψη στο νεαρό άτοµο. 
 
 
Πηγή: NSW Commission for Children and Young People, 2004, Participation: Meeting 
Together Deciding Together Kids Participating in Case–Planning Decisions that Affect 
their Lives, NSW Commission for Children and Young People, σελ.18-19. 
∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://www.kids.nsw.gov.au/uploads/documents/tpsmeetingtogether.pdf.    
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Ένα ιδιαίτερο είδος σύσκεψης είναι οι ούτω καλούµενες «συσκέψεις στο σπίτι» οι οποίες 
λαµβάνουν χώρα περιοδικά σε Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας για τη συζήτηση θεµάτων 
σχετικών µε την καθηµερινή ζωή στο ίδρυµα. Η Καλή Πρακτική υποδεικνύει ότι τέτοιες 
συσκέψεις θα έπρεπε να είναι ευκαιρίες για τα παιδιά να εκφράσουν τις γνώµες τους 
σχετικά µε το πώς λειτουργεί ένα σπιτικό και να επιφέρουν αλλαγές. Αυτές οι συσκέψεις 
δεν πρέπει να είναι συσκέψεις κατά τις οποίες κυρίως το προσωπικό εξετάζει τα δικά του 
θέµατα ή πειθαρχικά θέµατα και για επανάληψη των κανονισµών του σπιτιού. Τα παιδιά 
πρέπει να έχουν έλεγχο της ηµερήσιας διάταξης, της προεδρίας και τα πρακτικά των 
συσκέψεων στο σπίτι (Michele and Hart 2002: 35). 
 
Μια ειδική σηµείωση εδώ για το ρόλο του ενήλικα διευκολυντή. Οι ενήλικες που 
εργάζονται για να ενδυναµώσουν τα παιδιά έτσι ώστε να συµµετέχουν σε αποφάσεις που 
επηρεάζουν τις ζωές τους πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι και ειδικευµένοι έτσι 
ώστε να φέρνουν εις πέρας το ρόλο τους αποτελεσµατικά. Ο ρόλος του διευκολυντή 
απαιτεί από τον ενήλικα που τον επωµίσθηκε να είναι πρόθυµος να παρέχει στα παιδιά 
τον απαραίτητο χώρο για να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων εποικοδοµητικά. Παρ’ 
όλο που θα ήταν δύσκολο να δηµιουργήσουµε τον «ιδανικό διευκολυντή», είναι καλό να 
θυµόµαστε ότι τα παιδιά ψάχνουν για ένα ενήλικα να αναλάβει αυτό το ρόλο. Ο ιδανικός  
διευκολυντής πρέπει να είναι µεταξύ άλλων καλός ακροατής, φιλικός, οπαδός της 
ισότητας και δηµιουργικός (βλ. Κουτί 3). 
 
 
Κουτί 3: Φτιάχνοντας ένα σχέδιο  «Ιδανικού ∆ιευκολυντή» σύµφωνα µε 
την περιγραφή των εικόνων! 
 
 
Στο Πακιστάν, ενήλικες της οργάνωσης Save the Children (Σώστε τα Παιδιά) και οι 
συνέταιροί τους δηµιούργησαν ένα ‘ιδανικό διευκολυντή’ για να δουλεύει µε τα παιδιά 
µε συµµετοχικούς και ενδυναµωτικούς τρόπους. Χρησιµοποιήθηκαν οπτικές εικόνες που 
υποδηλώνουν τις απαραίτητες ικανότητες, στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες. 
 
• Φορεί καπελάκι µε τα διακριτικά της Σύµβασης (CRC) και του Προγραµµατισµού 
∆ικαιωµάτων του Παιδιού (CRP: Child Rights Programming): έχει καλή γνώση των 
δικαιωµάτων του παιδιού και του προγραµµατισµού δικαιωµάτων του παιδιού 

• Μεγάλος εγκέφαλος: έξυπνος και µε καλή γνώση 
• Λαµπάκι: Λαµπρές ιδέες 
• Μεγεθυντικός φακός: για καλή παρατήρηση και ανάλυση 
• Ένα ΜΕΓΑΛΟ αυτί: για ειλικρινή ακρόαση και λήψη δράσης σχετικά µε αυτά που 
ακούει (µόνο ένα αυτί, έτσι ώστε να µην ‘µπαίνει από το ένα αυτί και να βγαίνει από το 
άλλο’!) 

• Ένα µεγάλο χαµόγελο: Πολύ φιλικός 
• Μια µικρή γλώσσα: µιλά λιγότερο, αλλά επιτρέπει σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια να 

µιλήσουν 
• Συννεφάκι κειµένου: µιλά τη γλώσσα του παιδιού  
• Ίσον (=): µεταχειρίζεται όλους το ίδιο 
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Μια ΜΕΓΑΛΗ καρδιά: αγαπά τα παιδιά και τα έχει στην καρδιά του 
• Ίσον (=) µέσα στην καρδιά του: πιστεύει ότι είµαστε όλοι ίσοι 
• Τα διακριτικά της Σύµβασης (CRC) και του Προγραµµατισµού ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού (CRP) µέσα στην καρδιά του: πιστεύει ακράδαντα στις αρχές των 
δικαιωµάτων του παιδιού 

• Ένα καλάθι ‘εργαλειοθήκη’: Το καλάθι πρωτοποριακών εργαλείων βοηθά τα παιδιά να 
επικοινωνούν µε δηµιουργικούς τρόπους, πχ. Παιχνίδια, υιοθέτηση ρόλων, ζωγραφική, 
τέχνη, αφήγηση ιστοριών, τραγούδι, ποίηση, PLA (Participatory Learning and Action 
activity: Συµµετοχική ενασχόληση µάθησης και δράσης). 

• Ένα ρολόι: ο διευκολυντής πρέπει να είναι συνεπής στην ώρα του όταν δουλεύει µε 
παιδιά  

• Κρατά ένα µπαλόνι και ένα λουλούδι, και κλωτσά µια µπάλα: ο διευκολυντής πρέπει να 
είναι παιχνιδιάρης, να ενθαρρύνει τα παιδιά και να είναι φιλικός προς αυτά. 

• Μουσική: να είναι φιλικός προς τα παιδιά και να τα βοηθά να νοιώθουν ελεύθερα να 
επικοινωνούν µε όποιο τρόπο τα βολεύει καλύτερα 

 
Στο Αφγανιστάν, οι συµµετέχοντες δηµιούργησαν ένα ‘ιδανικό διεκολυντή’ µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά, µόνο που είναι µισός γυναίκα και µισός άνδρας, επειδή, ιδανικά, στην 
κουλτούρα τους νοιώθουν ότι θα ήταν βέλτιστο να έχουν γυναίκες διευκολυντές για να 
δουλεύουν µε κορίτσια και άνδρες διευκολυντές για να δουλεύουν µε αγόρια. 
 
 
Πηγή: O Kane, Claire, 2003, Children and Young People as Citizens: Partners for 
Social Change, σελ. 60. Save the Children, ∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
www.savethechildren.net/alliance/resources/child_part/child_citizens_2.pdf  
 
 
4.3.16. Πρέπει να Καθιερωθούν ∆ιαδικασίες Υποβολής Παραπόνων Κατάλληλες για το 
Παιδί 
Η καθιέρωση διαδικασιών υποβολής παραπόνων σε κάθε οργανισµό είναι προϋπόθεση 
για τη δηµοκρατική συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Χωρίς µια 
διαδικασία υποβολής παραπόνων, τα παιδιά παραµένουν χωρίς προστασία και χωρίς 
επανορθωτικά µέσα που είναι απαραίτητα αν παραβιάζονται τα δικαιώµατά τους. Οι 
διαδικασίες υποβολής παραπόνων πάνε ένα βήµα παραπέρα από την καθιέρωση ενός 
κουτιού παραπόνων σε ένα οργανισµό και την εικασία ότι τα παιδιά που έχουν ένα 
παράπονο θα το χρησιµοποιήσουν. Οι ορθές διαδικασίες υποβολής παραπόνων απαιτούν 
τα παιδιά  
 

• Να είναι κατάλληλα πληροφορηµένα σχετικά µε το δικαίωµά τους να υποβάλουν 
ένα παράπονο και να τους παρέχονται αρκετές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 
υποβολής παραπόνων, 

• Να έχουν εύκολη πρόσβαση στη διαδικασία, να νοιώθουν ασφάλεια όταν 
υποβάλλουν ένα παράπονο, και να είναι πεπεισµένα ότι τα παράπονά τους θα 
τύχουν εµπιστευτικότητας, 
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• Να είναι επαρκώς πληροφορηµένα σχετικά µε τη µεταχείριση της οποίας θα 
τύχουν τα παράπονά τους, 

• Να πληροφορούνται σχετικά µε το αποτέλεσµα του παραπόνου τους. 
 
Επιπλέον, η όποια διαδικασία υποβολής παραπόνων πρέπει να είναι µια άσκηση 
συλλογισµού και προσαρµογής: αυτό που δε λειτουργεί στην πράξη διαµορφώνεται ή 
προσαρµόζεται ανάλογα, ενώ η όλη διαδικασία αξιολογείται τακτικά για να 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά της (βλ. Κουτί 4). Εφόσον τα παιδιά γενικά 
προτιµούν πιο ανεπίσηµους µηχανισµούς βασισµένους σε προσωπικές σχέσεις για να 
εκφράζουν τα προβλήµατα και διαφωνίες τους (π.χ. για να µιλήσουν σε ένα ενήλικο 
πρόσωπο εµπιστοσύνης), είναι σηµαντικό να αποφύγουµε την καθιέρωση µιας πολύ 
επίσηµης διαδικασίας υποβολής παραπόνων που θα είναι απίθανο να χρησιµοποιηθεί από 
τα παιδιά (Cashmore 2002:845). Σε τελική ανάλυση, η πρόκληση δεν είναι απλώς να 
καθιερώσουµε µια διαδικασία υποβολής παραπόνων αλλά να σιγουρευτούµε ότι θα είναι 
κατάλληλη για τα παιδιά και ότι τα παιδιά νοιώθουν ότι θα δοθεί συνέχεια στα παράπονά 
τους (Inter-Agency Working Group on Children’s Participation 2008: 34).  
 
 
Κουτί 4: Καθιέρωση συστήµατος παραπόνων και ανταπόκρισης για 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης 
 
 
1. Εξηγείστε στα παιδιά πώς να υποβάλουν ένα παράπονο και ότι είναι δικαίωµα 
τους να το κάνουν 

• Χρησιµοποιείστε το προσωπικό και πινακίδες ανακοινώσεων για να δώσετε 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων 

• Να είστε ξεκάθαροι σχετικά µε τα είδη παραπόνων που µπορείτε ή δεν µπορείτε 
να χειριστείτε  

• Να γνωρίζετε τις διαδικασίες της υπηρεσίας σας σχετικά µε κακοποίηση ή 
εκµετάλλευση 

• Να εξηγήσετε τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας ένστασης 
 
2. Κάνετε την πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής παραπόνων όσο πιο εύκολη και 
ασφαλή γίνεται. Λάβετε υπόψη σας: 

• Πώς θα µπορούν τα παιδιά σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες να υποβάλουν 
παράπονα 

• Ότι πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί υποβολής τόσο προφορικών όσο και 
γραπτών παραπόνων 

• Ότι πρέπει να µπορούν να γίνονται παράπονα εκ µέρους κάποιου ατόµου (που 
µπορεί να είναι αναλφάβητο, τροµαγµένο, ανήµπορο να ταξιδέψει ή απλά δεν 
µπορεί να υποβάλει το ίδιο το παράπονο) 

 
3. Περιγράψετε πώς θα χειριστείτε τα παράπονα: 

• Αναπτύξετε πρότυπες διαδικασίες υποβολής παραπόνων 
• ∆ώστε στον παραπονούµενο µια απόδειξη, κατά προτίµηση αντίγραφο του 

υπογεγραµµένου από τον ίδιο εντύπου   
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• Ακολουθείστε τη διερεύνηση των παραπόνων και κρατείστε στατιστικά στοιχεία 

σχετικά µε τα παράπονα και τις ανταποκρίσεις 
• ∆ιατηρείστε εµπιστευτικές όλες τις αποδείξεις ισχυρισµού και χωριστά από την 

ταυτότητα του παραπονούµενου 
• Γνωρίζετε τις διαδικασίες της υπηρεσίας σας σχετικά µε παράπονα κατά του 

προσωπικού 
 
4. ∆ώστε απόκριση στον παραπονούµενο: 

• Σιγουρευτείτε ότι για τον κάθε παραπονούµενο υπάρχει µια απόκριση και 
γίνονται τα ανάλογα διαβήµατα  

• Να είστε συνεπής: Σιγουρευτείτε ότι παρόµοια παράπονα λαµβάνουν παρόµοιες 
αποκρίσεις. 

• Επιβλέπετε τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων και έχετε µια διαδικασία 
υποβολής ένστασης 

 
5. Μάθετε από παράπονα και λάθη: 

• Μαζέψετε στατιστικά στοιχεία και εντοπίστε τάσεις 
• Χρησιµοποιείστε ό,τι µάθετε στη λήψη αποφάσεων και δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων 
 

 
Πηγή: Emergency Capacity Building Project, 2007, Impact Measurement and 
Accountability in Emergencies: The Good Enough Guide. Oxford: Oxfam UK.  Όπως 
παρατίθεται στο Inter-agency Working Group on Children's Participation, 2007, 
Children as Active Citizens Commitments and Obligations for Children's Civil Rights 
and Civic Engagement in East Asia and the Pacific, p. 35, Child Rights and 
Participation. ∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://wvasiapacific.org/downloads/publications/children_active_citizens_book.pdf   
 
 
4.3.17. Οι ∆ιαδικασίες Συµµετοχής Πρέπει να Αξιολογούνται Τακτικά 
Η αξιολόγηση επιτρέπει στον οργανισµό να εκτιµήσει τι έγινε και τι δεν έγινε ή 
κατορθώθηκε, και ποια βήµατα είναι απαραίτητο να γίνουν για τη µελλοντική πρόοδο. 
Παρ’ όλο που είναι δύσκολο να αξιολογήσουµε την επιτυχία της ενεργής συµµετοχής 
των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να βρούµε τρόπους να υπολογίσουµε τον 
αντίκτυπο και τις αλλαγές στη συµπεριφορά των ανθρώπων – τόσο των παιδιών όσο και 
του προσωπικού – και στη λειτουργία του όλου συστήµατος. Ένας τρόπος να 
προετοιµάσουµε τη διαδικασία για αξιολόγηση είναι, όπως προτείνει ο O’Kane 
(2003:64), να ενθαρρύνουµε τους επαγγελµατίες να «τεκµηριώνουν διαδικασίες-κλειδιά 
και αποτελέσµατα τόσο καλής όσο και κακής πρακτικής και ανάλυση των ουσιωδών 
διδαχών τους ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη.» Μια προ-παρεµβατική αξιολόγηση 
(όπως η παρούσα µελέτη) θα ήταν ζωτικής σηµασίας για το σχεδιασµό, εφαρµογή και 
αξιολόγηση της συµµετοχικής πρωτοβουλίας (O’Kane 2003: 64).   
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Για να είναι αποτελεσµατική µια αξιολόγηση, πρέπει να εδραιωθεί µια συνεχής 
διαδικασία επανατροφοδότησης που να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση των υπαρχουσών συµµετοχικών διαδικασιών. Τέτοιοι µηχανισµοί 
επανατροφοδότησης µπορούν να πάρουν διαφορετικές µορφές (π.χ. κουτιά εισηγήσεων, 
συλλογή απόψεων των παιδιών από παιδιά και παράδοσή τους σε ενήλικες, κτλ.), αλλά 
είναι πάντα χρήσιµο να εµπλέκουµε ενεργά τα ίδια τα παιδιά στη διαδικασία 
αξιολόγησης (Inter-Agency Working Group on  Children’s Participation 2008: 33). Όπως 
εξηγούν οι Wright, Turner, Clay και Mills (2006: 8), τα παιδιά «πρέπει να εµπλέκονται 
στον προσδιορισµό των στόχων, επιδιώξεων, διαδικασιών, αποτελεσµάτων και τρόπων 
και µέσων εκτίµησης της επιτυχίας.» 
 
Η αξιολόγηση συµµετοχής περιλαµβάνει τη συλλογή ενδείξεων τόσο σχετικά µε τη 
διαδικασία συµµετοχής όσο και τις εκβάσεις της (Wright, Turner, Clay και Mills 
(2006:47). Έτσι οι δύο βασικές ερωτήσεις που πρέπει να θέτουµε σε οποιαδήποτε 
αξιολόγηση της συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων είναι: 
 
1) Έχουν εµπλακεί τα παιδιά στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους; 
2) Έχει οδηγήσει η συµµετοχή των παιδιών σε αλλαγές στο ίδρυµα παιδικής προστασίας; 
 
Ένα ίδρυµα που ισχυρίζεται ότι διευκολύνει τη συµπερίληψη των απόψεων των παιδιών 
στη λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει αυτούς τους ισχυρισµούς. 
Τα τεκµήρια µπορεί να είναι: 
 

• γραπτή πολιτική που να δηλώνει ξεκάθαρα το δικαίωµα των παιδιών για 
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους 

• συµµετοχή των παιδιών στις καθηµερινές λειτουργίες του ιδρύµατος (π.χ. 
συσκέψεις στο σπίτι που επιτρέπουν στο παιδί να εκφράσει τη γνώµη του) 

• παροχή πληροφοριών στα παιδιά που να τους επιτρέπουν να σχηµατίσουν 
γνώµη 

• επανατροφοδότηση στα παιδιά σχετικά µε τις απόψεις που εξέφρασαν 
• πληροφόρηση των παιδιών στις συσκέψεις φροντίδας και στις αναθεωρητικές, 
• µεταχείριση των απόψεων των παιδιών µε σοβαρότητα, µε τη διασφάλιση ότι 

θα έχουν αντίκτυπο στη λήψη αποφάσεων. (βλπ. τη Λίστα του Επιθεωρητή: 
Συµµετοχή των Παιδιών, ∆είκτες Καλής Πρακτικής – Inspector’s Checklist: 
Children’s Participation, Good Practice Indicators, Σε National Children's 
Bureau, n.d., Development Pack on Participation ,National Children's 
Bureau, σελ.38, ∆ιατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://www.ncb.org.uk/ncercc/ncercc%20practice%20documents/ncercc_parti
cipation_devpack.pdf 

 
Με λίγα λόγια, είναι σηµαντικό να επιβλέπουµε όλες τις συµµετοχικές πρωτοβουλίες και 
να αξιολογούµε την πρόοδό τους συνεχώς ή σε τακτικά διαστήµατα για να 
διασφαλίσουµε ότι η διαδικασία είναι πραγµατικά συµµετοχική και ότι έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ζωές των παιδιών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση πρέπει να 
βασίζεται σε τεκµήρια, τόσο σχετικά µε την ύπαρξη διαδικασιών και ενεργής 
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συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων όσο και σχετικά µε τον αντίκτυπο της 
συµµετοχής των παιδιών στις ζωές τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
Αυτή η ερευνητική µελέτη έδειξε την έλλειψη µιας ξεκάθαρης πολιτικής για το 
θεσµοθετηµένο δικαίωµα των παιδιών για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Μερικοί 
Ιδρυµατικοί Λειτουργοί και άλλοι Λειτουργοί που εργάζονται σε διάφορες βαθµίδες των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας έκαναν νύξη για την ύπαρξη ανεπίσηµων κοµµατιών 
µιας πολιτικής που έχει ως επίκεντρο το θέµα της συµµετοχής των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων, αλλά όχι για µια καθορισµένη και ξεκάθαρη πολιτική σχετική µε το θέµα 
αυτό. Η έλλειψη µιας ξεκάθαρης, γραπτής πολιτικής για τη συµµετοχή των παιδιών στη 
λήψη αποφάσεων τονίζει την ανάγκη για µια πολιτική που να προσφέρει ένα γενικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο να αναλαµβάνονται συµµετοχικές πρωτοβουλίες τόσο µέσα όσο 
και σε σχέση µε τα ιδρύµατα παιδικής προστασίας.  
 
Αποφάσεις µε διαφορετικούς βαθµούς σηµασίας για τις ζωές των παιδιών παίρνονται 
κατά τη διάρκεια της διαµονής τους σε ένα ίδρυµα προστασίας από αυτούς που 
βρίσκονται σε καθηµερινή επαφή µαζί τους όπως και από εκείνους που παίζουν κάποιο 
ρόλο στη ζωή τους ως αποτέλεσµα της εργασίας τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας ή στις επιτροπές που συστήνονται για να αξιολογούν τις ανάγκες και την 
πρόοδο των παιδιών. Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που διαµένουν σε ιδρύµατα 
προστασίας συµµετέχουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό στις διάφορες αποφάσεις 
που επηρεάζουν τη ζωή τους στο ίδρυµα. Ο βαθµός στον οποίο τα παιδιά συµµετέχουν 
σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ποικίλλει αρκετά ανάλογα µε παράγοντες όπως το 
ίδρυµα προστασίας, την ηγεσία και το προσωπικό του, την ηλικία του παιδιού και το 
συγκεκριµένο θέµα όπως και τους καθορισµένους περιορισµούς στη συµµετοχή του 
παιδιού, όταν γίνεται επίκληση της αρχής του «υπέρτατου συµφέροντος του παιδιού» 
(π.χ. όταν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα σε µια 
κατάσταση και η συµµετοχή του παιδιού δεν είναι ούτε δυνατή ούτε επιθυµητή). Έτσι, 
ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαµβάνονται από τους εµπλεκόµενους 
ενήλικες και τα παιδιά απλώς πληροφορούνται σχετικά, σε άλλες περιπτώσεις τα παιδιά 
αποτελούν µέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και οι απόψεις τους λαµβάνονται 
σοβαρά υπόψη, ενώ στην πράξη υπάρχουν διάφοροι βαθµοί συµµετοχής τους µεταξύ των 
δύο αυτών άκρων.  
 
Στην καθηµερινή τους ζωή στο ίδρυµα προστασίας, τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά στις 
περισσότερες δραστηριότητες και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους: παίρνουν 
αποφάσεις σχετικά µε τη χρήση των χρηµάτων και του χρόνου τους, η γνώµη τους µετρά 
για το διαιτολόγιό τους και τη διακόσµηση των χώρων στους οποίους ζουν, και σχετικά 
µε το ποιους επισκέπτονται. Γενικά, τα παιδιά εκφράζουν ένα αίσθηµα ικανοποίησης για 
τη συµµετοχή τους στην καθηµερινή ζωή στο ίδρυµα προστασίας. Αυτό που επίσης 
διαφαίνεται από τα λόγια των παιδιών και των Λειτουργών είναι ότι οι αποφάσεις δεν 
επιβάλλονται στα παιδιά και ότι µε λίγες εξαιρέσεις ζητείται η συναίνεση και συµφωνία 
των παιδιών πριν οριστικοποιηθεί µια απόφαση. Ωστόσο, η άµεση συµµετοχή του 
παιδιού σε σηµαντικές αποφάσεις, που πιθανό να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή 
του, δεν είναι πάντα επαρκής και ούτε κατ’ ανάγκη εγγυηµένη. Για παράδειγµα, η άµεση 
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συµµετοχή του παιδιού στις συσκέψεις της Αναθεωρητικής Επιτροπής, αν και υπάρχει 
πρόνοια για αυτή, εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα παρά να αποτελεί τον 
κανόνα. Αντίσταση από τους Λειτουργούς, έλλειψη οικειότητας µε τη σχετική Βέλτιστη 
Πρακτική και µε διαφορετικές προσεγγίσεις στη συµµετοχή των παιδιών σε συσκέψεις 
καταλήγουν να ελαχιστοποιούν την εποικοδοµητική συµµετοχή των παιδιών σε αυτές. Η 
γενική ασάφεια που υπάρχει στο θέµα της συµµετοχής των παιδιών και η έλλειψη 
ξεκάθαρων κατευθυντηρίων γραµµών για να διασφαλιστεί η συµµετοχή παιδιών που 
διαµένουν σε ιδρύµατα προστασίας σηµαίνει ότι αυτό το δικαίωµα των παιδιών 
διασφαλίζεται µόνο εν µέρει.  
 
Η έρευνα έδειξε ότι πολλά παιδιά χτίζουν σχέσεις εµπιστοσύνης µε Ιδρυµατικούς 
Λειτουργούς και Κοινωνικούς Λειτουργούς κατά τη διάρκεια της διαµονής τους σε ένα 
ίδρυµα προστασίας. Αυτές οι σχέσεις τους παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, περισσότερη στήριξη όταν τη χρειάζονται και πιο 
εποικοδοµητική συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Τα παιδιά τείνουν να προτιµούν 
ορισµένους Λειτουργούς και να τους εµπιστεύονται και µαζί τους να µοιράζονται τα 
προσωπικά τους θέµατα. Τα παιδιά µπορούν επίσης να εκφράζουν τις απόψεις τους και 
να συζητούν προσωπικά θέµατα µε τον Κοινωνικό Λειτουργό κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων του στο ίδρυµα προστασίας ή µέσω τηλεφώνου. Παρ’ όλο που αυτό ισχύει 
για πολλά παιδιά, εντούτοις για µερικά παιδιά είναι δύσκολο να αναπτύξουν τέτοιες 
σχέσεις εµπιστοσύνης στο πλαίσιο της ζωής στο ίδρυµα προστασίας και ως εκ τούτου 
δεν είναι ευχαριστηµένα µε το σύστηµα στήριξης που έχουν και πιο γενικά µε τη ζωή 
τους στο ίδρυµα προστασίας.   
 
Γενικά µιλώντας, τα παιδιά πληροφορούνται σχετικά µε σηµαντικές µετακινήσεις που θα 
υποστούν (π.χ. από το ένα ίδρυµα σε άλλο, από το ίδρυµα σε θετή οικογένεια, κτλ.) και 
συχνά τους προσφέρονται ευκαιρίες να συζητήσουν το θέµα αυτό µε τους υπεύθυνους 
Λειτουργούς. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν εφαρµόζεται πάντα επαρκώς και η 
εφαρµογή της δεν είναι πάντα εγγυηµένη. Όταν η µετακίνηση από την οικογένεια σε ένα 
ίδρυµα προστασίας βασίζεται σε δικαστικές αποφάσεις, υπάρχει ελάχιστο περιθώριο 
πληροφόρησης του παιδιού, το οποίο είναι βέβαια κατανοητό. Όµως, ακόµα και σε 
λιγότερο ακραίες περιπτώσεις, οι διαδικασίες πληροφόρησης του παιδιού και 
διευκόλυνσης της συµµετοχής του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζονται σε 
µεγάλο βαθµό στην ευαισθησία και τις καλές προθέσεις των εµπλεκόµενων Λειτουργών 
αντί να είναι αποτέλεσµα µιας καθιερωµένης πρακτικής που να διασφαλίζει το δικαίωµα 
των παιδιών να πληροφορούνται σχετικά µε όλες τις σηµαντικές αποφάσεις που τα 
επηρεάζουν. 
 
Γενικά µιλώντας, τόσο τα παιδιά όσο και οι Λειτουργοί λένε πως δίνεται προσοχή στα 
παιδιά όταν αντιµετωπίζουν πειθαρχικά προβλήµατα. Ο χειρισµός των περισσοτέρων 
πειθαρχικών θεµάτων λαµβάνει χώρα στο επίπεδο του ιδρύµατος προστασίας από τους 
Ιδρυµατικούς Λειτουργούς ή τους ∆ιευθυντές. Σε πιο σοβαρά θέµατα εµπλέκονται άλλοι 
Λειτουργοί που βρίσκονται πιο ψηλά στην ιεραρχία των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας και, για ποινικές παραβάσεις, η αστυνοµία. Σε ορισµένα ιδρύµατα, τα 
πειθαρχικά θέµατα λύνονται µε αναφορά στον ‘Κώδικα Σωστής Συµπεριφοράς’ που 
συµφωνήθηκε από τα παιδιά και το προσωπικό. Σε άλλα ιδρύµατα, εξαρτάται από τους 
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Λειτουργούς σε υπηρεσία ή από τη ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος να εξετάσει το πρόβληµα. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, ζητείται από τα παιδιά να εκφράσουν τη δική τους θέση στο 
ζήτηµα. Οι ελαφρές τιµωρίες είναι κάτι το συνηθισµένο, αλλά πολλές φορές οι 
Λειτουργοί δεν επιβάλλουν τιµωρίες για µικροπαραβάσεις. Όταν το πειθαρχικό θέµα 
αφορά πολλά παιδιά, µπορεί να κληθεί µια σύσκεψη στο ίδρυµα για να συζητηθεί το 
θέµα από το προσωπικό και τα παιδιά.  
 
Από τις συνεντεύξεις µας µε Λειτουργούς και παιδιά, δεν είναι ξεκάθαρο αν, και υπό 
ποιες συνθήκες, τα παιδιά πληροφορούνται σχετικά µε το δικαίωµά τους να υποβάλουν 
ένσταση για αποφάσεις µε τις οποίες διαφωνούν. Υπάρχουν ενδείξεις όµως που 
προέρχονται εξίσου από παιδιά και Λειτουργούς, ότι τα παιδιά ενίστανται και 
παραπονιούνται για ένα φάσµα αποφάσεων. Μερικές από τις ενστάσεις αφορούν 
αποφάσεις δευτερεύουσας σηµασίας και υποβάλλονται στο πλαίσιο της καθηµερινής 
ζωής στο ίδρυµα προστασίας. Αυτές τις ενστάσεις τις χειρίζονται κυρίως οι Ιδρυµατικοί 
Λειτουργοί και οι ∆ιευθύντριες των ιδρυµάτων. Άλλες, πιο σηµαντικές ενστάσεις, τις 
χειρίζονται Κοινωνικοί Λειτουργοί και άλλοι πιο ψηλά στην ιεραρχία. Σε γενικές 
γραµµές, τα παιδιά αισθάνονται ότι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις και παράπονα και 
ότι θα ακουστούν από τους εµπλεκόµενους Λειτουργούς.  
 
Ωστόσο, η έλλειψη µιας ξεκάθαρης, επίσηµης διαδικασίας για την υποβολή ενστάσεων 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισµένος τρόπος χειρισµού της ένστασης, δηλαδή κάθε 
περίπτωση µπορεί να δεχτεί διαφορετικό χειρισµό. Επιπλέον, η έλλειψη µιας 
επισηµοποιηµένης διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/παραπόνων και µιας ξεκάθαρης 
διαδικασίας για την πληροφόρηση των παιδιών σχετικά µε το δικαίωµά τους να 
υποβάλλουν ενστάσεις και παράπονα, όπως και η απουσία µιας ξεκάθαρης προσδοκίας 
να λάβουν τα παιδιά µια επίσηµη απάντηση στα παράπονά τους µέσα σε ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα το χειρισµό περιπτώσεων 
µε διαφορετικούς τρόπους. Με άλλα λόγια, πολλά αφήνονται στις καλές προθέσεις των 
εµπλεκοµένων µερών αλλά εφόσον οι ενστάσεις συνήθως αφορούν µια απόφαση που 
λήφθηκε κάποια στιγµή από το σύστηµα, το παιδί αφήνεται µόνο του να αµφισβητήσει 
την απόφαση. Μεγαλύτερα παιδιά ασκούν το δικαίωµά τους για υποβολή ενστάσεων, 
αλλά, για τα µικρότερα παιδιά, οι ευκαιρίες άσκησης αυτού του δικαιώµατος είναι πολύ 
πιο περιορισµένες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 
Η συµµετοχή (ή η έλλειψη συµµετοχής) των παιδιών που διαµένουν σε ιδρύµατα 
προστασίας στη λήψη αποφάσεων πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της 
Κυπριακής κοινωνίας και να εξεταστεί µέσα στο κοινωνικό και πολιτισµικό της πλαίσιο. 
Παρ’ όλο που συγκεκριµένα διαβήµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν βραχυπρόθεσµα 
και να επιφέρουν αισθητές αλλαγές, η συνεχής αλλαγή θα επέλθει σταδιακά καθώς η 
κοινωνία γενικά θα αρχίσει να δέχεται και στηρίζει το δικαίωµα του παιδιού να 
συµµετέχει σε όλους τους τοµείς της ζωής που το επηρεάζουν και σε όλες τις αποφάσεις 
που πιθανό να έχουν αντίκτυπο πάνω του. Με αυτό κατά νου, προσφέρουµε ένα αριθµό 
εισηγήσεων οι οποίες απορρέουν από τα πορίσµατα της έρευνάς µας και οι οποίες θα 
επιφέρουν µια σταδιακή αλλαγή στις µικροκουλτούρες της ιδρυµατικής ζωής όπως και 
µακροπρόθεσµα, καθώς ευελπιστούµε, µεγαλύτερες δοµικές αλλαγές στην Κυπριακή 
κοινωνία γενικά. 
 

• Το σύνολο της εθνικής νοµοθεσίας σχετικής µε παιδιά σε ιδρύµατα προστασίας 
πρέπει να αναθεωρηθεί για να ενσωµατωθούν οι πρόνοιες του Άρθρου 12 της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού αναφορικά µε 
τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να 
παρέχουµε νοµική υποστήριξη και νοµιµότητα στο δικαίωµα των παιδιών να 
συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων έτσι ώστε όλοι οι φροντιστές να 
αντιµετωπίζουν τη συµµετοχή ως δικαίωµα παρά ως ένα προαιρετικό προνόµιο 
που εκχωρείται στα παιδιά από καλοπροαίρετους ενήλικες.  Η υφιστάµενη 
νοµοθεσία για τα παιδιά είναι απαρχαιωµένη και δεν αντικατοπτρίζει τα δεδοµένα 
της ευηµερίας και προστασίας του παιδιού όπως και το συγκεκριµένο θέµα της 
συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για το οποίο υπάρχει ξεκάθαρη 
πρόνοια στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Παρ’ όλο που η Κύπρος 
έχει επικυρώσει τη Σύµβαση και ως νοµικό έγγραφο είναι πάνω από την εθνική 
νοµοθεσία, οι δυσκολίες της επιβολής των προνοιών της Σύµβασης καθιστούν 
την ενσωµάτωση των προνοιών της στην τοπική νοµοθεσία ως µια πιο πρακτική 
λύση. Τουλάχιστον, η εθνική νοµοθεσία χρειάζεται να γίνει πιο συµβατή µε τη 
Σύµβαση και ειδικά µε τις πρόνοιες του Άρθρου 12 σχετικά µε το δικαίωµα του 
παιδιού να συµµετέχει σε αποφάσεις που το επηρεάζουν. Όλη η σχετική 
νοµοθεσία πρέπει να αναθεωρείται προσεκτικά από νοµοµαθείς και να 
προτείνουν συγκεκριµένες αλλαγές. Μια αρχική αναθεώρηση του Κυπριακού 
νοµοθετικού πλαισίου φανερώνει την ανάγκη ενσωµάτωσης των ακόλουθων 
προνοιών έτσι ώστε το τοπικό σύνταγµα να ευθυγραµµιστεί µε τις πρόνοιες του 
Άρθρου 12:  α) Τα παιδιά που διαµένουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας 
πρέπει να εµπλέκονται σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες 
επηρεάζουν τη ζωή τους στο ίδρυµα σύµφωνα µε την ηλικία και ωριµότητά τους, 
β) Τα παιδιά πρέπει να συµµετέχουν σε όλες τις συζητήσεις/αναθεωρήσεις του 
σχεδίου φροντίδας τους και η επανατροφοδότηση που παρέχουν πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη και σχεδιασµό τέτοιων σχεδίων, γ) Τα παιδιά 
πρέπει να συµµετέχουν σε όλες τις σηµαντικές αποφάσεις που παίρνονται κατά τη 
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διάρκεια της παραµονής τους στο ίδρυµα ή σε σχέση µε την παραµονή τους στο 
ίδρυµα (συµπεριλαµβανοµένων αυτών που σχετίζονται µε την είσοδο και 
αποχώρηση από το ίδρυµα, µεταφορά από ένα ίδρυµα σε άλλο, αλλαγή σχολείου 
ή πραγµατοποίηση άλλης σηµαντικής µετάβασης, και επαφή µε τις οικογένειές 
τους. 

 
• Εφόσον η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων είναι ένα ευρύτερο θέµα 

που επηρεάζει τη ζωή των παιδιών σε πολλά διαφορετικά πλαίσια και σε σχέση 
µε διαφορετικούς κοινωνικούς θεσµούς όπως την οικογένεια και το σχολείο, 
συνιστούµε τη διοργάνωση µιας δηµόσιας εκστρατείας που να στοχεύει στην 
πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών (π.χ. γονέων, δασκάλων, 
παιδιών, κτλ.), όπως και του ευρύτερου κοινού σχετικά µε το δικαίωµα του 
παιδιού να συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων και τα οφέλη των παιδιών και της 
κοινωνίας γενικά από µια τέτοια συµµετοχή. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της 
εκστρατείας είναι να επιφέρει αλλαγές στις κοινωνικές στάσεις (τόσο των παιδιών 
όσο και των ενηλίκων) σχετικά µε τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων. 

 
• Τόσο οι Λειτουργοί που εργάζονται σε διαφορετικές βαθµίδες του ιδρυµατικού 

συστήµατος φροντίδας όσο και τα παιδιά που διαµένουν σε ιδρύµατα προστασίας 
πρέπει να επιµορφωθούν κατάλληλα σε θέµατα συµµετοχής. Μια τέτοια 
επιµόρφωση πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως στο δικαίωµα των παιδιών να 
συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να είναι συνεχής για να διασφαλίζει ότι 
και οι δύο πλευρές θα γνωρίσουν το θέµα σε βάθος και θα µπορούν να παίξουν 
σωστά τους αντίστοιχους ρόλους τους για τη διευκόλυνση της συµµετοχής. 
Επιπλέον, η περιγραφή καθηκόντων εργασίας για µια θέση σε ίδρυµα παιδικής 
προστασίας πρέπει να συµπεριλαµβάνει ‘µια ξεκάθαρη δέσµευση στη συµµετοχή 
των παιδιών’ ως αναµενόµενου και/ή επιθυµητού χαρακτηριστικού για όλους 
τους υποψηφίους.  

 
• Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας πρέπει να σχεδιάσουν µια ξεκάθαρη 

πολιτική για τη συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Μια τέτοια 
πολιτική πρέπει να είναι γραπτή και να διαβιβαστεί σε όλους τους Λειτουργούς 
των Υπηρεσιών που έχουν σχέση µε ιδρύµατα προστασίας και, σε απλοποιηµένη, 
προσαρµοσµένη µορφή, σε όλα τα παιδιά που διαµένουν στα ιδρύµατα 
προστασίας. Μεταξύ άλλων, η πολιτική πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα ότι το 
δικαίωµα των παιδιών να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων πρέπει να 
διασφαλίζεται, εφόσον η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει συνυπογράψει τη Σύµβαση 
των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και έχει τη νοµική 
υποχρέωση να διασφαλίζει πως όλα τα παιδιά είναι σε θέση να εξασκήσουν αυτό 
το δικαίωµα. Επιπρόσθετα, η πολιτική πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα ότι η 
συµµετοχή αναφέρεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλου 
προσωπικού ή κοινωνικού χαρακτηριστικού, και πρέπει να προνοεί ότι θα γίνουν 
όλα τα απαραίτητα διαβήµατα για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και άνετη 
συµµετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια της διαµονής τους στο ίδρυµα 
προστασίας.  
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• Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας πρέπει να καθορίσουν µια σειρά κριτηρίων 

ποιότητας σχετικά µε την εργασία µε παιδιά υπό επίβλεψη για να διασφαλίσουν 
τη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (βλ. τα Κριτήρια Quality4Children σε 
αυτή την έκθεση). 

 
• Όλα τα παιδιά πρέπει να είναι καλά πληροφορηµένα για το δικαίωµα συµµετοχής 

τους στη λήψη αποφάσεων µέσω βιβλιαρίων/φυλλαδίων φιλικών προς το παιδί 
που παράγονται για αυτό το σκοπό µε το feedback και συµµετοχή των παιδιών. 
Τα παιδιά πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπενθυµίσεις του δικαιώµατός τους σε 
περιοδικές συσκέψεις που να οργανώνουν τα ιδρύµατα προστασίας για αυτό το 
σκοπό. 

 
• Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται τα παιδιά για να συµµετέχουν 

αποτελεσµατικά στη λήψη αποφάσεων πρέπει να τους είναι προσιτές, γραµµένες 
µε τρόπο φιλικό προς εκείνα και πολιτισµικά κατάλληλο. Για να διασφαλιστεί 
αυτό, όλα τα πληροφοριακά υλικά για παιδιά πρέπει να σχεδιάζονται µε τα 
παραπάνω κριτήρια υπόψη. Οι Λειτουργοί ο οποίοι εργάζονται µε παιδιά που 
διαµένουν σε ιδρύµατα προστασίας πρέπει να δέχονται επιµόρφωση για να 
αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επικοινωνία τους µε τα παιδιά και 
την παροχή σε αυτά του είδους των πληροφοριών που χρειάζονται για να πάρουν 
µια πληροφορηµένη απόφαση (π.χ. να παρέχουν στα παιδιά πληροφορίες για τις 
διαφορετικές επιλογές και συνέπειες που θα αντιµετωπίσουν κατά τη λήψη µιας 
απόφασης). 

 
• Όλα τα ιδρύµατα προστασίας πρέπει να καθορίσουν στρατηγικές συµµετοχής µε 

τη στήριξη και τη βοήθεια των Επαρχιακών Λειτουργών. Μια στρατηγική 
συµµετοχής πρέπει να είναι το µέσο µε το οποίο πληρούνται οι πρόνοιες της 
πολιτικής. Αυτή η στρατηγική συµµετοχής πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα πώς, 
στην πράξη, θα εφαρµοστεί το δικαίωµα του παιδιού να συµµετέχει στη λήψη 
αποφάσεων. Η στρατηγική συµµετοχής πρέπει να αξιολογείται περιοδικά και να 
αναπροσαρµόζεται. 

 
• Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας πρέπει να καθορίσουν κατευθυντήριες 

γραµµές για τη διεξαγωγή συσκέψεων µε τα παιδιά, για να διασφαλίσουν ότι 
αυτές οι συσκέψεις είναι εποικοδοµητικές για το παιδί και ότι του επιτρέπουν να 
συµµετέχει στ’ αλήθεια στη λήψη αποφάσεων. Όλα τα απαραίτητα διαβήµατα για 
να διασφαλιστεί η συµµετοχή των παιδιών πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη 
διάρκεια και µετά από τις συσκέψεις, όπως εισηγείται η Βέλτιστη Πρακτική (βλ. 
την Ενότητα Βέλτιστης Πρακτικής). 

 
• Για να λειτουργήσει η συµµετοχή, τα ιδρύµατα προστασίας πρέπει να έχουν τους 

κατάλληλους πόρους, τόσο οικονοµικούς όσο και ανθρωπίνου δυναµικού. 
Συνεπώς, συνιστούµε να παρασχεθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι στα Επαρχιακά 
Γραφεία και ιδρύµατα προστασίας έτσι ώστε να µπορούν να διεξάγουν τις 
στρατηγικές συµµετοχής τους αποτελεσµατικά.   
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• Παρ’ όλο που η παρούσα ερευνητική µελέτη έδειξε ότι τα παιδιά συµµετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους στο ίδρυµα προστασίας, αυτό 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό µάλλον από τις καλές προθέσεις των υπευθύνων 
Λειτουργών παρά από την ύπαρξη µιας διάχυτης φιλοσοφίας βασισµένης στις 
υπάρχουσες γνώσεις µας για τη συµµετοχή των παιδιών, η οποία να στηρίζει όλες 
τις πρακτικές του ιδρύµατος προστασίας. Για να διασφαλιστεί η συµµετοχή όλων 
των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, συνιστούµε να είναι όλες οι διαδικασίες που 
υιοθετούνται και οι δοµές που εφαρµόζονται φιλικές προς τα παιδιά και να 
λαµβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών (παραδείγµατα 
δοµών και διαδικασιών φιλικών προς το παιδί συµπεριλαµβάνονται στην Ενότητα 
της Βέλτιστης Πρακτικής). Παρόµοια, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 
πρέπει να ζητήσουν τις συµβουλές ειδικών για να αναπτύξουν δηµιουργικές 
µεθοδολογίες που να επιτρέπουν την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή των 
παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Η εκπαίδευση σε συµµετοχικές µεθοδολογίες 
πρέπει να παρέχεται σε όλους τους Λειτουργούς που εργάζονται µε παιδιά που 
διαµένουν σε ιδρύµατα προστασίας. 

 
• Πρέπει να καθοριστούν επίσηµες διαδικασίες υποβολής παραπόνων που να 

διασφαλίζουν ότι τα παιδιά α) έχουν επίγνωση του δικαιώµατός τους να 
παραπονεθούν, β) ξέρουν πώς να το κάνουν, και γ) θα έχουν σίγουρα µια 
απάντηση. Επίσης, πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι 
τα παιδιά µπορούν να φέρουν ένσταση σε αποφάσεις µε τις οποίες διαφωνούν και 
ότι αυτές θα εξετάζονται από µια ανεξάρτητη επιτροπή που να είναι εκτός του 
διοικητικού συστήµατος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας για να 
διασφαλιστούν η αµεροληψία και αντικειµενικότητά της. Η αποτελεσµατικότητα 
των διαδικασιών υποβολής παραπόνων πρέπει να αξιολογείται περιοδικά. 

 
• Η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων πρέπει να αξιολογείται τακτικά 

και να προσαρµόζεται ανάλογα. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας πρέπει να 
καθορίσουν µια διαδικασία µε την ενεργή συµµετοχή των παιδιών για την 
τακτική αξιολόγηση της συµµετοχής τους σε ιδρύµατα προστασίας (βλ. Ενότητα 
της Βέλτιστης Πρακτικής). 

 
• Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας πρέπει να ενσωµατώσουν διαδικασίες 

feedback σε όλους τους συµµετοχικούς µηχανισµούς, έτσι ώστε τα παιδιά να 
πληροφορούνται πάντα µε ξεκάθαρο και άµεσο τρόπο για τα αποτελέσµατα της 
συµµετοχής τους σε συµµετοχικές διαδικασίες.  

 
• Παρ’ όλο που προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες για να εκφράσουν τη θέση τους 

σε πειθαρχικά θέµατα τα οποία τα αφορούν, πρέπει να καθοριστεί µια πιο 
επίσηµη συµµετοχική διαδικασία για να διασφαλίσει, ιδίως για σοβαρά 
πειθαρχικά θέµατα, ότι τα παιδιά έχουν κάθε ευκαιρία να εκφράσουν τη δική τους 
πλευρά, να ακούσουν τις απόψεις των άλλων, συµπεριλαµβανοµένων των 
Λειτουργών, και να λάβουν αρκετό feedback σχετικά µε τα πειθαρχικά µέτρα που 
θα ληφθούν. Τα παιδιά πρέπει επίσης να πληροφορούνται σχετικά µε τις 
καθορισµένες διαδικασίες υποβολής παραπόνων, έτσι ώστε να µπορούν να 
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υποβάλουν ένσταση σε ένα αποτέλεσµα στο οποίο αντιτίθενται (βλ. Ενότητα της 
Βέλτιστης Πρακτικής). Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε όλα τα 
παιδιά που εισέρχονται στο ίδρυµα προστασίας µε τη µορφή πληροφοριακού 
φυλλαδίου ή βιβλιαρίου που να αναφέρει τα δικαιώµατά τους στο ίδρυµα.  
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