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Εκδήλωση για τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν στα ιδρύµατα
Στα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν µακριά από τις φυσικές τους οικογένειες
αφιερώνει φέτος ο Συνήγορος του Πολίτη την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ικαιωµάτων του
Παιδιού και διοργανώνει στις 23 Νοεµβρίου 2015 εκδήλωση µε θέµα «Σε αναζήτηση της
φροντίδας και της συµµετοχής: Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν στα ιδρύµατα».
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η Ειδική Έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι
διαπιστώσεις και προτάσεις της Αρχής για το σύστηµα παιδικής προστασίας και
ιδρυµατικής φροντίδας παιδιών στη χώρα µας, και θα συζητηθούν οι ενέργειες της
διοίκησης σχετικά µε τα ζητήµατα που θίγονται σε αυτήν.
Στις 20 Νοεµβρίου συµπληρώνονται 26 χρόνια από την υιοθέτηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Η Σύµβαση προβλέπει (άρθρο 20) ότι το παιδί που δεν ζει µε
την οικογένειά του δικαιούται ειδική προστασία από το κράτος, µέσα από θεσµούς εναλλακτικής
φροντίδας όπως είναι η αναδοχή ή, σε περίπτωση ανάγκης, η τοποθέτηση σε κατάλληλο
ίδρυµα, στο οποίο πρέπει να απολαµβάνει πλήρως τα δικαιώµατά του. Ωστόσο στη χώρα µας,
σύµφωνα µε την εκτίµηση του Συνηγόρου, καθώς το αρµόδιο υπουργείο δεν διαθέτει επίσηµα
στοιχεία, φιλοξενούνται περίπου 3.000 παιδιά σε ιδρύµατα, ενώ σε ανάδοχες οικογένειες που
υποστηρίζονται από την πολιτεία τοποθετούνται γύρω στα 20 µε 30 παιδιά ετησίως.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, από το 2003 µέχρι
σήµερα, έχει επισκεφθεί 76 δοµές φιλοξενίας για παιδιά, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των
δηµοσίων ιδρυµάτων και σηµαντικό αριθµό ιδιωτικών και εκκλησιαστικών δοµών, και έχει
διερευνήσει 40 σχετικές αναφορές. Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαπιστώσει σοβαρά
προβλήµατα στη στελέχωση των ιδρυµάτων, την τήρηση στοιχείων για τα φιλοξενούµενα
παιδιά, την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την εποπτεία τους. Τα παιδιά
παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα ιδρύµατα (σύµφωνα µε σχετική έρευνα, σχεδόν
για 7 χρόνια κατά µέσο όρο), συχνά δεν διασφαλίζονται τα δικαιώµατα τους στη φροντίδα, την
ενηµέρωση, τη συµµετοχή, την έκφραση γνώµης, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν
αναφερθεί περιστατικά παραµέλησης ή κακοποίησης, που σχετίζονται µε την ανεπάρκεια του
προσωπικού και την πληµµελή εποπτεία τους.
Στην Έκθεσή του, µεταξύ άλλων, ο Συνήγορος προτείνει να θεσπιστούν προδιαγραφές
ποιότητας για τη λειτουργία των µονάδων παιδικής προστασίας τόσο του δηµόσιου όσο
και του ιδιωτικού τοµέα, µε ενιαίο πλαίσιο κανόνων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για θέµατα
καθηµερινής ζωής των φιλοξενούµενων παιδιών, και να ενεργοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό
το Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παράλληλα υπογραµµίζει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί η διάρκεια παραµονής των παιδιών
στα ιδρύµατα και να προωθηθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η αναδοχή, που διεθνώς
προκρίνεται έναντι της ιδρυµατικής φροντίδας. Επισηµαίνεται ακόµη η ανάγκη υποστήριξης των
νεαρών ενηλίκων που αποχωρούν από ιδρύµατα, και µέριµνας για σύσταση δοµών
υποστηριζόµενης διαβίωσης για νεαρούς ενήλικες µε ελαφρές ή σοβαρές αναπηρίες,
προκειµένου να µπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινότητα.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Νοεµβρίου 2015, 9.30-13.30, στο Πνευµατικό
Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (Αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης»), και θα ακολουθήσει
Συνέντευξη Τύπου στις 13.30. Έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν εκπρόσωποι φορέων της
πολιτείας, δηµοσίων και ιδιωτικών ιδρυµάτων παιδικής προστασίας και άλλοι επαγγελµατίες
του χώρου, και είναι ανοικτή στο κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα Επικοινωνίας:
Παραγυιός Πέτρος, τηλ. 213 1306625
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία, τηλ. 213 1306604

