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ΘΕΜΑ: Χρόνια προβλήµατα λειτουργίας της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής της προάσπισης και
προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού που του έχει ανατεθεί µε το ν. 3094/03, έχει
ασχοληθεί εκτενώς, από τον Ιούλιο του 2013 µέχρι σήµερα, µε παρατηρούµενα προβλήµατα
στη λειτουργία της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», που υπάγεται στο Κ.Κ.Π.Π. Αττικής.
Στο

πλαίσιο

διερεύνησης

των

προβληµάτων

αυτών,

ο

Συνήγορος

έχει

πραγµατοποιήσει σειρά επισκέψεων στη µονάδα, καθώς και συναντήσεων µε µέλη της
∆ιοίκησης, του προσωπικού και µε τις φιλοξενούµενες ανήλικες και ενήλικες κοπέλες, ενώ
έχει απευθύνει εγγράφως ερωτήµατα και προτάσεις προς την (τότε αρµόδια) ∆ιοίκηση του
Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» (έγγραφο µε αρ. πρωτ. … / … /1-0813) και την ∆ιοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (έγγραφο µε αρ.
πρωτ. … / … /1-08-14), το οποίο εν τω µεταξύ ξεκίνησε να λειτουργεί ως ενιαίο Ν.Π.∆.∆.,
κατόπιν της συγχώνευσης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας των Περιφερειών, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 1 του ν. 4109/13. Επίσης, µε
αφορµή προβλήµατα που διαπιστώθηκαν λόγω της αποχώρησης επιµελητών που
απασχολούνταν στη µονάδα µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, η Αρχή απηύθυνε
δύο επιστολές προς την Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, επισηµαίνοντας (όπως έχει κάνει και
µε προηγούµενα έγγραφα και εκθέσεις της) την ανάγκη σταθερής στελέχωσης των
ιδρυµάτων παιδικής προστασίας, και περιορισµού του ιδιαίτερα προβληµατικού φαινοµένου
της αποχώρησης και εναλλαγής προσώπων φροντίδας στην Παιδόπολη αλλά και στις
µονάδες παιδικής προστασίας γενικότερα (έγγραφα µε αρ. πρωτ. … / … /5-05-14 και … / …
/26-07-16).
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Με την παρούσα επιθυµούµε να θέσουµε υπόψη σας - εκ νέου - τις διαπιστώσεις και
προτάσεις της Αρχής, οι οποίες απορρέουν από την παρακολούθηση της λειτουργίας της
Παιδόπολης κατά τα τελευταία 4 έτη, επισηµαίνοντας ότι τα παρατηρούµενα προβλήµατα,
µολονότι κατά διαστήµατα παρουσιάζουν ύφεση, επί της ουσίας παραµένουν σταθερά και
έχουν καταστεί χρόνια και σύµφυτα µε τη λειτουργία της µονάδας στην παρούσα µορφή της.
Κατά συνέπεια, εκτιµούµε ότι είναι αναγκαία η λήψη µέτρων εκ µέρους της διοίκησης και της
Πολιτείας, προκειµένου τα προβλήµατα αυτά να τύχουν πλέον ουσιαστικής, και όχι απλώς
συγκυριακής ή/και αποσπασµατικής αντιµετώπισης.
Σύντοµο ιστορικό των παρεµβάσεων του Συνηγόρου
Αρχικό έναυσµα για την διερεύνηση της λειτουργίας της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ» αποτέλεσε η υποβολή αναφοράς από φιλοξενούµενα παιδιά, τον Ιούλιο του
2013, µε θέµα αντιδεοντολογικές παρεµβάσεις µέλους του ∆.Σ. του Κέντρου Προστασίας του
Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» που, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες, προκαλούσαν σοβαρά
προβλήµατα και δυσλειτουργία στην Παιδόπολη. Οι αναφερόµενες ζήτησαν να τηρηθεί το
απόρρητο των στοιχείων τους, το οποίο ο Συνήγορος σεβάστηκε, ωστόσο συναντήθηκε µαζί
τους και άκουσε προσεκτικά τις αιτιάσεις τους. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι ο
Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο πλαίσιο της ειδικής αρµοδιότητάς του ως Συνήγορος
του Παιδιού, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέµατα παιδικής προστασίας και, σε
περιπτώσεις όπου φιλοξενούµενα παιδιά µονάδων παιδικής προστασίας του απευθύνονται
για θέµατα παραβιάσεων δικαιωµάτων τους, επιχειρεί τη διερεύνηση των αναφερόµενων
προβληµάτων µε επισκέψεις στους χώρους φιλοξενίας και εξέταση του πλαισίου λειτουργίας
τους, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση των παιδιών που διαβιούν σε
ιδρύµατα και το σύνολο των κατοχυρωµένων από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού (ν.2101/92) και την λοιπή εθνική νοµοθεσία δικαιωµάτων τους.
Με βάση τα παραπάνω, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού και δύο ειδικοί επιστήµονες της Αρχής πραγµατοποίησαν σειρά επισκέψεων στην
Παιδόπολη, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν χώρα συζητήσεις µε µέλη της ∆ιοίκησης και του
προσωπικού, όπως και µε οµάδες φιλοξενούµενων παιδιών και νεαρών ενηλίκων,
προκειµένου να διαµορφωθεί σφαιρικότερη εικόνα για την καθηµερινότητα, τις απόψεις και
τις ανάγκες τους.
Κατά την αρχική φάση της διερεύνησης της κατάστασης (Ιούλιος - Οκτώβριος 2013),
διαπιστώθηκαν πρωτίστως σοβαρά προβλήµατα στο πεδίο της οριοθέτησης και κατανόησης
των διακριτών ρόλων ∆ιοίκησης και προσωπικού. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν παρεµβάσεις
µέλους της τότε ∆ιοίκησης σε θέµατα καθηµερινής λειτουργίας της Παιδόπολης και φροντίδας
των παιδιών, οι οποίες προκαλούσαν σύγχυση ρόλων και σοβαρές εναντιωµατικές

αντιδράσεις των φιλοξενούµενων. Συγχρόνως, η Αρχή διαπίστωσε σοβαρές δυσκολίες έως
και αδυναµία συνεργασίας µεταξύ της εκπροσώπου της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων,
που είχαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός κλίµατος δυσπιστίας και αντιπαράθεσης, µε
τις φιλοξενούµενες να καλούνται εµµέσως να πάρουν θέση, ταυτιζόµενες µε την µια ή την
άλλη πλευρά. Ιδιαίτερα εµφανής ήταν επίσης η επαγγελµατική κόπωση και το αίσθηµα
αναποτελεσµατικότητας µελών του προσωπικού.
Όσον αφορά τις φιλοξενούµενες, ιδιαίτερα έντονη ήταν η αίσθηση «κενού» και
αναξιοποίητου χρόνου λόγω έλλειψης δηµιουργικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και η απουσία αίσθησης συνοχής και συναισθηµατικής
σύνδεσης µεταξύ τους. Υπήρχε διάχυτος θυµός λόγω των αναφερόµενων συνεχών και
αυθαίρετων παρεµβάσεων εκπροσώπου της ∆ιοίκησης σε θέµατα καθηµερινής ζωής, και
λόγω αίσθησης αδικιών και διακρίσεων όσον αφορά τη µεταχείρισή τους, καθώς και
αναστάτωση ενόψει της επικείµενης αποχώρησης µελών του προσωπικού φροντίδας, µε τη
λήξη χορηγίας του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», όπως παγίως συµβαίνει σε χώρους
παιδικής προστασίας µε την αποχώρηση προσωπικού µε προσωρινή σχέση εργασίας.
Ο Συνήγορος, όπως αναφέρεται και παραπάνω, απέστειλε προς την ∆ιοίκηση του
Κ.Π.Π.Α. «Η ΜΗΤΕΡΑ» το µε αρ. πρωτ. … / … /21-08-13 έγγραφο µε τις διαπιστώσεις και
προτάσεις του για την αντιµετώπιση των παρατηρούµενων προβληµάτων.
Κατά το διάστηµα που ακολούθησε σηµειώθηκε βελτίωση σε σχέση µε τα παραπάνω,
κατόπιν συστηµατικών προσπαθειών της νέας Υποδιοικήτριας αρµόδιας για την Παιδόπολη
να καλλιεργήσει την αίσθηση φροντίδας και συνοχής και να γεφυρώσει το χάσµα που είχε
δηµιουργηθεί κατά το προηγούµενο διάστηµα ανάµεσα στη ∆ιοίκηση και το προσωπικό.
Συγχρόνως, ενισχύθηκε η στελέχωση της δοµής µε µια επιπλέον ψυχολόγο και µια κοινωνική
λειτουργό και επιτεύχθηκε η ανανέωση των συµβάσεων εργασίας των 2/3 του επικουρικού
προσωπικού. Επίσης, καθιερώθηκαν τακτικές συναντήσεις της οµάδας προσωπικού µε
συµµετοχή και µελών της ∆ιοίκησης για τη βελτίωση της συνεργασίας, καθώς και του
προσωπικού µε την οµάδα των φιλοξενούµενων, και έγιναν προσπάθειες εµπλουτισµού του
καθηµερινού προγράµµατος µε ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο
διάστηµα αυτό, τα στελέχη του Συνηγόρου επισκέφτηκαν αρκετές φορές τη µονάδα,
πραγµατοποίησαν δε και ψυχαγωγικές εξόδους µε φιλοξενούµενες, προκειµένου να έχουν
µια άµεση εικόνα για το κλίµα που επικρατούσε και τις βελτιωτικές παρεµβάσεις.
Κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016, ο Συνήγορος συνέχισε να παρακολουθεί την
εξέλιξη της κατάστασης στην Παιδόπολη. Ειδικότερα, έπειτα από αίτηµα της ∆ιοίκησης και
του επιστηµονικού προσωπικού της µονάδας, ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού και δύο ειδικοί επιστήµονες της Αρχής συµµετείχαν στις προσπάθειες για την
αναθεώρηση και υλοποίηση του εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, µε σχολιασµό των

προτεινόµενων αλλαγών και διοργάνωση συζήτησης µε οµάδα φιλοξενούµενων κοριτσιών
για τις προβλέψεις του και τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να διασφαλιστεί καλύτερα
η τήρησή τους. Επίσης, συµµετείχαν σε συναντήσεις προσωπικού, στο πλαίσιο
προσπάθειας βελτίωσης της συνεργασίας και οριοθέτησης των ρόλων διαφορετικών
ειδικοτήτων.
Πρόσφατη διερεύνηση της κατάστασης στην Παιδόπολη
Στις αρχές του 2017, σε νεότερη επικοινωνία µε τη ∆ιοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Α. ετέθη και
πάλι υπόψη της Αρχής ότι η Παιδόπολη διένυε µια παρατεταµένη περίοδο «κρίσης», µε
κύριες εκδηλώσεις την αύξηση «φυγών» και άλλων κρουσµάτων παραπτωµατικής
συµπεριφοράς εκ µέρους φιλοξενούµενων κοριτσιών, καθώς και προβλήµατα συντονισµού
και συνεργασίας του προσωπικού, µε συνακόλουθες δυσκολίες οριοθέτησης των
φιλοξενούµενων και εφαρµογής των προβλέψεων του Κανονισµού.
Έπειτα από συνεννόηση µε τη ∆ιοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Α, τον Ιούνιο και Ιούλιο 2017
πραγµατοποιήθηκε νέα σειρά επισκέψεων κατά τις οποίες έλαβαν χώρα συναντήσεις και
συζητήσεις µε φιλοξενούµενα παιδιά, και µε µέλη του προσωπικού της Παιδόπολης. Την ίδια
χρονική περίοδο πραγµατοποιήθηκαν 3 συναντήσεις µε µέλη της ∆ιοίκησης, κατά τις οποίες
συζητήθηκαν εκτενώς τόσο η πρόσφατη κατάσταση όσο και τα χρόνια, παγιωµένα πλέον
προβλήµατα της µονάδας.
Γενικά στοιχεία
Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από τους υπεύθυνους της µονάδας, στην
Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», στις αρχές Ιουλίου 2017, φιλοξενούνταν 20 ανήλικες
εφηβικής ηλικίας και 8 ενήλικες κοπέλες. Από τις ανήλικες, 2 βρίσκονταν σε (µόνιµη) φυγή
αλλά δεν είχαν ακόµη διαγραφεί, και µια φιλοξενούνταν σε ειδική πτέρυγα του ιδρύµατος
«ΜΗΤΕΡΑ», έπειτα από πρόσφατο τοκετό. Στις φιλοξενούµενες περιλαµβάνονται ορισµένες
ανήλικες και ενήλικες κοπέλες µε νοητική υστέρηση ή/και µε ψυχιατρικά προβλήµατα /
συµπτώµατα.
Όσον αφορά τη στελέχωση, στην Παιδόπολη απασχολούνταν µια διοικητική
διευθύντρια, µια κοινωνική λειτουργός πλήρους απασχόλησης, ένας κοινωνικός λειτουργός
που έχει συµφωνηθεί να προσέρχεται 2 ηµέρες την εβδοµάδα µέχρι το τέλος Αυγούστου
2017 προκειµένου να συνδράµει λόγω της δύσκολης φάσης που διανύει η δοµή, µια
ψυχολόγος, 8 επιµελητές (από τους οποίους οι 2 αποτελούν µόνιµο και οι 6 επικουρικό
προσωπικό), καθώς και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό (µαγείρισσα, καθαρίστριες). Το
κτίριο φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η ιδιαίτερη αναστάτωση που επικρατεί κατά το τελευταίο διάστηµα αποδίδεται,
µεταξύ

άλλων,

στην

παρουσία

ικανού

αριθµού

φιλοξενούµενων

µε

«δύσκολη»,

εναντιωµατική συµπεριφορά ή/και σοβαρές συναισθηµατικές δυσκολίες. Μεταξύ άλλων,
αναφέρονται συχνές «φυγές» (από µερικές ώρες έως και ηµέρες), παραβιάσεις του
κανονισµού λειτουργίας, κρούσµατα χρήσης απαγορευµένων ουσιών, συχνά «ξεσπάσµατα»
συµπεριφοράς που µπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά βίας ή τραυµατισµών, και αδυναµία
του προσωπικού να επιβάλει όρια και κανόνες. Την κατάσταση αναφέρεται ότι έχουν επιτείνει
η πρόσφατη αποχώρηση ψυχολόγου που εργαζόταν στην Παιδόπολη για µεγάλο χρονικό
διάστηµα

και

η

επικείµενη

αποχώρηση

3

επιµελητριών,

µολονότι

καταβάλλονται

προσπάθειες για παράταση των συµβάσεών τους για ένα ακόµη έτος.
Κατά το φετινό καλοκαίρι οι φιλοξενούµενες που δεν επισκέπτονται τις οικογένειές
τους δεν κατέστη δυνατό να πάνε κατασκήνωση, όπως γινόταν συνήθως. Ως προς τις
καθηµερινές δραστηριότητες, πηγαίνουν στη θάλασσα σε δύο οµάδες, εναλλάξ, µέρα παρά
µέρα, ενώ έχει προγραµµατιστεί να διαµείνουν για κάποιο διάστηµα σε κατάλληλα
διαµορφωµένο οίκηµα στον χώρο του Παραρτήµατος Αποθεραπείας & Αποκατάστασης
Παιδιών µε Αναπηρία Βούλας, προκειµένου να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Μέλη της
διοίκησης και του προσωπικού καταβάλλουν προσπάθειες για διασφάλιση εισιτηρίων για
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και διοργάνωση οµαδικών εξόδων, µολονότι οι δραστηριότητες
περιορίζονται λόγω της έλλειψης προσωπικού και εθελοντών για τη συνοδεία των παιδιών.
Καθώς το πρόγραµµα εθελοντών της δοµής έχει ατονήσει, υπάρχουν µόνο κάποιες παλιές
εθελόντριες οι οποίες φιλοξενούν ορισµένα κορίτσια τα Σαββατοκύριακα ή σε άλλες
περιστάσεις, αλλά δεν έχουν όλες οι φιλοξενούµενες αυτή τη δυνατότητα, ή την ευκαιρία να
επωφεληθούν γενικότερα από την προσφορά εθελοντών.
Κύριες διαπιστώσεις
Από την παρούσα διερεύνηση, υπό το πρίσµα της παρακολούθησης της κατάστασης
στην Παιδόπολη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ κατά τα τελευταία 4 έτη, προκύπτει ότι, πέρα από τους
επιµέρους ειδικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην δύσκολη αυτή φάση που διανύει η
µονάδα, σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της παραµένουν σταθερά και - όπως
αναφέρεται και παραπάνω - έχουν καταστεί χρόνια.
Μεταξύ των παραγόντων που συντηρούν την χρόνια αυτή δυσλειτουργία,
υπογραµµίζεται το µέγεθος και η διαρρύθµιση του κτιρίου όπου στεγάζεται η Παιδόπολη, που
παραπέµπουν σαφώς σε ένα πεπαλαιωµένο, «ιδρυµατικού τύπου» µοντέλο φροντίδας, δεν
προάγουν την ανάπτυξη αισθήµατος µικρής κοινότητας και συνοχής, και καθιστούν δύσκολη
την συνεύρεση αλλά και την επιτήρηση παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα ή/και δυνητικά
επικίνδυνες συµπεριφορές. Ο Συνήγορος έχει επισηµάνει κατ’ επανάληψη προς το αρµόδιο
Υπουργείο και άλλους πολιτειακούς φορείς1 ότι, στις δυτικές χώρες, οι ιδρυµατικού τύπου
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Βλ. Ειδική Έκθεση «Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα», Απρίλιος 2015
https://www.synigoros.gr/resources/docs/575568.pdf

δοµές παιδικής προστασίας έχουν πλέον αντικατασταθεί από µικρές οικογενειακού τύπου
µονάδες και, για περιπτώσεις παιδιών και εφήβων µε ιδιαίτερες συναισθηµατικές δυσκολίες
(όπως η πλειονότητα των φιλοξενούµενων της Παιδόπολης), από µικρές µονάδες αυξηµένης
φροντίδας µε θεραπευτικό προσανατολισµό.
Σε ότι αφορά τα φιλοξενούµενα παιδιά της Παιδόπολης, η ανοµοιογένεια και η
σοβαρότητα των προβληµάτων που παρουσιάζουν πολλά από αυτά καθιστούν ιδιαίτερα
δύσκολη και απαιτητική την ανταπόκριση στις ανάγκες τους και τη διαχείριση της
συµπεριφοράς τους από το προσωπικό. Οι δυσκολίες συνεργασίας του προσωπικού - που
παρουσιάζονται εκτενέστερα παρακάτω – δυσχεραίνουν περαιτέρω τη διαχείριση των
συµπεριφορών αυτών και παρεµποδίζουν την ανάπτυξη µιας αίσθησης συνοχής και
ασφάλειας που θα συνέδραµε στην εξοµάλυνση της κατάστασης.
Η µακρόχρονη παραµονή στο ίδιο κτίριο ενήλικων φιλοξενούµενων, χωρίς
οργανωµένο εξατοµικευµένο πρόγραµµα και υπό όρους που παραβιάζονται συστηµατικά,
επιτείνει τις δυσκολίες της κατάστασης.
Από τις συναντήσεις και συζητήσεις του Βοηθού Συνηγόρου για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού και των ειδικών επιστηµόνων της Αρχής µε φιλοξενούµενες της Παιδόπολης
προκύπτει ότι τα προβλήµατα που αναφέρουν και τα παράπονα που εκφράζουν
παραµένουν σε γενικές γραµµές σταθερά και γίνονται εντονότερα κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού: αφορούν, κυρίως, την αίσθηση «κενού» χρόνου, την έλλειψη δραστηριοτήτων
που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, την έλλειψη εθελοντών ή µελών του
προσωπικού για συνοδεία σε εξόδους ή για την διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
και την επιβολή αναίτιων - κατά την άποψή τους - περιορισµών. Σταθερή παραµένει η
αίσθηση περί «άνισης» µεταχείρισής τους, ότι δηλαδή, κατά την άποψή τους, οι «κυρώσεις»
που επιβάλλονται δεν αντιστοιχούν στη συχνότητα και σοβαρότητα των παραβιάσεων του
κανονισµού, µε αποτέλεσµα να επικρατεί η αντίληψη ότι φιλοξενούµενες που παραβιάζουν
συστηµατικά ή µε πιο ακραίο τρόπο τους κανόνες, τυγχάνουν τελικά ευνοϊκότερης
µεταχείρισης.
Στην οµάδα των φιλοξενούµενων φαίνεται να υπερισχύουν 4-5 κορίτσια που
δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αποδεχτούν όρια και περιορισµούς, ιδίως ως προς την
επικοινωνία τους µε τον «έξω κόσµο» (έξοδοι, χρήση κινητών και διαδικτύου). Κάποια από τα
κορίτσια αυτά παρουσιάζουν δύσκολες ως προς τη διαχείρισή τους συµπεριφορές όπως
φυγές, επικίνδυνες συναναστροφές κατά τις εξόδους τους ή µέσω του διαδικτύου και έντονα
ξεσπάσµατα που µπορεί να οδηγήσουν σε βία ή αυτοτραυµατισµούς. Επίσης, λόγω της
έντονης παρουσίας τους, φαίνεται να λειτουργούν ως αρνητικά «πρότυπα» για τις µικρότερης
ηλικίας φιλοξενούµενες, µε συνέπεια την ανακύκλωση και διαιώνιση των προβληµάτων. Από
την άλλη πλευρά, ορισµένες φιλοξενούµενες χαµηλότερης λειτουργικότητας και ηπιότερης
συµπεριφοράς παραµένουν σχετικά παραγκωνισµένες.

Η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων του προσωπικού µε την οµάδα των
φιλοξενούµενων κατά τα τελευταία έτη αποτελεί µια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, θα ήταν
επωφελής η λειτουργία περισσότερων οµάδων που να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς,
όπως και µικρότερων οµάδων που να ανταποκρίνονται στις ειδικότερες ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα όλων των φιλοξενούµενων.
Επίσης, ένα πρόβληµα που συνδέεται µε την ανοµοιογένεια των φιλοξενούµενων
παιδιών της Παιδόπολης είναι η απουσία ενός διαφοροποιηµένου προγράµµατος και
δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται ειδικότερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
φιλοξενούµενων µε νοητική υστέρηση, µε αποτέλεσµα τα κορίτσια αυτά – και ιδίως εκείνα
µεταξύ αυτών που δεν διεκδικούν προσοχή µέσω της συµπεριφοράς τους - να είναι κάπως
περιθωριοποιηµένα.
Σε ότι αφορά στο προσωπικό της Παιδόπολης, κύριο και πιο προφανές πρόβληµα
αποτελεί η απουσία Επιστηµονικού ∆ιευθυντή/Υπεύθυνου, αρµόδιου να παίρνει αποφάσεις
και να δίνει οδηγίες για θέµατα καθηµερινής λειτουργίας και διαχείρισης όποιων ζητηµάτων
τυχόν προκύπτουν. Τον ρόλο αυτό κατά τα τελευταία έτη, στην πράξη, αναλαµβάνει σε
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό κάποιο µέλος της ∆ιοίκησης, µε τα αποτελέσµατα να
διαφέρουν ανάλογα µε την προσωπικότητα και τις ικανότητες του συγκεκριµένου προσώπου.
Ωστόσο, η λύση αυτή δεν αναπληρώνει την απουσία ενός Επιστηµονικού ∆ιευθυντή ως
µέλους της οµάδας προσωπικού µε σταθερή, καθηµερινή παρουσία και ξεκάθαρες
αρµοδιότητες. Επίσης µπορεί - όπως έχει συµβεί στο παρελθόν - να οδηγήσει σε
προβλήµατα σύγχυσης ρόλων διοίκησης-προσωπικού, ασάφειας ορίων και λήψης
αποφάσεων για σοβαρά και ευαίσθητα θέµατα που αφορούν τις φιλοξενούµενες από
πρόσωπα που ενδέχεται να µη διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, εξειδίκευση και προσωπική
ικανότητα.
Η στελέχωση ή/και η λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Παιδόπολης από έναν
µόνο κοινωνικό λειτουργό κρίνεται ανεπαρκής, µε συνέπεια να παρατηρούνται σοβαρά
ελλείµµατα και κενά, µεταξύ των οποίων η απουσία ενός ατοµικού σχεδίου φροντίδας για
κάθε φιλοξενούµενη και η µη λειτουργία προγράµµατος αναδοχών και προγράµµατος
εθελοντών. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού καθίσταται δυσκολότερη από την
αναφερόµενη από την ∆ιοίκηση απροθυµία έως και άρνηση κοινωνικών λειτουργών από το
διαθέσιµο στελεχιακό δυναµικό του Κ.Κ.Π.Π.Α να µετακινηθούν στην Παιδόπολη, που
αναδεικνύουν τον «στιγµατισµό» της συγκεκριµένης δοµής ακόµη και µέσα στον χώρο της
πρόνοιας και της παιδικής προστασίας.
Πάγιο πρόβληµα παραµένει η αδυναµία πραγµατοποίησης προσλήψεων µόνιµου
προσωπικού και, συνακόλουθα, η αναστάτωση και το αίσθηµα απώλειας που προκαλείται
στις φιλοξενούµενες µε την αποχώρηση και εναλλαγή των επιµελητών/προσώπων
φροντίδας, λόγω λήξης των συµβάσεων εργασίας τους.

Σοβαρό παράγοντα δυσλειτουργίας αποτελούν τα προβλήµατα σχέσεων και
συνεργασίας του προσωπικού της µονάδας, µε συνέπεια την απουσία µιας ενιαίας και
σταθερής προσέγγισης στην αντιµετώπιση των φιλοξενούµενων παιδιών και, συνακόλουθα,
δυσκολίες στην οριοθέτησή τους και στην υλοποίηση των προβλέψεων του κανονισµού.
Ιδιαίτερα προβληµατικό φαίνεται να είναι στην παρούσα φάση το παρατηρούµενο χάσµα
µεταξύ του επιστηµονικού προσωπικού και των επιµελητών, µε τους τελευταίους να
αισθάνονται ότι τους λείπουν αναγκαίες κατευθύνσεις, ενηµέρωση και στοιχειώδης
υποστήριξη, αλλά και ότι απαξιώνονται συστηµατικά κατά την άσκηση του έργου τους.
Οι εβδοµαδιαίες συναντήσεις της οµάδας του προσωπικού φαίνεται να είναι
βοηθητικές για την ανταλλαγή ενηµέρωσης, τον συντονισµό και προγραµµατισµό, καθώς και
για την ανάδειξη προβληµάτων και την έκφραση διαφορετικών απόψεων. Ωστόσο, η
απουσία ενός εξωτερικού επόπτη-συντονιστή της οµάδας δεν επιτρέπει την επεξεργασία και
την αποτελεσµατική διαχείριση των διαφωνιών και συγκρούσεων. Έτσι, οι συναντήσεις
φαίνεται να περιορίζονται στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων και να λειτουργούν
«εκτονωτικά» ως προς την έκφραση θυµού ή άλλων συναισθηµάτων, χωρίς όµως
εποικοδοµητικό αποτέλεσµα όσον αφορά την αντιµετώπιση των αναδεικνυόµενων
προβληµάτων και τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας.

Συµπερασµατικά:
Η Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» διανύει µια συνεχιζόµενα δύσκολη φάση, ενώ είναι
προφανής η ανάγκη λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση των παρατηρούµενων πολλαπλών
προβληµάτων λειτουργίας της.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω αναφερόµενων προβληµάτων, η µονάδα αδυνατεί
ουσιαστικά να προσφέρει στις φιλοξενούµενες έφηβες την υποστήριξη και ασφάλεια που
χρειάζονται και που δικαιούνται από την Πολιτεία, η οποία φέρει την ευθύνη της φροντίδας
τους έπειτα από την αποµάκρυνσή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Επισηµαίνεται για µια ακόµα φορά ότι - πέρα από τα εκάστοτε ειδικότερα θέµατα - µια
σειρά παγιωµένων παραγόντων συντηρεί µια χρόνια δυσλειτουργία και οδηγεί σε συνεχή
ανακύκλωση και σε περιόδους κλιµάκωσης των προβληµάτων. Παρά τις περιόδους
«ύφεσης» που µεσολαβούν, είναι προφανές ότι τα χρόνια λειτουργικά προβλήµατα της
µονάδας δεν αρκεί να αντιµετωπίζονται συγκυριακά, µε επιµέρους παρεµβάσεις µελών της
∆ιοίκησης ή του προσωπικού, όπως π.χ. έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση της στελέχωσης, τη
βελτίωση της επικοινωνίας ή τον εµπλουτισµό του καθηµερινού προγράµµατος των
φιλοξενούµενων.

Ενόψει των παραπάνω, άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη,

είναι, ότι τα

προβλήµατα αυτά θα πρέπει πλέον να τύχουν άµεσης και ουσιαστικής προσοχής και
µέριµνας εκ µέρους της διοίκησης και της Πολιτείας, στο σύνολό τους. Για τον σκοπό
αυτό, πέρα από την λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της παρούσας δυσλειτουργίας, η
Αρχή θεωρεί αναγκαία µια ριζική αναδιοργάνωση της λειτουργίας της Παιδόπολης, βάσει
ενός µακροπρόθεσµου σχεδιασµού που θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις
υψηλές απαιτήσεις της φροντίδας του συγκεκριµένου πληθυσµού εφήβων.
Προτάσεις
Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος προτείνει την επιδίωξη άµεσων οργανωτικών
αλλαγών, παράλληλα µε την εκπόνηση ενός σχεδίου συνολικού µετασχηµατισµού της
λειτουργίας της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», το συντοµότερο δυνατό.
Ειδικότερα, ως προς τις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές, ο Συνήγορος προτείνει:
•

Τον άµεσο διορισµό Επιστηµονικού ∆ιευθυντή/Υπευθύνου, µε εξειδίκευση και εµπειρία
στην παιδική προστασία και σε αντίστοιχες δοµές.

•

Την ενίσχυση της στελέχωσης του Κοινωνικού Τµήµατος µε έναν τουλάχιστον επιπλέον
κοινωνικό λειτουργό και έναν δεύτερο ψυχολόγο, για την κάλυψη ουσιαστικών κενών που
παρατηρούνται,

καθώς

και

για

την

περαιτέρω

ανάπτυξη

δραστηριοτήτων

και

παρεµβάσεων προς όφελος των φιλοξενουµένων. Στις δράσεις που θα πρέπει να
αναπτυχθούν άµεσα από το Κοινωνικό Τµήµα περιλαµβάνονται η διαµόρφωση ενός
ατοµικού σχεδίου φροντίδας για κάθε φιλοξενούµενη, η ανάπτυξη ενός προγράµµατος
εθελοντών, η προώθηση αναδοχών σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό, η λειτουργία
περισσότερων οµάδων και η διαµόρφωση ενός διαφοροποιηµένου προγράµµατος για
ανήλικες φιλοξενούµενες ΑµεΑ, προκειµένου να µεγιστοποιούνται τα οφέλη από τη
διαµονή τους στην Παιδόπολη.
•

Τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της συνεργασίας και την ενίσχυση της συνοχής της
οµάδας προσωπικού: Για τον σκοπό αυτό αναγκαία κρίνεται η συνεργασία µε εξωτερικό
συντονιστή-επόπτη, µε γνώσεις θεµάτων ψυχικής υγείας και εµπειρία της δυναµικής και
λειτουργίας οµάδων προσωπικού σε αντίστοιχους χώρους φροντίδας, σε τακτική βάση
και για σηµαντικό χρονικό διάστηµα.

•

Την επανεξέταση των προβλέψεων και του πλαισίου εφαρµογής του εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας και, γενικότερα, µιας σειράς πάγιων θεµάτων καθηµερινής
λειτουργίας της µονάδας από τον Επιστηµονικό ∆ιευθυντή σε συνεργασία µε την οµάδα
του προσωπικού (π.χ. θέµατα ορίων, απορρήτου, δεοντολογίας, συντονισµού και
υποχρεώσεων του προσωπικού ανά ειδικότητα).

Από την πλευρά του αρµόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναγκαία είναι η µέριµνα για την διασφάλιση της επάρκειας αλλά
και της σταθερότητας της στελέχωσης της Παιδόπολης. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να µπει
στον προγραµµατισµό του Υπουργείου η πρόσληψη, µόλις είναι εφικτό, µόνιµων
επιµελητών, προκειµένου να εκλείψει το ιδιαίτερα προβληµατικό φαινόµενο της εναλλαγής
προσώπων φροντίδας, τόσο στην συγκεκριµένη δοµή όσο και στις δοµές παιδικής
προστασίας γενικότερα. Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να συστήσουµε να ληφθούν ιδιαίτερα
υπόψη οι επισηµάνσεις και προτάσεις προς το Υπουργείο της Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Α. στο
µε αρ. πρωτ. 5054/22-08-16 έγγραφο - τις οποίες προσυπογράφουµε πλήρως - σχετικά µε
την ανάγκη θεσµοθέτησης επιπλέον µέτρων για τη διασφάλιση ουσιαστικών προσόντων του
προσωπικού των ιδρυµάτων και προγραµµάτων παιδικής προστασίας.

Πέραν των παρεµβάσεων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, τη
χρονιότητα και παγίωση των προβληµάτων της Παιδόπολης καθώς και τις σύγχρονες
αντιλήψεις και διεθνείς οδηγίες για την εξω-ιδρυµατική φροντίδα παιδιών2, ο Συνήγορος
προτείνει την κατάρτιση ενός σχεδίου για τον συνολικό µετασχηµατισµό της δοµής.
Ειδικότερα, προτείνεται ο µετασχηµατισµός της Παιδόπολης µε τη σύσταση τριών
µικρότερων µονάδων, οι οποίες θα στεγαστούν σε ξεχωριστά, κατάλληλα διαµορφωµένα
οικήµατα ή διαµερίσµατα και θα συνδέονται µεταξύ τους λειτουργικά και διοικητικά,
διατηρώντας όµως κατά βάση τη λειτουργική τους αυτονοµία.
Οι δύο από τις µονάδες αυτές - οι οποίες θα µπορούν να αξιοποιούν

από κοινού

ορισµένες ειδικότητες ή υπηρεσίες του προσωπικού για λόγους εξοικονόµησης πόρων προτείνεται να έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν 8 έως 12 παιδιά η κάθε µια, τα οποία
µπορούν να επιλέγονται - κατά το δυνατό - µε βάση κοινά χαρακτηριστικά ως προς την ηλικία
και τις ανάγκες τους, προκειµένου να επιτευχθεί µια στοιχειώδης οµοιογένεια.
∆εδοµένων των ιδιαίτερα σοβαρών εξατοµικευµένων προβληµάτων και αυξηµένων
αναγκών του πληθυσµού των φιλοξενούµενων της Παιδόπολης, οι µονάδες αυτές είναι
αναγκαίο να παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης και, συνεπώς, η κάθε µια από αυτές
θα πρέπει να διαθέτει επιστηµονικό διευθυντή/υπεύθυνο και επαρκή, κατάλληλη στελέχωση.
Αναγκαίο

κρίνεται,

επίσης,

να

προβλεφθεί

η

παροχή

κατάλληλης

συνεχιζόµενης

επιµόρφωσης και υποστήριξης στο προσωπικό φροντίδας. Επίσης, δεδοµένης της φύσης και
των ιδιαίτερων απαιτήσεων της συγκεκριµένης εργασίας αναγκαία κρίνεται και η εισαγωγή
ποιοτικών κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού (π.χ. προσωπική

2

βλ. για παράδειγµα, Σύσταση 2005(5) της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης "Τα
∆ικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας".
www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/Rec(2005)5%20Greek.pdf

συνέντευξη, διερεύνηση κινήτρων, εξέταση προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων
των υποψηφίων, κ.λπ.) για τη διασφάλιση των αναγκαίων ουσιαστικών προσόντων (βλ. και
έγγραφο µε αρ. πρωτ. 5054/22-08-16 της Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Α., που αναφέρεται
παραπάνω).
Η τρίτη µονάδα προτείνεται να λειτουργήσει ως Στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης
αποκλειστικά για τις ενηλικιωθείσες φιλοξενούµενες, κατά την ενδιάµεση φάση από την
ενηλικίωση έως την πλήρη αυτονόµησή τους. Η µετακίνηση σε αυτή θα γίνεται βάσει
συµβολαίου µεταξύ της κάθε φιλοξενούµενης και του Κ.Κ.Π.Π.Α., το οποίο θα προβλέπει την
διαµονή της στη δοµή υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων και προβλέψεων του
Κανονισµού Λειτουργίας της. Στις φιλοξενούµενες αυτές, θα παρέχεται συστηµατικά
υποστήριξη από κοινωνική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µε δυνατότητα
επικοινωνίας µε κοινωνικό λειτουργό ή άλλον επαγγελµατία σε «εφηµερία» τις υπόλοιπες
ώρες, σε περίπτωση ανάγκης. Η παρεχόµενη υποστήριξη θα πρέπει βασίζεται σε ένα
ατοµικό πλάνο για κάθε φιλοξενούµενη, µε έµφαση στη δικτύωση µε υποστηρικτικές
υπηρεσίες της κοινότητας και στην σταδιακή της αυτονόµηση.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση σε σχέση µε τα παραπάνω, καθώς και για όποια
συνεργασία κρίνετε αναγκαία ή χρήσιµη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Αρχής µας,
παραµένουµε στη διάθεσή σας τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο αρµόδιος Βοηθός Συνήγορος
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος.

Με τιµή,
Ανδρέας Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

