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Σν πξφβιεκα κε δπν ιφγηα θαη
νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ζηελ Γιιάδα
Η αλππαξμία ζπζηεκαηηθήο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ Γιιάδα δπζηπρψο δελ απνηειεί κνλαδηθή ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ εηδηθνχ πεδίνπ ελαζρφιεζεο. ηελ
ρψξα έρεη δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλσο έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηηο νπνηεζδήπνηε ζπζηεκαηηθνχ ηχπνπ θαηαγξαθέο θαη ζηελ αμηνπηζηία ησλ
δηαζέζηκσλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ: απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ζαλάηνπ σο ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο
ρξήζεο ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο θαη απφ ηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ην δεκνζηνλνκηθφ ρξένο σο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζηελ Γιιάδα ην
πξφβιεκα κε ηηο ειιηπείο θαη απνζπαζκαηηθέο
θαηαγξαθέο είλαη κάιινλ δηάρπην ζηελ δεκφζηα
δηνίθεζε.
Πέξαλ, φκσο, ηνχηνπ ηα πξνβιήκαηα κε ηα δεδνκέλα ζην πεδίν ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο γίλνληαη
αθφκα κεγαιχηεξα θαζψο ν ρψξνο απηφο εμ αληηθεηκέλνπ είλαη ρψξνο δηαθιαδηθήο θαη δηαηνκεαθήο δξάζεο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ελφο εθάζηνπ ησλ πεξηζηαηηθψλ.
ηελ Γιιάδα, δπζηπρψο, ε παξάδνζε ηεο δηαθιαδηθήο – δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο είηε ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε είηε θαη ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ είλαη ηζρλή κε απνηέιεζκα λα κελ
πθίζηαηαη «θνπιηνχξα» επηθνηλσλίαο κεηαμχ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη
σο απνηέιεζκα πξνβιήκαηα ζηελ ζπλεξγαζία
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Έρεη φκσο θαη ην αλαπφδξαζην απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαίξσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ – πφζν κάιινλ δε
φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ
ηερλνινγηψλ θνηλψλ θαηαγξαθψλ δεδνκέλσλ…
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Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθν θαζψο ν
θνηλσληθν-πξνλνηαθφο ηνκέαο ζηελ Γιιάδα –ν νπνίνο νχησο ή άιισο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο–
παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ δηεζλψο θαη ζηελ ρψξα
απηή – αληηκεησπίδεη πνιιά, ζπζηεκαηηθά θαη δνκηθά πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε πξφλνηα ζηελ Γιιάδα νπδέπνηε αλαπηχρζεθε ζηηο κεηαπνιεκηθέο
δεθαεηίεο σο απηνηειήο, απηφλνκνο θαη ζπγθξνηεκέλνο ηνκέαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φπσο ζηα
πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε. Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηελ Γιιάδα, νη νπνίεο επηιακβάλνληαη ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ
παηδηψλ δπζηπρψο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη
δηάζπαξηεο ζε δηάθνξσλ εηδψλ θνξείο (Οξγαληζκνί
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ, λνκηθά
πξφζσπα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξφλνηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γξγαζίαο, λνκηθά πξφζσπα φπσο π.ρ.
νη Γηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δηθαηνζχλεο, δνκέο ηνπ Γ..Τ. ή άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ φπσο ην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη
Γξεπλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θ.ν.θ.). Ίζσο νη κφλεο ζπλαθείο ππεξεζίεο πνπ είλαη εληαία ζπγθξνηεκέλεο είλαη νη Γηζαγγειίεο θαη ε Γιιεληθή Αζηπλνκία
– πιελ φκσο αθφκα θαη απφ απηήλ ηελ πιεπξά, δελ
κπνξεί θαλείο λα κελ ζεκεηψζεη ην γεγνλφο φηη απνθιεηζηηθνχ έξγνπ Γηζαγγειίεο Αλειίθσλ θαη Τπνδηεπζχλζεηο Αλειίθσλ αληηζηνίρσο ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε
ειάρηζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα-Θεζζαινλίθε)
ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο πεξηπηψζεηο ηα πεξηζηαηηθά ηα δηαρεηξίδνληαη κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο νκνχ
κεηά πιεζψξαο άιιεο ζρεηηθήο χιεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη κη παλζπεξκία
θνξέσλ θαη επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη κελ
ζηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο παηδηψλ αιιά δελ ζπληνλίδνληαη, δελ αθνινπζνχλ
εληαία πξφηππα θαη κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ζπρλά παξνπζηάδνπλ πνιιαπιά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ηνπο. Δελ είλαη ινηπφλ θαζφινπ παξάμελν πσο φινη απηνί δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ θνηλά πξφηππα θαη
κεζνδνινγίεο θαηαγξαθψλ θαη λα απνδερζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο εληαίαο δηαθιαδηθήο θαη δηαηνκεαθήο θαηαγξαθήο θξνπζκάησλ.
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Η δε αλάπηπμε πιήζνπο ΜΚΟ θαη ην ηδηαίηεξν πεδίν ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘90
θαη κεηά (νη νπνίεο πνιχ ζπρλά θάιππηαλ πξαγκαηηθά θελά ηεο αλππαξμίαο ελφο ζπληεηαγκέλνπ δεκνζίνπ πξνλνηαθνχ ηνκέα) δελ κνηάδεη λα θάλεη ηα πξάγκαηα επθνιφηεξα. Καη ηνχηνπ θαζψο ν κεθπβεξλεηηθφο ηνκέαο ησλ νξγαλψζεσλ παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Γιιάδα ραξαθηεξίδεηαη σζαχησο απφ πνιιαπιέο εμαξηήζεηο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα (θπξίσο ππφ ηελ κνξθή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ) θαη
ζπλαθφινπζε έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ, απνζπαζκαηηθφηεηα ζηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο
πνπ θηάλεη ζε ζεκείν κνλνκέξεηαο (π.ρ. νξγαλψζεηο κε κνλαδηθφ αληηθείκελν επάισηα παηδηά κηαο νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίαο επαισηφηεηαο) θαη θάπνηεο θνξέο δηαιείπνπζα παξνπζία (ζπλήζσο ζπλαξηψκελε απφ ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο). Όια απηά θάλνπλ αθελφο ηελ δηαρείξηζε ησλ θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ Γιιάδα αθφκα πην απνζπαζκαηηθή θαη «δηάρπηε» θαη ηα εγρεηξήκαηα εθαξκνγήο εληαίσλ πξνηχπσλ θαη κνληέισλ εξγαζίαο (φπσο θαη ζπζηεκαηηθή, εληαία θαηαγξαθή
θξνπζκάησλ) αθφκα πην δπζρεξή.

ΟΙ ΥΓΣΙΚΓ ΓΞΓΛΙΞΓΙ ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ
Παξά ηηο εκθαλείο δνκηθέο δπζρέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο παηδηθήο πξνζηαζίαο
ζηελ Γιιάδα πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ζεκαληηθή πξφνδνο έρεη ήδε
επηηεπρζεί ζηελ ρψξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξα κέζα
απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ CAN-MDS θαη CANMDS II αιιά θαη άιισλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εζηίαζαλ ζηελ αλάγθε
ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα ηα θξνχζκαηα θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ρψξα, έρεη ήδε ζρεκαηηζηεί
κηα πξψηε «θξίζηκε κάδα» θνξέσλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ πιήξσο
ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ην έιιεηκκα ζηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ζεκαζία ηνπ αιιά θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα εξγαιείσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο απηνχ.

πεξηζζφηεξνη απφ
60 Φνξείο θαη 120
επαγγεικαηίεο
ζπκκεηέρνπλ ήδε
ζην πξψην δίκελν
ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο ηνπ
πζηήκαηνο
CAN-MDS

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηψξα, αμηνπνηψληαο απηήλ ηελ πξνεγνχκελε «θξίζηκε
κάδα» θαη παξά ηα πξνζθφκκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε ηξέρνπζα παλδεκία
θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο, ην Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ σο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο CAN-MDS II ζηελ Γιιάδα θαηφξζσζε
έζησ θαη γηα κηθξφηεξν ηνπ αλακελφκελν ρξφλνπ λα ζπγθεληξψζεη γηα ηελ
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αξθεηνχο θνξείο ησλ ρψξσλ ηεο πγείαο, ηεο πξφλνηαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θαη ηνπ κε-θπβεξλεηηθνχ ηνκέα. Οη πιείζηνη,
δε, ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ εμέθξαζαλ ήδε ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο
επηηήξεζεο ησλ θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ θαη
αλεμαξηήησο ηεο ηππηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, ελψ
εθθξεκνχλ επηθνηλσλίεο γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπ θαη απφ άιινπο, επηπξφζζεηνπο θνξείο.
εκαληηθφ, δε, είλαη λα αλαθεξζεί ην ελδηαθέξνλ δηάθνξσλ Τπνπξγείσλ
εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ φπσο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ην Τπνπξγείν Γξγαζίαο θαζψο θαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο CAN-MDS ζηα πξνζρέδηα ησλ Γζληθψλ ηξαηεγηθψλ θαη
γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (επηζπεχδνλ Τπνπξγείν: Τπνπξγείν Δηθαηνζχλεο), θαη γηα ηελ Απντδξπκαηνπνίεζε ησλ δνκψλ θηινμελίαο επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ (επηζπεχδνλ Τπνπξγείν: Τπνπξγείν Γξγαζίαο), θαζψο
θαη ηεο ππφ εθπφλεζε Γζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ
απφ ηελ εμνπαιηθή Βία θαη Γθκεηάιιεπζε (δηυπνπξγηθή πξσηνβνπιία κε
επηζπεχδνλ Τπνπξγείν ην Τπνπξγείν Γπηθξαηείαο). Παξάιιεια κε απηά, αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ην ζχζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ Γιιάδα έρεη επηδεηρζεί
θαη απφ άιινπο θνξείο φπσο ην Γζληθφ Γξαθείν ηεο UNICEF ζηελ Γιιάδα θαη
άιιεο δηεζλείο ΜΚΟ κε δξάζε ζηελ ρψξα.
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ΣΑ ΚΤΡΙΟΣΓΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
ΣΧΝ ΥΓΣΙΚΧΝ ΓΝΓΡΓΓΙΧΝ
Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα – πέξαλ ησλ ζπγθπξηαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παλδεκία COVID-19, ηα κέηξα
αληηκεηψπηζήο ηεο αιιά θαη ηελ φιε «αηκφζθαηξα» πνπ φια απηά δεκηνχξγεζαλ πνπ ζπλεηέιεζε ζην λα
ζεσξείηαη ε ζπδήηεζε γηα θαηλνηνκίεο θνηλσληθψλ ηερλνινγηψλ φπσο ην CAN-MDS σο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη ιηγφηεξν επείγνληνο ραξαθηήξα - ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ ζηελ Γιιάδα. Έηζη, κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη θπξίσο ηα παξαθάησ:
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Η έιιεηςε θνπιηνχξαο δηαθιαδηθήο–δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο θαη απφ θνηλνχ ιεηηνπξγίαο ζηα πιαίζηα ηνπ δηαθιαδηθνχ ζπληνληζκνχ. Όπσο έρεη ήδε
αλαιπζεί ην πιείζην ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ δελ
έρνπλ ηζηνξηθφ βάζνο ζπιιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο απφ θνηλνχ πξσηνθφιισλ
ή εξγαιείσλ εξγαζίαο. Φπζηθά θάηη ηέηνην δελ κπνξεί παξά λα αιιάμεη αξγά
θαη κέζα απφ κηα ζπλερηδφκελε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη αιιαγήο ηνπ
«θιίκαηνο» γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθιαδηθήο–
δηαηνκεαθήο εξγαζίαο θαη ηεο εηζαγσγήο θνηλψλ πξσηνθφιισλ θαη εξγαιείσλ εξγαζίαο.

Ο θαηαθεξκαηηζκέλνο ραξαθηήξαο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. Όπσο,
επίζεο, αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε παλζπεξκία θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
εκπιέθνληαη γηα ηελ δηαρείξηζε αθφκα θαη ελφο κφλνπ πεξηζηαηηθνχ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ Γιιάδα θαη ε απνπζία εληαίνπ
ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ ή κεραληζκνχ θαζηζηνχλ ην εγρείξεκα ηεο ζπζηξάηεπζεο φισλ ζε κηα εληαία κεζνδνινγία εξγαζίαο έλα ηηηάλην έξγν κε πάκπνιινπο απνδέθηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα πεηζηνχλ έλαο πξνο έλαλ γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε θνηλσληθήο ηερλνινγίαο κε θαηλνηφκν ραξαθηήξα. Καη πάιη – θαζψο ε ελνπνίεζε
ηνπ θνηλσληθν-πξνλνηαθνχ ηνκέα ζηελ Γιιάδα θαίλεηαη λα είλαη έλα ζηνίρεκα πνιχ καθξνπξφζεζκν – ε χπαξμε ηφζν θαηαθεξκαηηζκέλσλ απνδεθηψλ θαζηζηά ην εγρείξεκα εηζαγσγήο ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θξνπζκάησλ αθφκα πην επηηαθηηθφ. εκαίλεη, φκσο, ηαπηφρξνλα, θαη
πσο ην εγρείξεκα απηφ, δελ κπνξεί παξά λα εμειηρζεί ζε βάζνο ρξφλνπ θαη
λα ζπκπεξηιάβεη ζηαδηαθά ηνπο δηάθνξνπο άιινηε άιιεο λνκηθήο κνξθήο,
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηφρεπζεο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
Η ηάζε πνπ κεξηθέο θνξέο παξαηεξείηαη γηα δηαηήξεζε κέζα ζην πξναλαθεξζέλ πεξηβάιινλ «βαζκψλ ειεπζεξίαο» απφ θάζε ππεξεζία πνπ ζεσξεί
φηη ζα δεζκεπζεί ππέξκεηξα πξνζππνγξάθνληαο έλαλ θνηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε άιιεο ππεξεζίεο (πνπ ελδερνκέλσο αλήθνπλ θαη ζε αιιφηξηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο). Απηφ ίζσο έρεη κεγαιχηεξν εχξνο εθαξκνγήο
ζε ππεξεζίεο κε πνιχ πην ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλεο αξκνδηφηεηεο φπσο
π.ρ. νη εηζαγγειηθέο αξρέο ή ε Γιιεληθή Αζηπλνκία, πνπ φληαο αξκφδηεο γηα
κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ίζσο αηζζάλνληαη ην λα ζπλαηλέζνπλ ζε κηα άιιε,
δηαηκεκαηηθή κεζνδνινγία εξγαζίαο ζα δηαθπβεχζεη ηελ κέρξη ζήκεξα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Σν απηφ, ίζσο, ηζρχεη ζε άιινηε άιιν βαζκφ θαη γηα κείδνλεο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ελδερνκέλσο αηζζάλνληαη πσο δελ έρνπλ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζε απφ θνηλνχ πξσηφθνιια θαη
κεζνδνινγίεο εξγαζίαο καδί κε άιινπο αληίζηνηρνπο θνξείο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ εκπνδίνπ, ε δηαηήξεζε ακεηάβιεησλ φισλ ησλ αλαγθαίσλ
ελεκεξσηηθψλ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαιπζνχλ νη φπνηεο παξεμεγήζεηο, λα δηεπθξηληζηνχλ νη ξφινη θαη ην ηη δεηηέηαη απφ θαζεκηά ππεξεζία ή
θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζην θνηλφ εγρείξεκα, λα απνζαθεληζηνχλ
ηα φξηα κε ηηο θαηά παξάδνζε αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο θαη ιεηηνπξγίεο.
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Η φιε ππνβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη ελ γέλεη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηελ ηεξαξρία ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ επηθέξεη δηαθφξσλ εηδψλ επηπινθέο φπσο π.ρ.
ηελ εθζεζεκαζκέλε ππνζηειέρσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (ε
νπνία έρεη δξακαηηθά επηδεηλσζεί κεηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δεκνζηνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ δηήιζε ε ρψξα) πνπ κε ηελ
ζεηξά ηεο θάλεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζπρλή
θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ εηζαγσγή ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θάζε επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίαο (πνπ αληηκεησπίδεηαη πξνγξακκαηηθά σο επηπξφζζεηε επηβάξπλζε). Απηφ καδί κε ην ζπγθξηηηθά πνιχ κεγάιν κεξίδην ηνπ ζπκβαζηνπρηθνχ πξνζσπηθνχ (ην νπνίν ελαιιάζζεηαη ζε άιινηε άιινπο θνξείο, πφζηα,
ππεξεζίεο, αθήλνληαο έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζηαζεξφ) θαζηζηνχλ ζπρλά ηελ βνχιεζε λα εγθαηληαζηεί κηα θαηλνηφκνο
πξαθηηθή πην ηζρλή αιιά θαη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ησλ φπνησλ ελεξγεηψλ
π.ρ. επαηζζεηνπνίεζεο ή εθπαίδεπζεο εθήκεξε. Παξάιιεια, ε ηαρεία αλαθχθιεζε πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη ε ζρεηηθή
ππνβάζκηζε ηνπ θνηλσληθν-πξνλνηαθνχ ηνκέα ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα
ησλ ηνκέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Γιιάδα θαζηζηά ηα πξφζσπα πνπ
βξίζθνληαη ζε ζέζεηο – θιεηδηά γηα ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζπρλά ελαιιαζζφκελα, κε βξαρεία παξακνλή ζηνλ ηνκέα απηφ, ελψ κάιινλ
ζπάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δίλεηαη ε επθαηξία σξίκαλζεο γηα αλάιεςε
ζέζεσο επζχλεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε αλζξψπνπο εθ ησλ έλδσ ηνπ
ηνκέα απηνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ αθελφο θαλείο
πξέπεη κάιινλ λα ππνινγίδεη ζηελ ζηαζεξή θαη αδηάιεηπηε ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ρξνληθά ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή λα ζεσξείηαη φηη είλαη κηα one-off
ελέξγεηα. Αληηζέησο, απαηηνχληαη κάιινλ θαζηεξσκέλεο αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ φκσο λα δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα. Μέξνο, δε, απηψλ ησλ ελεξγεηψλ νθείιεη λα είλαη θαη ε απνζαθήληζε ησλ επεξγεηηθψλ σθειεκάησλ ζε επαγγεικαηίεο πξψηεο γξακκήο
ηεο εηζαγσγήο ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ φπσο ην ζχζηεκα CAN-MDS πνπ
κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ θαη φρη λα επηβαξχλνπλ ην ήδε επηβαξπκέλν εξγαζηαθά ηνπίν ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θνηλσληθν-πξνλνηαθνχ ηνκέα ζηελ
ρψξα.

Η επξχηεξε ζηνλ δεκφζην ηνκέα κάιινλ αξλεηηθή εκπεηξία κε ηελ εηζαγσγή
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ιδηαίηεξα ζηνλ θνηλσθειή ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Γιιάδα (π.ρ. ζηνλ ρψξν ηεο πεξίζαιςεο) ε εηζαγσγή ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη ππάξμεη ηζηνξηθά αξγή, κε πνιιαπιέο αλαζέζεηο θαη
ζπρλέο απνηπρίεο παξάδνζεο ησλ ππεζρεκέλσλ. Αλάινγν ηζηνξηθφ, δπζηπρψο, ππάξρεη (αλ θαη κε κηθξφηεξν ηζηνξηθφ εχξνο θαη βάζνο) θαη ζηνλ ρψξν
ηεο πξφλνηαο, φπνπ πξνεγνχκελα εγρεηξήκαηα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ
πξνλνηαθψλ αξρείσλ θαη θαθέισλ ή άιισλ αλάινγσλ πιηθψλ ζπλνδεχηεθαλ κε θαηεγνξίεο θαθήο δηαρείξηζεο θαη ηειηθήο απνηπρίαο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ φπνησλ παξαδνηέσλ. Όια απηά δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα δπζπηζηίαο θαη δηζηαθηηθφηεηαο, θιίκα ην νπνίν παξαδφμσο δελ δηεπθνιχλεη ηελ
απνδνρή εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο CANMDS παξά θηφιαο ηα γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη ήδε αλαπηπρζεί θαη είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ! Καη ζε απηφ ην
ζεκείν θαη πάιη ε δηαηήξεζε κε αδηάιεηπην ηξφπν ηεο πιαηηάο ελεκεξσηηθήο
θακπάληαο ζε εζληθφ επίπεδν θαίλεηαη λα κπνξεί λα είλαη ην θιεηδί πνπ ζα
δηαιχζεη ελδνηαζκνχο θαη παξεμεγήζεηο θαη ζα θάκςεη ηηο ζεκεξηλέο επηθπιάμεηο.

ΟΔΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΓ ΓΝΓΡΓΓΙΓ
ΣΟ ΑΜΓΧ ΓΠΟΜΓΝΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ
Με δεδνκέλα φια ηα παξαπάλσ, έλαο νδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη θαζνιηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο παηδηψλ
ζηελ Γιιάδα CAN-MDS ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο παξαθάησ αξρέο:
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Να αληηιακβάλεηαη ην εγρείξεκα απηφ σο έλα δξφκν αληνρήο θαη φρη σο έλα
δξφκν ηαρχηεηαο. Να αληηιακβάλεηαη δειαδή φηη ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζα γίλεη ζηαδηαθά, κε κηθξά βήκαηα πνπ ζα νηθνδνκνχλ ηελ πξφηεξε εκπεηξία θαη πσο ε φπνηα ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ην επηζηέγαζκα κηαο πνξείαο θαη
φρη ε αθεηεξία ηνπ.

Να αληηιακβάλεηαη φηη, σο εθ ηνπ αλσηέξσ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί γηα νξηζκέλν, φρη επθαηαθξφλεην, ρξνληθφ δηάζηεκα κε κεξηθφηεηα
ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα θαηαρσξνχλ ζε απηφ δεδνκέλα. εκαληηθφ
είλαη, ζε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην ζχζηεκα λα αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ λα εμειηρζεί πξνο εμππεξέηεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνρεχζεσλ ησλ
φπνησλ θνξέσλ πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή
πξάμε αιιά λα δηαηεξήζεη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ δηαθιαδηθφ θαη δηαηνκεαθφ ηνπ ραξαθηήξα.

Να αληηιακβάλεηαη εμίζνπ ηελ αλάγθε ελεξγεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ιήςεο απνθάζεσλ (ζε θπβεξλεηηθφ θαη κε-θπβεξλεηηθφ ηνκέα) απφ ηελ κηα θαη ζε επαγγεικαηίεο
πξψηεο γξακκήο απφ ηελ άιιε. Να πηνζεηεί δειαδή κηα δηπιή δηαδηθαζία
πξνψζεζεο θαη «απφ ηα πάλσ» θαη «απφ ηα θάησ».

Να δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ θαζψο ζπλ ησ ρξφλσ ζα είλαη εθείλνη πνπ ζα ζηειερψλνπλ θνξείο θαη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη άξα εθείλνη πνπ
ζα θξίλνπλ ηελ εηζαγσγή, δηαηήξεζε, επέθηαζε αιιά θαη θαιή ιεηηνπξγία
ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο CAN-MDS.

Να δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ζπλεγνξία θαη ζπλδξνκή επξσπατθψλ θαη
άιισλ δηαθξαηηθψλ ζεζκψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κφληκεο ζπιινγήο αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα θξνχζκαηα θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ. Απηφ κπνξεί λα δψζεη επηπξφζζεηε ψζεζε ζην φιν εγρείξεκα θαη ζηελ εγρψξηα εθαξκνγή ηνπ.

Αθνινπζψληαο απηή ηελ κεζνδνινγία θαη ηηο αθεηεξηαθέο παξαδνρέο ην
ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζηαζεξνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο CAN-MDS ζηελ Γιιάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
ηα παξαθάησ:
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πλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε φζνπο θνξείο έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε απηφ θαη κεηά ηελ ηππηθή ιήμε ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ ην εγθαηέζηεζε πηινηηθά.
πλέρηζε ησλ ελεξγεηψλ δηάρπζεο, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη
εθπαίδεπζεο ζηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα επίπεδα (θαη ησλ
ιεπηψλ απνθάζεσλ θαη ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ).

3

ηαδηαθή επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε βαζκηαία πξνζζήθε
θαη άιισλ θνξέσλ, ππεξεζηψλ, ηνκέσλ πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη
θαηνξζσηφ λα εληαρζνχλ ζην φιν εγρείξεκα.

4

Δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ δηθηχνπ ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγψλ εκπεηξηψλ αιιά θαη πξνσζεηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

5

Γηζαγσγή θαηά ην δπλαηφλ εηζεγήζεσλ εθπαηδεπηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ζε παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο εθπαίδεπζεο ζε ζπλαθείο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο.

6

Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηηο δξάζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Γζληθψλ ηξαηεγηθψλ θαη ρεδίσλ Δξάζεο.
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8

Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ
ηελ αλάιεςε απφ θνηλνχ ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ΜΚΟ αιιά θαη ην
Γζληθφ Γξαθείν ηεο UNICEF θαη άιισλ ζπλαθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ
πεξαηηέξσ ζπλεγνξία γηα ηελ θαζνιηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πξνβνιή ησλ αλάινγσλ εμειίμεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαζψο θαη
ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο αλαιφγσο θαη ηεο πξνφδνπ
ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αιιαρνχ.

Με βάζε ηα παξαπάλσ βήκαηα, είλαη ξεαιηζηηθφ ην λα ηεζεί σο ζηφρνο ην ζχζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ Γιιάδα λα μεθηλήζεη λα εθδίδεη θαη
εηήζηεο αλαθνξέο θαη άιιν ζπλαθέο ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην βαζκφ πνπ ζα
κπνξέζεη ζηαδηαθά λα ζπκπεξηιάβεη έλα επαξθέο εχξνο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. Κάηη ηέηνην δηαθαίλεηαη
σο ξεαιηζηηθά εθηθηφ ζε ιίγν ρξφλν κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, ηεο ζηαζεξήο πξνζήισζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη ηεο πηνζέηεζεο κηαο νπηηθήο δηαξθνχο πξνψζεζήο ηνπ παξά ηηο φπνηεο
ζπγθπξηαθέο αληημνφηεηεο.
6
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Σσνήγορος ηοσ Πολίηη, Κύκλος για ηα Δικαιώμαηα ηοσ Παιδιού
Υποσργείο Δικαιοζύνης
Υποσργείο Εργαζίας και Κοινωνικών Υποθέζεων, Γενική Γραμμαηεία Κοινωνικών Υποθέζεων
Υποσργείο Υγείας
Υποσργείο Προζηαζίας ηοσ Πολίηη, Αρτηγείο Ελληνικής Αζησνομίας, Κλάδος Αζθαλείας,
- Υποδιεύθσνζη Προζηαζίας Ανηλίκων ηης Διεύθσνζης Αζθάλειας Αηηικής
- Τμήμα Καηαπολέμηζης Ναρκωηικών και Παραβαηικόηηηας Ανηλίκων
- Τμήμα Ανηιμεηώπιζης Γνδοοικογενειακής Βίας ηης Διεύθσνζης Γενικής Αζησνόμεσζης
Υποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηων
Εθνικό Κένηρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Γραμμή Προζηαζίας ηοσ Παιδιού 1107
Κενηρική Ένωζη Δήμων Ελλάδας-ΚΕΔΕ
Χαμόγελο ηοσ Παιδιού-Γραμμή 1056
ΕΛΙΖΑ - Εηαιρία καηά ηης Κακοποίηζης ηοσ Παιδιού
UNICEF Partnership Office in Greece

πληνληζηηθφο Φνξέαο

Ινζηιηούηο Υγείας ηοσ Παιδιού, Διεύθσνζη Ψστικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

Ο ζθνπφο ηεο Δξάζεο CAN-MDS II είλαη δηηηφο:
 λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνκεηαρείξηζε
θαη ησλ παηδηψλ ζε θίλδπλν λα ππνζηνχλ θαθνκεηαρείξηζε κέζσ ηεο αλάπηπμεο
Δξάζε CAN-MDS
δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη κε ή/θαη γηα παηδηά φζνλ αθνξά
θνπφο θαη
ηελ αλαγλψξηζε πεξηπηψζεσλ ΚαΠα-π, ηελ αλαθνξά ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ
Γπηκέξνπο ηφρνη
θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο ζε επίπεδν πεξίπησζεο
 λα δεκηνπξγήζεη ηελ επηζηεκνληθή βάζε, ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ηηο ζπλέξγεηεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο εζληθνχ κεραληζκνχ επηδεκηνινγηθήο
επηηήξεζεο ηεο ΚαΠα-π κε βάζε έλα ελάτιζηο ζύνολο δεδομένων θαη κε ηε ρξήζε
θνηλήο κεζνδνινγίαο θαη νξηζκψλ απφ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο.
Η Δξάζε CAN-MDS II ζηνρεχεη ζπγθεθξηκέλα:
 λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ, γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά θαη ηελ θαηαγξαθή πεξηπηψζεσλ ΚαΠα-π·
 λα δνθηκάζεη πηινηηθά ην ζχζηεκα CAN-MDS ζε 6 ρψξεο ηεο ΓΓ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ εληφο θαη κεηαμχ ζρεηηθψλ ηνκέσλ, ζηελ αχμεζε ηεο αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ ΚαΠα-π θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο·
 λα παξέρεη, ζε επίπεδν πεξίπησζεο, επαξθή θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
αλαγλψξηζε, ηελ αλαθνξά, ηελ παξαπνκπή, ηε δηεξεχλεζε, ηε δηαρείξηζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ ΚαΠα-π, αιιά θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο επαλαζπκαηνπνίεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ κέηξσλ·
 λα παξέρεη, ζε επίπεδν γεληθνχ πιεζπζκνχ, επαξθή ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ ηεο ΚαΠα-π, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Διεύθύνση Ψύχικης Υγειας και
Κοινωνικης Προνοιας

Φωκίδος 7
11526 Αθήνα
Τ: +30-210-7715791
F: +30-210-7793648
E-mail: ich-mhsw@otenet.gr

Ιστοσελίδα Δράσης:

can-via-mds.eu
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CAN-MDS II — GA Nr: 810508
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηοσ Προγράμμαηος
‘Δικαιώμαηα-Ιζόηηηα-Ιθαγένεια’ (REC) 2014-2020 ηης ΕΕ

Σαυτότητα τησ Δράςησ
Αρ. υμβ. Δράςησ: 810508
Ακρονφμιο: CAN-MDS II
Ημερ. Ζναρξησ: 01/11/2018
Διάρκεια: 24 μήνεσ
Κωδικόσ Πρόςκληςησ: REC-RDAP-GBV-AG-2017
Θζμα: Πρόληψη & καταπολζμηςη τησ ζμφυλησ βίασ και τησ βίασ κατά των παιδιϊν
Ομάδα Ζργου
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ (υντονιςτήσ Φορζασ)
Ελλάδα
Φορείσ-Εταίροι
DARZHAVNA AGENTSIA ZA ZAKRILA NA DETETO
Βουλγαρία
SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI
Βουλγαρία
GIP ENFANCE EN DANGER
Γαλλία
FUNDACIO PRIVADA AROA
Ιςπανία
HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER
Κφπροσ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ
Κφπροσ
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA
Ρουμανία
FEDERATIA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL Ρουμανία
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
Ρουμανία

