Το ΕΛΙΖΑ πιο κοντά στους
επαγγελματίες που έχουν
την ευθύνη των παιδιών

Γίνε σύμμαχός μας σε κάθε μας δράση

Η δημιουργία Γραμμής Βοήθειας ΕΛΙΖΑ, το φέρνει
ακόμη πιο κοντά στους επαγγελματίες που
χρειάζονται συμβουλευτική για κάθε περιστατικό
με υποψία κακοποίησης ή και παραμέλησης
παιδιών. Η Γραμμή ΕΛΙΖΑ έρχεται ως φυσική
απόρροια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
ΕΛΙΖΑ σε πλειάδα επαγγελματιών, που έχουν την
ευθύνη παιδιών. Γιατροί, νοσηλευτές, εισαγγελείς,
εκπαιδευτικοί, προπονητές, αστυνομικοί αλλά και
γονείς, θα μπορούν να καλούν τη Γραμμή ΕΛΙΖΑ
για να λαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες, νομική
συμβουλευτική, διασύνδεση με τους φορείς ή τις
υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να κινηθούν
έννομα και σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίζει
το κάθε περιστατικό.
Το προσωπικό της Γραμμής ΕΛΙΖΑ - κοινωνικοί
λειτουργοί και ψυχολόγοι - θα δίνουν σαφείς
απαντήσεις, ξεκάθαρες κατευθυντήριες οδηγίες
και τις σωστές διασυνδέσεις, προκειμένου η κάθε
κλήση να οδηγείται σε μία τελική λύση, που να
«απαντά» στις ανάγκες του καλούντα που
υποψιάζεται ή γνωρίζει χωρίς αμφιβολία ότι ένα
παιδί υποβάλλεται σε κακοποίηση ή βιώνει
παραμέληση.

Γίνε μέλος του ΕΛΙΖΑ

Στείλτε SMS τη λέξη «ΕΛΙΖΑ» στο 19800 ή
Καλέστε στο 19800 και βοηθήστε τη Γραμμή
ΕΛΙΖΑ να συνεχίζει το έργο της
Χρέωση: 2,50ευρώ με ΦΠΑ ανά SMS ή ανά κλήση. Η
υπηρεσία επιβαρύνεται με τέλος κινητής τηλεφωνίας
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Στο ΕΛΙΖΑ καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε μια μέρα, η κοινωνία μας συντεταγμένα,
πολιτεία και πολίτες, να στραφεί με όλες της τις
δυνάμεις ενάντια στην κακοποίηση του παιδιού,
στηρίζοντας με δομές και με δράσεις, την πρόληψη
και την πρώιμη αντιμετώπιση περιστατικών
κακοποίησης σε παιδιά.

Η ιστορία της Ελίζας
Η Ελίζα υπήρξε παιδί μιας
μητέρας εθισμένης στα
ναρκωτικά
και
ενός
πατέρα που ανέλαβε τη
φροντίδα της κόρης του,
έως την ηλικία των 5 ετών.
Ο θάνατος του στοργικού
πατέρα, άλλαξε δραματικά
τη ζωή της 5χρονης
Ελίζας, που η ευθύνη της
πέρασε στα χέρια της μητέρας της. Το
ανυπεράσπιστο παιδί υποβάλλονταν σε ψυχική,
σωματική και σεξουαλική κακοποίηση για έναν
χρόνο, έως ότου έφυγε από τη ζωή, στα 6 της
χρόνια, από τα χέρια της μητέρας της, χωρίς την
έγκαιρη και σωστή παρέμβαση των κοινωνικών
υπηρεσιών. Η τραγική κατάληξη της ζωής της
Ελίζας στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει ο νόμος
στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και έγινε η
κινητήριος δύναμη της δημιουργίας του ΕΛΙΖΑ το
2008, από τη Μαρίνα Καρέλλα και τον σύζυγό
της, πρίγκιπα Μιχαήλ.

Το ΕΛΙΖΑ
Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ εργάζεται για να προλάβει,
να παρέμβει πρώιμα και να σταματήσει το
φαινόμενο της κακοποίησης στα παιδιά, πριν
αυτό τραυματίσει για πάντα την ενήλικη ζωή
τους. Σκοπός του Σωματείου είναι η πρόληψη της
σωματικής, σεξουαλικής και ψυχικής
κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών.

Το Έργο μας
Η εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών τα
ενδυναμώνει ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Για
αυτό, μαθαίνουμε σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 9
ετών, πώς να προστατεύονται από τη σεξουαλική
κακοποίηση, με το πρόγραμμα «Ασφαλές Άγγιγμα»,
οχυρώνοντάς τα ενάντια σε κάθε μορφή
σεξουαλικής βίας. Παράλληλα, εκπαιδεύουμε
γονείς και εκπαιδευτικούς για το πώς να
προστατεύουν τα παιδιά. Το πρόγραμμα «Ασφαλές
Άγγιγμα» εκπονείται σε δημόσια δημοτικά σχολεία
όλης της χώρας, με την έγκριση του Υπουργείου
Παιδείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μέσα από την
ψηφιακή πλατφόρμα asfalesaggigma.gr.

Η
αναγνώριση
περιστατικών
με
υποψία
κακοποίησης, είναι το πρώτο βήμα παρέμβασης σε
περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης. Για
αυτό εκπαιδεύουμε επαγγελματίες, που στο
πλαίσιο των καθηκόντων τους, έχουν την ευθύνη
παιδιών. Το ΕΛΙΖΑ έχει εκπαιδεύσει περισσότερους
από 8.000 επαγγελματίες - γιατρούς, νοσηλευτές,
αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς και εισαγγελείς. Με
την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων εκπονούνται
βοηθητικά πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών
με υποψία κακοποίησης, ανάλογα με τον
επαγγελματικό φορέα που έχει εκπαιδευτεί.

Η ίδρυση Νοσοκομειακών Μονάδων αποκαλύπτει
περιστατικά παιδικής κακοποίησης ή και
παραμέλησης και τα αντιμετωπίζει. Για αυτό,
ιδρύουμε Μονάδες Φροντίδας για τη διάγνωση
περιστατικών με υποψία κακοποίησης. Η 1η
Μονάδα ΕΛΙΖΑ ιδρύθηκε το 2018 στο Νοσοκομείο
Παίδων, Π. & Α. Κυριακού και η 2η Μονάδα ΕΛΙΖΑ,
στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.
Στόχος μας, η δημιουργία ανάλογων μονάδων σε
όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που υποδέχονται
παιδιά.

