Αθήνα. 06/11/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μεθοδολογία διεξαγωγής Κοινωνικής έρευνας
για τη Διαγνωστική Εκτίμηση των αναγκών του παιδιού και της
οικογένειας»
Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.),
ο Βρετανικός Οργανισμός Lumos, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και ο
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), συνεχίζουν την υλοποίηση 4ήμερων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται σε
Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων και έχουν ως αντικείμενο την διενέργεια κοινωνικών
ερευνών για διαπίστωση ενδεχόμενης κακοποίησης-παραμέλησης ανηλίκων.
Θέμα των εκπαιδεύσεων είναι η εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας για τη διαγνωστική
εκτίμηση των αναγκών του παιδιού, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η
διερεύνησή τους κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι η ενδυνάμωση των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στο
εν λόγω πεδίο και η εξοικείωση τους με σχετικές μεθοδολογίες και καλές πρακτικές.
Οι εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Α) Η προστασία του παιδιού και το νομικό πλαίσιο στην κοινωνική εργασία στην Ελλάδα
Β) Η χρήση της μεθοδολογίας διαγνωστικής εκτίμησης και του εντύπου
Γ) Κοινωνική εργασία με παιδιά
Ήδη το 1ο εξάμηνο του 2019, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 10 εκπαιδευτικοί κύκλοι με
τετραήμερη διάρκεια ο καθένας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους οποίους συμμετείχαν 169
κοινωνικοί λειτουργοί.
Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω δράσεων και της δέσμευσης των τεσσάρων φορέων για
υλοποίηση
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πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα τρεις εκπαιδευτικοί κύκλοι στην Περιφέρεια
Κρήτης.

Το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων στην Κρήτη παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Πλάνο εκπαιδεύσεων
Ημερομηνίες υλοποίησης

Πόλη υλοποίησης

26.11.19 – 29.11.19

Ηράκλειο

03.12.19 – 06.12.19

Ηράκλειο

10.12.19 – 13.12.19

Ρέθυμνο

Οι ώρες διεξαγωγής της εκπαίδευσης είναι 09.00 – 16.00. Ως προς τον χώρο διεξαγωγής της
εκπαίδευσης θα σταλεί επόμενη ανακοίνωση-ενημέρωση.
Προκειμένου για τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται
εγγραφή και επιβεβαίωσή της από τους διοργανωτές.
Πιο συγκεκριμένα, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να στείλουν, έως και πέντε εργάσιμές ημέρες πριν
την έναρξη της εκπαίδευσης, συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, στη
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: paidikiprostasia@ekka.org.gr.
Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού αιτήσεων για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χρονικό
διάστημα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί
με επιτυχία η παρακολούθησή του, σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, θα χορηγηθεί η
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τα εκπαιδευτικά προγράμματα,
τονίζεται εκ νέου ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής από κοινωνικούς λειτουργούς
που διενεργούν κατόπιν εισαγγελικής εντολής, κοινωνικές έρευνες για ενδεχόμενη
κακομεταχείριση ανηλίκων και όχι αιτήσεις επαγγελματιών που ασχολούνται με
αλλά εργασιακά αντικείμενα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιχειρησιακή Συντονιστική Υπηρεσία Δράσεων Παιδικής Προστασίας
κα Γιώτα Μάνθου
Τηλ.: 213 20 39 777
Φαξ: 213 20 39 716
email: paidikiprostasia@ekka.org.gr
(Συνημμένα περιλαμβάνονται η αίτηση συμμετοχής και ένα σύντομο Δελτίο Ενημέρωσης για
τις δράσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος)

