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Γενικός σκοπός και στόχοι:

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές
τις έννοιες της βίας και τις ενδοοικογενειακής βίας , τις μορφές της,
την νομική αντιμετώπισή της και την αντιμετώπιση της από την
σκοπιά της κοινωνικής εργασίας. Σκοπός
επίσης είναι
να
κατανοήσουν οι φοιτητές τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας
ειδικότερα στα παιδιά, τους αιτιολογικούς παράγοντες μέσα στην
οικογένεια που προκαλούν την βία, καθώς και την προστασία των
θυμάτων με βάση τον νόμο, τους θεσμούς της πολιτείας και τις
εξειδικευμένες γνώσεις των ειδικών.
Ειδικότερα, οι στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι
φοιτητές τις έννοιες της Παιδικής Προστασίας μέσα στο πλαίσιο της
ενδοοικογενειακής βίας, τα Δικαιώματα του Παιδιού σύμφωνα με τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού , η οποία διέπει την
συνολική ιδεολογία για την πολιτική της Παιδικής Προστασίας κάθε
κράτους και ιδιαίτερα της Κύπρου. Οι επί μέρους στόχοι επίσης είναι
η κριτική ανάλυση των 54 άρθρων της Σύμβασης, η κατανόηση της
αλλαγής της θέσης του παιδιού στην σημερινή κοινωνία, η κατανόηση
της συναισθηματικής σημασίας που έχει η οικογένεια για το παιδί
και ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η οικογένεια αδυνατεί να το
φροντίζει, ή ακόμη και να το κακοποιεί, η ανάλυση των
προστατευτικών θεσμών της πολιτείας.
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ,οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Γνωρίζουν τις διάφορες μορφές βίας και να αναλύουν την φύση και
τις επιδράσεις της ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά.
Κατανοούν τα αίτια
της ενδοοικογενειακής βίας
και τις
παρεμβατικές ενέργειες του κοινωνικού λειτουργού και άλλων
ειδικοτήτων.
Αναγνωρίζουν τις μορφές κακοποίησης κατά των παιδιών.
Περιγράφουν τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά της παιδικής
κακοποίησης και τα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου.
Γνωρίζουν τους θεσμούς και τις εφαρμογές της Παιδικής Προστασίας
θεωρητικά και πρακτικά.






Γνωρίζουν και αναλύουν τα 54 άρθρα της Σύμβασης Δ.Π. κάτω από το
πρίσμα των τριών «αρχών δικαιωμάτων»: Προστασία, (protection), Παροχές
(provision), Συμμετοχή (Participation). Συσχέτιση με το φαινόμενο της
ενδοοικογενειακής βίας.



Γνωρίζουν ότι ο διαχωρισμός Υπηρεσιών Προστασίας του Παιδιού
(Υ.Π.Π.) εφαρμόζεται με σημείο αναφοράς την οικογένεια. Συσχέτιση
με εφαρμογές και με την Ε.Β.
Γνωρίζουν, τις Υπηρεσίες Φροντίδας για το παιδί: Hμερήσια φροντίδα
«Ιδρυματική» Φροντίδα ,(Στέγες), Αναδοχή, Υιοθεσία.
Συσχετίζουν τις ανωτέρω Υπηρεσίες σε σχέση με το είδος και την
ποιότητα φροντίδας για το παιδί.
Γνωρίζουν τα κριτήρια απομάκρυνσης του παιδιού από την οικογένειά
του.
Γνωρίζουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις του αποχωρισμού του
παιδιού από τους γονείς του: άγχος αποχωρισμού, μητρική
αποστέρηση, ιδρυματισμός, παιδικό πένθος.
Γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του «ιδρυματισμού» και τα
συμπτώματα της μακροχρόνιας παραμονής του παιδιού σε «ίδρυμα».
Γνωρίζουν τις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται η παραμονή εφήβων σε
«ιδρύματα» ή οικότροφες ομάδες.
Γνωρίζουν και αξιολογούν τα χαρακτηριστικά και τα είδη αναδοχής
Γνωρίζουν και αξιολογούν τις μεθόδους, τεχνικές και δεξιότητες του
κοινωνικού λειτουργού για εκτίμηση και παρέμβαση στα
προγράμματα αναδοχής
Γνωρίζουν τις διαδικασίες της υιοθεσίας.
Γνωρίζουν και αξιολογούν τον ρόλο του κοινωνικού. λειτουργού στην
διαδικασία της υιοθεσίας.
Γνωρίζουν να χρησιμοποιούν δεξιότητες εκτίμησης και παρέμβασης
στις φάσεις της υιοθεσίας με το παιδί, βιολογικούς γονείς και θετούς
γονείς
Αξιολογούν όλα τα Προγράμματα Παιδικής Προστασίας προς το
συμφέρον του παιδιού.
Γνωρίζουν τον ρόλο της κοινωνικής εργασίας στην ολιστική εκτίμηση,
παρέμβαση και πρόληψη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής
βίας, μέσα στα πλαίσια της Πολιτικής της Παιδικής Προστασίας.
Γνωρίζουν επίσης τον ρόλο των επαγγελματιών της διεπιστημονικής
ομάδας στα πλαίσια της γενικότερης προστασίας του παιδιού μέσα
στην οικογένειά του και την κοινωνία, με παράλληλη αναφορά και
στα δικαιώματά του.

















Περιεχόμενα του

Γνωρίζουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με την
Παιδική Προστασία σε σχέση με την ΕΒ στην Κύπρο.
Γνωρίζουν ότι η Παιδική Προστασία από τη 10ετία του 1990
προσανατολίζεται στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Αξιολογούν την αναβάθμιση του παιδιού από αντικείμενο Παιδικής
Προστασίας σε υποκείμενο δικαιωμάτων για αποτελεσματικά
Προγράμματα Παιδικής Προστασίας. Συσχέτιση με την Ε.Β.

Μορφές βίας και η φύση και οι επιδράσεις της ενδοοικογενειακής
βίας (Ε.Β.)στα παιδιά.
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Συνιστώμενη απαιτούμενη
βασική βιβλιογραφία προς
μελέτη:







Αίτια της ενδοοικογενειακής βίας και οι παρεμβατικές ενέργειες του
κοινωνικού λειτουργού και άλλων ειδικοτήτων.
Μορφές κακοποίησης κατά των παιδιών.
Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά της παιδικής κακοποίησης και τα
χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου.
Θεσμοί και εφαρμογές της Παιδικής Προστασίας θεωρητικά και
πρακτικά. Ανάγκη για προστασία του παιδιού από την οικογένειά
του, όταν αυτό κακοποιείται από μέλη της.
Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με την Παιδική
Προστασία σε σχέση με την Ε.Β. στην Κύπρο.
Η Παιδική Προστασία από τη 10ετία του 1990 προσανατολίζεται στα
πλαίσια που καθορίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.
Η γνώση και κατανόηση των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Παιδικής
Προστασίας.
Ειδικότερα, η κατανόηση από το φοιτητή των προγραμμάτων
Ημερήσιας Φροντίδας, Αναδοχής, «Ιδρυματικής» Φροντίδας και
Υιοθεσίας.
Η γνώση από τον φοιτητή των συναισθημάτων του παιδιού κατά τον
αποχωρισμό του από τους γονείς – άγχος αποχωρισμού, μητρική
αποστέρηση, ιδρυματισμός, παιδικό πένθος.
Η γνώση από τον φοιτητή των μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων του
κοινωνικού λειτουργού για εκτίμηση και παρέμβαση στα
προγράμματα αναδοχής, υιοθεσίας, τοποθέτησης του παιδιού σε
Στέγη, καθώς και της συνολικής του προστασίας στην οικογένειά του.
Ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας στην ολιστική εκτίμηση, παρέμβαση
και πρόληψη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, μέσα στα
πλαίσια της Πολιτικής της Παιδικής Προστασίας.
Ο ρόλος των επαγγελματιών της διεπιστημονικής ομάδας στα
πλαίσια της γενικότερης προστασίας του παιδιού μέσα στην
οικογένειά του και την κοινωνία, με παράλληλη αναφορά και στα
δικαιώματά του.
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