Ξενοδοχείο Family Life Kerkyra Golf –
Γραπτή Δήλωση για την Ασφάλεια των παιδιών
Το ξενοδοχείο έχει πρόθεση να προστατεύσει τα παιδιά από κάθε μορφής κακοποίησης
ακολουθώντας τα 6 βήματα του ΚΩΔΙΚΑ προστασίας του ECPAT (End Child
Prostitution, Pornography & Trafficking for sexual purposes), για την ασφάλεια των
παιδιών ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση στο τομέα του τουρισμού.
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ είναι μια πρωτοβουλία με σκοπό να πληροφορήσει, να παρέχει τα εργαλεία
και την υποστήριξη στον τομέα του τουρισμού ακριβώς για να εμποδίσει την σεξουαλική
κακοποίηση των παιδιών.
Ο ECPAT είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο αφοσιωμένο στην προστασία των παιδιών,
info@ecpat.net.
Με το παρόν καταστούμε σαφές προς όλους, ότι το ξενοδοχείο θέτει σε εφαρμογή τις
διαδικασίες για την κατανόηση πότε η ασφάλεια ενός παιδιού κινδυνεύει και για την
διαχείριση αυτών των περιστατικών.
Για αυτό αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού, ενημέρωση των πελατών,
την επαφή με κρατικές και άλλες οντότητες και δηλώνουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία
ανοχή ειδικά σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης.
Η διεύθυνση του ξενοδοχείου καθορίζει ως υπεύθυνο άτομο για την εφαρμογή των
διαδικασιών και την παρακολούθηση τους τον Ιωάννη Στεφανίδη / Γ. Διευθυντή.
Ασφάλεια των παιδιών
Τι είναι η ασφάλεια των παιδιών;
Είναι γεγονός ότι η παιδική κακοποίηση μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, ανεξάρτητα
από τη θέση και παρά το νόμο. Η κακοποίηση των παιδιών είναι μια δράση από άλλο
πρόσωπο - ενήλικας ή παιδί - που προκαλεί βλάβη σε ένα παιδί και μπορεί να οριστεί
ως:
 Η σωματική κακοποίηση: το χτύπημα, τρέμουλο, ρίψη, δηλητηρίαση, κάψιμο ή
ζεμάτισμα, πνιγμό, αποπνικτική ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκαλεί σωματική
βλάβη σε ένα παιδί.
 Η συναισθηματική κακοποίηση: συνεχιζόμενη κακομεταχείριση ενός παιδιού που

επηρεάζει την ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένης της λέγοντάς τους ότι είναι άνευ
αξίας, προκαλώντας τους να νιώθουν φοβισμένοι ή τη διακοπή τους από τη συμμετοχή
σε κανονικές κοινωνικές δραστηριότητες.
 Η σεξουαλική κακοποίηση: αναγκάζει ένα παιδί να συμμετέχει σε σεξουαλικές
δραστηριότητες, όπως η πορνογραφία ή πορνεία, ή δεν έχουν επίγνωση του τι
συμβαίνει.
 Η παραμέληση: συνεχιζόμενη αδυναμία να καλύψουν τις βασικές σωματικές ή
ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού, που είναι πιθανό να επηρεάσει την ανάπτυξή τους.
Παραμέληση κυμαίνεται από ένα παιδί να κλειδώνεται μόνο του σε ένα δωμάτιο για
χρονικές περιόδους ή να μείνουν χωρίς την κατάλληλη εποπτεία, να περιορίζουν την
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, δεν ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές ανάγκες
τους ή για τη διασφάλιση των αναγκών εκπαίδευσής τους.
Τα παιδιά μπορεί επίσης να κινδυνεύουν με άλλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης
της ανάληψης έργου που προορίζεται για ενήλικες ή χωρίς ειδικούς όρους για την
προστασία τους, καθώς και η εμπορία για σκοπούς καταναγκαστικής εργασίας ή
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των παιδιών είναι απλά για την
προστασία τους από κάθε είδους κακοποίηση.
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