Αναγνωρίζοντας
και καταγγέλοντας την
παιδική κακοποίηση
Η παιδική κακοποίηση έχει πολλές μορφές…
Σωματική κακοποίηση

Σεξουαλική κακοποίηση υπάρχει,

αποτελεί οποιοσδήποτε
μη τυχαίος τραυματισμός
παιδιού

όταν κάποιος εμπλέκει ένα παιδί σε
κάποια σεξουαλική δραστηριότητα
χρησιμοποιώντας τη δύναμή του ή
εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη
που δείχνει το παιδί.

Ποια είναι τα σημάδια;
Ενδείξεις στο παιδί –
• Ανεξήγητα σωματικά τραύματα

Ποια είναι τα σημάδια;

• Πρόωρη απώλεια δοντιών

Ενδείξεις στο παιδί –

• Καταγγέλει λεκτικά κακοποίηση

•
•
•
•

• Είναι επιφυλακτικό με την επαφή με
ενήλικα
• Συχνός θυμός, επιθετικότητα ή
υπερδραστηριότητα
• Ακραίες συμπεριφορές
• Αντιστροφή ρόλων
• Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη
• Το τρομάζει ο κηδεμόνας του
• Συμπονετικό στο κλάμα άλλων παιδιών
• Φοράει ρούχα για να καλύψει
τραύματα
• Ζητά αδιακρίτως τρυφερότητα από
οποιονδήποτε ενήλικα
• Δεν εκφράζει τις ανάγκες του
• Δεν επικοινωνεί

Ενδείξεις στον κηδεμόνα
• Φαίνεται αδιάφορος για το παιδί
• Φαίνεται αγχωμένος και
καταρρακωμένος από τις ανάγκες του
παιδιού
• Χρειάζεται ασυνήθιστα πολύ χρόνο για
να βρει ιατρική βοήθεια για το παιδί
• Δίνει ανεπαρκή ή ακατάλληλη
εξήγηση για τα τραύματα του παιδιού
• Πηγαίνει το παιδί σε διαφορετικό
γιατρό ή νοσοκομείο για κάθε τραύμα
• Είναι χρήστης ουσιών
• Τιμωρεί το παιδί πολύ αυστηρά
• Περιγράφει το παιδί συνέχεια με
αρνητικό τρόπο
• Δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του

Αν ξέρετε ή πιστεύετε ότι
κάποιο παιδί κακοποιείται,
πρέπει να:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δυσκολεύεται να περπατήσει ή καθίσει
Σκισμένα, λερωμένα ή ματωμένα εσώρουχα
Πόνος ή φαγούρα στα γεννητικά όργανα
Μελανιές ή αιμορραγία στα εξωτερικά γεννητικά
όργανα
Αφροδίσια νοσήματα
Εγκυμοσύνη
Ξένο σώμα στην ουροδόχο κύστη, το έντερο ή
την ουρήθρα
Επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις
Επιθετική, απροκάλυπτη σεξουαλική
συμπεριφορά
Ζωγραφιές ανθρώπων με γεννητικά όργανα
Βία, χωρίς φυσιολογική βάση, σε ζώα
Πρόωρη αναλυτική γνώση σεξουαλικών πράξεων
Διαταραχές ύπνου
Συχνά μπάνια
Πυρομανία
Αντικοινωνικότητα
Επιφυλακτικό με τη φυσική επαφή, κυρίως με
ενήλικες

Συναισθηματική
κακοποίηση αποτελεί

Αμέλεια είναι η χρόνια
ανικανότητα προσφοράς
όσων χρειάζεται ένα παιδί για
τη σωστή του ανάπτυξη

η συμπεριφορά που
καταρρακώνει την
αυτοπεποίθηση ενός
παιδιού με αποτέλεσμα τη
συναισθηματική στέρηση
και το τραύμα.

Ποια είναι τα σημάδια;
Ενδείξεις στο παιδί –
• Συνεχής πείνα και βρωμιά

Ποια είναι τα σημάδια;

• Ακατάλληλα ρούχα

Ενδείξεις στο παιδί –

• Χρόνια βρώμικο

• Διαταραχές στον λόγο

• Συνεχής έλλειψη επιτήρησης

• Καθυστερήσεις στη σωματική
ανάπτυξη

• Ατημέλητες σωματικές/ιατρικές/
οδοντιατρικές ανάγκες

• Αποτυχία προόδου

• Συχνή κούραση ή ατονία

• Απόπειρα αυτοκτονίας

• Εγκατάλειψη

• Διαταραχές συνήθειας (γλύψιμο,
δάγκωμα, λίκνισμα)

• Λιποβαρές

• Χαμηλή αυτοπεποίθηση

• Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη

• Δυσκολία στον σχηματισμό θετικών
σχέσεων

• Φαλακρά σημεία σε κεφάλι νηπίου

• Προβλήματα εξουδετέρωσης

• Ζητιανιά ή κλοπή φαγητού
• Παρατεταμένη παραμονή στο σχολείο

• Ανικανότητα εμπιστοσύνης

• Πρόωρη άφιξη/καθυστερημένη
αναχώρηση στο/από το σχολείο

• Νευρωτική συμπεριφορά
• Ακραίες συμπεριφορές

• Σποραδική παρακολούθηση στο σχολείο

• Υπερβολικά προσαρμοστική
συμπεριφορά

• Χρήστης ουσιών

• Απάθεια

• Δηλώνει ότι δεν έχει γονέα ή κηδεμόνα

• Παραίτηση

Ενδείξεις στον κηδεμόνα –

Ενδείξεις στον κηδεμόνα –

• Καταγγέλει κακή συναισθηματική
συμπεριφορά

• Υπερπροστατευτικός ή ζηλιάρης απέναντι στο
παιδί

Ενδείξεις στον κηδεμόνα –

• Υπερβολικά προστατευτικός απέναντι στο
οικογενειακό απόρρητο

• Κάνει διακρίσεις στα παιδιά της
οικογένειας

• Δεν επιτρέπει στο παιδί να συμμετάσχει σε
εξωσχολικές δραστηριότητες

• Δε φαίνεται να νοιάζεται για τα
προβλήματα του παιδιού

• Είναι απομονωμένος από φίλους,
συγγενείς, γείτονες

• Ενθαρρύνει το παιδί να στραφεί στην πορνεία

• Κατηγορεί ή ταπεινώνει το παιδί

• Δεν μπορούν να τον βρουν

• Χρήστης ουσιών

• Είναι απόμακρος και απορρίπτει το
παιδί

• Περιμένει πάρα πολλά από ένα παιδί

• Δε δείχνει αγάπη

• Εκθέτει το παιδί σε ανασφαλείς
συνθήκες διαβίωσης

• Γεωγραφικά απομονωμένος ή/και χωρίς
κοινωνικές επαφές πέραν της οικογένειας
• Έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση

• Kάνετε καταγγελία στο σχετικό
Κυβερνητικό Τμήμα της πολιτείας σας
κάθε φορά που γίνεται αυτό.
• Μην προσπαθήσετε να λύσετε μόνος/η
σας το πρόβλημα.

• Δε βρίσκει τίποτα θετικό στο παιδί

• Μην πιέζετε το παιδί που εμπλέκεται να
σας δώσει πληροφορίες.
• Κρατήστε γραπτά αρχεία για όλες
τις ενδείξεις κακοποίησης και άλλων
σχετικών πληροφοριών.

• Έχει διαγνωστεί χαοτική, ανάστατη
οικιακή ζωή
• Είναι απαθής, νιώθει ότι τίποτα δε θα
αλλάξει

• Χρήστης ουσιών

• Υποστηρίξτε και κατανοήστε το παιδί,
που εμπλέκεται, άνευ όρων και μην
είστε επικριτικοί.
• Ακολουθήστε τις πρακτικές και
διαδικασίες της εργασίας σας για τις
καταγγελίες.

Για δωρεάν μη επικριτική
τηλεφωνική υποστήριξη, καλέστε το
child abuse
prevention service
υπηρεσία καταπολέμησης παιδικής κακοποίησης

02 9716 8000

www.childabuseprevention.com.au

