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Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την αντιμετώπιση της βίας
με θύματα παιδιά στον αθλητισμό.
Διαθέσιμο για προπονητές και αθλητικούς συλλόγους είναι το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης για την
αντιμετώπιση της βίας με θύματα παιδιά στον αθλητισμό που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
δράσης ACTIVE, η οποία συντονίζεται από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας.
Το συγκεκριμένο εργαλείο, η χρήση του οποίου είναι δωρεάν στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://platform.activeproject.eu/en/, στοχεύει στην αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι
αθλητικοί οργανισμοί και της ικανότητάς τους να διαμορφώσουν ένα ασφαλές αθλητικό περιβάλλον για τα
παιδιά.
Απαντώντας στις ερωτήσεις των 4 θεματικών ενοτήτων (πολιτική, άνθρωποι, διαδικασίες & συστήματα,
λογοδοσία) οι αθλητικοί οργανισμοί και προπονητές θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να
συμμορφωθούν με τις αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Παράλληλα, θα ενισχύσουν τις
γνώσεις τους για την εφαρμογή πολιτικών για την προστασία των παιδιών, ενώ θα λάβουν μια φόρμα
αξιολόγησης για το τι πρέπει να βελτιώσουν ώστε να διαμορφώσουν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ευχάριστο
περιβάλλον που θα εστιάζει στις ανάγκες των παιδιών.
Το εργαλείο αξιολόγησης ACTIVE βασίζεται σε εκτενή βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου που
διεξήχθη στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Πορτογαλία με τη συμμετοχή 243 προπονητών,
αθλητών, γονέων και παιδιών.
Ο αθλητισμός εκτός από τη σωματικά και αναπτυξιακά οφέλη μπορεί να αξιοποιηθεί και ως μέσο για την
προώθηση ενός καλύτερου και πιο δίκαιου κόσμου. Κάνουμε το πρώτο βήμα, προωθώντας ασφαλή
αθλητικά περιβάλλοντα για όλα τα παιδιά. Είμαστε #Active απέναντι σε κάθε μορφή βίας για να μπορεί
κάθε παιδί να γνωρίσει τις αξίες που προάγει ο αθλητισμός, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια κοινωνία
χωρίς διακρίσεις.
Ακολουθήστε τη δράση ACTIVE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:



Twitter: https://twitter.com/active_eu
Facebook: https://www.facebook.com/activeprojecteu

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: 📞 210-3637547 ή στείλτε email: 📧 active@kmop.eu
(Υπεύθυνος κ. Γιώργος Κουλούρης)
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Λίγα λόγια για το ACTIVE:
Η ευρωπαϊκή δράση ACTIVE – χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς αθλητικού περιβάλλοντος για τα παιδιά
μέσα από την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης, που θα επιτρέπει στους αθλητικούς
οργανισμούς να εντοπίσουν τα κενά στην εφαρμογή πολιτικών προστασίας των παιδιών. Παράλληλα, στο
πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις σε προπονητές ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συγκεκριμένο εργαλείο. Η δράση υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την
Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σκωτία.
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