
Η ασφάλεια και η ευημερία παιδιών, νεαρών ατόμων και ευάλωτων 
ενηλίκων είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας στην YMCA ΝΝΟ.

Το παρόν φυλλάδιο είναι για τους γονείς και κηδεμόνες. Περιέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για να βοηθήσουν τους πάντες στην 

κοινότητά μας να προστατεύουν παιδιά, νεαρά άτομα και 
ευάλωτους ενήλικες από κάθε μορφής βλάβη ή κακοποίηση.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ YMCA NΝΟ

Η YMCA συνεργάζεται με τις κοινότητες στην Αυστραλία πάνω από 
160 χρόνια. Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να έχουν τις ευκαιρίες να 
είναι υγιείς, ευτυχισμένοι και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.
Κάθε μέρα το προσωπικό μας φροντίζει χιλιάδες άτομα στη ΝΝΟ και 
την ΕΑΠ (ACT), στα κέντρα αναψυχής μας, με φροντίδα εκτός 
σχολικών ωρών, φροντίδα διακοπών και κάμπινγκ.
Εφαρμόζουμε ισχυρές διεργασίες και διαδικασίες για να κρατήσουμε τα παιδιά, τα νεαρά άτομα και τους ευάλωτους ενήλικες 
ασφαλείς.
Όλα τα μέλη του προσωπικού υποχρεούνται να συμπληρώνουν το έντυπο “Έλεγχος για Εργασία με Παιδιά” στη ΝΝΟ ή 
το “Εργασία με Ευάλωτα Άτομα” για εγγραφή στην ΕΑΠ, μαζί με έναν έλεγχο Αστυνομίας και την εκπαίδευση “Διαφύλαξη 
Παιδιών” από το Αυστραλιανό Ίδρυμα Παιδικής Ηλικίας.  
Στα προγράμματα και τις υπηρεσίες της YMCA ΝΝΟ δεσμευόμαστε και παίρνουμε σοβαρά την υποχρέωσή μας για ασφάλεια.
Ως υπεύθυνος ενήλικας, παρακαλώ ελάτε μαζί μου να αναλάβουμε δράση για να κρατήσουμε την κοινότητά μας ασφαλή.
  
Με εκτίμηση,

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CEO ΜΑΣ κα LEISA HART

Η YMCA ΝΝΟ έχει ολοκληρωμένο πυρήνα πρακτικών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά, τα νεαρά άτομα και οι ευάλωτοι 
ενήλικες είναι ασφαλείς και αναθεωρούμε, ελέγχουμε και 
βελτιώνουμε τις διεργασίες και διαδικασίες μας τακτικά.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στην YMCA ΝΝΟ, προσλαμβάνουμε προσωπικό με κατάλληλα προσόντα 

για επίβλεψη, φροντίδα και εκπαίδευση παιδιών, νεαρών ατόμων και 
ευάλωτων ενηλίκων σε όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας.

Προσπαθούμε πάντα να ενεργούμε προς το συμφέρον των παιδιών, 
των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ενηλίκων που έχουν 
εναποτεθεί στη φροντίδα μας και παίρνουμε όλα τα εύλογα 

μέτρα για να  εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους.
Πάνω απ’ όλα, έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε ένα περιβάλλον 

όπου ο καθένας προστατεύεται από κάθε μορφή κακοποίησης ή 
κακομεταχείρισης.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το ymcansw.org.au/who-we-are/statement-of-commitment

Στην YMCA ΝΝΟ:
 ● Ενεργούμε σύμφωνα με τις αξίες μας εντιμότητας, σεβασμού, φροντίδας, ευθύνης και ασφάλειας
 ● Σεβόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών, των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ενηλίκων
 ● Παίρνουμε στα σοβαρά όλα τα παράπονα και τους ισχυρισμούς 
 ● Ανταποκρινόμαστε και αναφέρουμε οποιαδήποτε ανησυχία έχουμε σχετικά με την διαφύλαξη των παιδιών, των νεαρών 

ατόμων και των ευάλωτων ενηλίκων 
 ● Διασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό μας συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Διαφύλαξης Παιδιών, Νεαρών Ατόμων και 

Ευάλωτων Ενηλίκων
 ● Διασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό κατανοεί τις ευθύνες του να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον των κοινοτήτων μας. 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, 
ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η YMCA δεν υποστηρίζει το να συμβάλλεται το προσωπικό μας απευθείας με άτομα ή οικογένειες εκτός του χώρου εργασίας.

Αν δείτε κάτι… πείτε κάτι 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η YMCA ΝΝΟ έχει κουλτούρα ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης 
υποστηριζόμενη από: 

 ● Υποχρεωτική αναφορά στις κυβερνήσεις ΝΝΟ και ΕΑΠ
 ● Έλεγχο προσωπικού, εκπαίδευση και υποχρεωτικά το Πρότυπα 

Συμπεριφοράς
 ● Σαφείς, τεκμηριωμένες διαδικασίες και πολιτικές για την Διαφύλαξη 

παιδιών, νεαρών ατόμων και ευάλωτων ενηλίκων.
 ● Το γνωμικό «αν δείτε κάτι, πείτε κάτι»
 ● Αναφορά, διαχείριση και ανάλυση συμβάντων,
 ● Επικέντρωση στην υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. 

Εκτός από τις συνεχείς αναφορές μας, κάνουμε επίσης μια ετήσια ανεξάρτητη θεώρηση της κουλτούρας, των διαδικασιών και 
των πολιτικών μας για να στηριχθεί η συνεπής συμμόρφωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ζητούμε από όλο το προσωπικό να υφίσταται εκτενή διαδικασία ελέγχου πριν το διορισμό. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με το «Πλαίσιο Διαφύλαξης Παιδιών, 
Νεαρών Ατόμων και Ευάλωτων Ενηλίκων» της YMCA.
Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει:

 ● Έλεγχο Εθνικού Ποινικού Μητρώου
 ● Έλεγχο του «Εργασία με Παιδιά» ΝΝΟ
 ● Έλεγχο του «Εργασία με Ευάλωτα Άτομα» για εγγραφή στην ΕΑΠ.
 ● Έλεγχο δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών.

Όταν έρχονται νέα μέλη προσωπικού στην YMCA ΝΝΟ ολοκληρώνουν επίσης:
 ● Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης
 ● Πιστοποιημένη εκπαίδευση προστασίας του παιδιού.

Ενθαρρύνουμε τους πάντες να μιλήσουν και να αναφέρουν κατ’ ευθείαν υποψίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Εάν ανησυχείτε για την ασφάλεια κάποιου παιδιού, νεαρού άτομου ή ευάλωτου ενήλικα μέσα σε χώρο της YMCA ΝΝΟ, 
παρακαλώ αναφέρετε την ανησυχία σας στον Διευθυντή Υπηρεσίας της YMCA ΝΝΟ ή τηλεφωνήστε στο 02 9687 6233 
ή με email στο safeguarding@ymcansw.org.au 
Εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης για ένα παιδί, μπορείτε να κάνετε αναφορά στην Γραμμή Προστασίας 
Παιδιού ή στη Γραμμή Υπηρεσιών Φροντίδας και Προστασίας.
Στη ΝΝΟ τηλεφωνήστε στο  13 21 11 
Στην ΕΑΠ τηλεφωνήστε στο  1300 556 728

Εάν έχετε ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια κάποιου ατόμου τηλεφωνήστε στην Αστυνομία 
στο Τριπλό Μηδέν (000).
Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε, μπορεί να ωφεληθεί από περαιτέρω πληροφορίες, οι ακόλουθες 
οργανώσεις ίσως να είναι σε θέση να βοηθήσουν.

Kids Help Line    1800 551 800 Parent Line NSW 1300 130 052
Beyond Blue    1300 224 636 Lifeline   13 11 14 
Family Violence & Sexual Assault 1800 737 732

http://www.ymcansw.org.au/who-we-are/statement-of-commitment
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