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Μήνυμα από τον
Αντιπρόεδρο της ΔΟΕ,
Δρ Uğur Erdener
Η προφύλαξη και η υγεία των αθλητών είναι υψίστης σημασίας τόσο για τη ΔΟΕ όσο και για
το σύνολο του Ολυμπιακού Κινήματος.
Με την Ολυμπιακή Ατζέντα του 2020, αποδείξαμε τη δέσμευσή μας στο να βρίσκονται όλοι οι
αθλητές στην καρδιά του Ολυμπιακού Κινήματος. Η δέσμευση αυτή εκφράζεται με την
υποστήριξη τόσο των ενεργών αθλητών όσο και αυτών που είναι εκτός ενεργού δράσης,
αναγνωρίζοντας δηλαδή όλα τα δικαιώματα των αθλητών, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος να λειτουργούν σε ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον.
Ο αθλητισμός είναι ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας μας. Έτσι, τα μεγάλα κοινωνικά δεινά
βρίσκονται μέσα και έξω από τον αθλητισμό. Οι αθλητικές οργανώσεις έχουν την ευθύνη να
λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της προφύλαξης του αθλητισμού και όλων των ανθρώπων που
αθλούνται.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το εγχειρίδιο: για να δώσει στις
αθλητικές οργανώσεις τις αρχές και τις οδηγίες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για
την προφύλαξη της υγείας και της ευημερίας των αθλητών σε περίπτωση παρενόχλησης και
κακοποίησης. Όπως δείχνει αυτό το εγχειρίδιο, υπάρχουν διάφορες μορφές παρενόχλησης
και κακοποίησης, που όλες τους κάνουν τους αθλητές να υποφέρουν.
Η ευθύνη για την υποστήριξη των αθλητών και την προφύλαξη της υγείας τους πρέπει να
συμμερίζεται. Σε αυτό το πνεύμα σχεδιάστηκε αυτό το εγχειρίδιο της ΔΟΕ, σε συνεργασία με
περισσότερα από 50 άτομα του Ολυμπιακού Κινήματος και πολλούς οργανισμούς,
υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ όλων
των ενδιαφερομένων. Χρειάζεται η συμβολή μιας ολόκληρης κοινότητας για να πετύχει ένας
αθλητής. Και χρειάζεται η συμβολή μιας ολόκληρης κοινότητας για την προφύλαξη αθλητών.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον
αθλητισμό πρέπει να είναι το μέλημα όλων μας.Η παρενόχληση και η κακοποίηση δεν έχουν
θέση στον αθλητισμό ή στην κοινωνία. Δείχνοντας αλληλεγγύη προς τους αθλητές,
μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου και ασφαλέστερου κόσμου για
όλους μας.

Dr Uğur Erdener
Αντιπρόεδρος Δ.Ο.Ε.
Πρόεδρος της Ιατρικής & Επιστημονικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε.
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Εισαγωγή
Αυτό το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ)
και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες (ΔΟ) στην ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών προφύλαξης
αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό
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Πού συμφωνεί αυτό το εγχειρίδιο με τις οδηγίες της ΔΟΕ για
ΔΟ και ΕΟΕ;
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Εισαγωγή

Εισαγωγή
Η αποστολή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) είναι να φέρει
τους αθλητές στο επίκεντρο του Ολυμπιακού Κινήματος, και η
Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 καθορίζει τη στρατηγική για την επίτευξη αυτού
του σκοπού. Σ΄ αυτήν συμπεριλαμβάνεται η Σύσταση 18: Ενίσχυση
υποστήριξης των αθλητών. Μέσω αυτής της σύστασης, η ΔΟΕ έχει λάβει
σημαντικά μέτρα για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και
κακοποίηση στον αθλητισμό.
Οι πρωτοβουλίες της ΔΟΕ για την πρόληψη της
παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό
(PHAS)

έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή Αθλητών, Ιατρικής &

Επιστημονικής Επιτροπής και Επιτροπής Γυναικών στον Αθλητισμό της
ΔΟΕ., σεσυνεργασίαμε τιςΕΟΕ,τιςΔΟ καιειδικούςσε αντίστοιχαθέματα..
Επιπλέον, η ανάγκη για την ανάπτυξη του υλικού που
σχετίζεται με την προφύλαξη αθλητών ζητήθηκε
περαιτέρω από τους αθλητές στο Διεθνές Φόρουμ
Αθλητών το 2015.
Οι πρωτοβουλίες της ΔΟΕ για την πρόληψη της
παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό
περιλαμβάνουν:
Το χρονικό πλαίσιο των αγώνων:
1

Το “Πλαίσιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών
και άλλων συμμετεχόντων από την παρενόχληση
και κακοποίηση στον αθλητισμό (περίοδος
Αγώνων)» εφεξής «Περίοδος Αγώνων») ισχύει για
όλες τις διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων.

2

Θεσπίζει τους μηχανισμούς αναφοράς και τη
διαδικασία διαχείρισης υποθέσεων για τυχόν
περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης
κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

3

Καίριας σημασίας για την περίοδο των Αγώνων
είναι η παρουσία του Υπεύθυνου Ασφαλείας
της ΔΟΕ.

Οι οδηγίες της ΔΟΕ για τις ΔΟ
και τις ΕΟΕ:

—

«Οι οδηγίες της ΔΟΕ για τις ΔΟ και τις ΕΟΕ
σχετίζονται με τη δημιουργία και την
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εφαρμογή πολιτικής για την προφύλαξη αθλητών από την
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό» (εφεξής
«Οδηγίες της ΔΟΕ») εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΔΟΕ τον Ιούλιο του 2016.

— Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν λεπτομερώς τις
ελάχιστες απαιτήσεις της ΔΟΕ για τις πολιτικές
προφύλαξης αθλητών.
— Αυτό το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να
συγκεκριμενοποιήσει
τις
πληροφορίες
που
βρίσκονται στις οδηγίες της ΔΟΕ, με σταδιακή
προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτικών και
διαδικασιών PHAS. Αποσκοπεί επίσης στην παροχή
πιθανών λύσεων σε κοινές προκλήσεις που ενδέχεται
να
προκύψουν
κατά την ανάπτυξη τέτοιων
πολιτικών.

Αυτές και άλλες πρωτοβουλίες - οδηγίες της ΔΟΕ
για PHAS, αναλύονται περαιτέρω σε αυτό το
εγχειρίδιο.
Έλεγχος ορολογίας:
Τι εννοούμε με τους όρους "πολιτικές" και
"διαδικασίες" σε αυτό το πλαίσιο;
Πολιτικές: Η περιγραφή των αρχών και της
προσέγγισης του οργανισμού σας για την
προφύλαξη
των
αθλητών
από
την
παρενόχληση
και
κακοποίηση
στον
αθλητισμό.
Διαδικασίες: Η λεπτομερής περιγραφή της
σειράς συγκεκριμένων βημάτων ή δράσεων
που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη
του στόχου της πολιτικής σας, π.χ. προφύλαξη
αθλητών από παρενόχληση και κακοποίηση
στον αθλητισμό.

Εισαγωγή

‘‘

Εναπόκειται σε όλους τους ενδιαφερόμενους στον αθλητισμό να
υιοθετήσουν τις γενικές αρχές για τον ασφαλή αθλητισμό … και την
εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών και διαδικασιών για τον
ασφαλή αθλητισμό… που σημαίνει ότι: όλοι οι αθλητές έχουν το δικαίωμα
να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να προστατεύονται από την σκοπούμενη βία …

Συναινετική Δήλωση ΔΟΕ: Παρενόχληση και Κακοποίηση στον Αθλητισμό (2016)

’’

Σε ποιον εφαρμόζεται αυτό το εγχειρίδιο;

Πώς σχεδιάστηκε αυτό το εγχειρίδιο;

Αυτή η εγχειρίδιο προορίζεται να βοηθήσει κυρίως, αν
και όχι αποκλειστικά, τις ΕΟΕ και τις ΔΟ. Ειδικότερα,
προορίζεται
για
διοικητικούς
υπαλλήλους,
προπονητές, γονείς και αθλητές που ασχολούνται με
τον οργανωμένο αθλητισμό.

Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με μια
Εικονική Ομάδα Δράσης (VTF), αποτελούμενη από
εκπροσώπους των ΔΟ και ΕΟΕ, την ομάδα εργασίας της
και
ΔΟΕ για την πρόληψη της παρενόχλησης
κακοποίησης στον αθλητισμό, και σε συνεργασία με
εμπειρογνώμονες και οργανισμούς τόσο εντός όσο και
εκτός του Ολυμπιακού Κινήματος. Αυτό γίνεται με στόχο
να διασφαλιστεί ότι οι συστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο
είναι ακριβείς, σχετικές και εφαρμόσιμες. Εάν έχετε
οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την εφαρμογή μιας
πολιτικής προφύλαξης, στείλτε μας ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Εισαγωγή

Κατάρριψη μύθου
Υπάρχουν ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις
σχετικά με το ζήτημα της παρενόχλησης και
κακοποίησης στον αθλητισμό.
Ζωτικής σημασίας για την προφύλαξη
αθλητών είναι η αναγνώριση ότι οι αθλητικές
οργανώσεις χρειάζονται πολιτικές και
διαδικασίες προφύλαξης στο χώρο.

“Παρενόχληση και κακοποίηση

Λάθος
Αυτή η μελέτη του Fasting et al. (2004)2
αποδεικνύει ότι η παρενόχληση και η κακοποίηση
συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα και ότι «οι
υποθέσεις σχετικά με τον κίνδυνο της σεξουαλικής
παρενόχλησης να είναι συχνότερες σε ορισμένα
αθλήματα από ό,τι σε άλλα, οδηγούν όχι μόνο σε
διαστρεβλωμένα στερεότυπα, αλλά και σε λάθος
στοχευμένες πολιτικές για αθλητισμό χωρίς την
παρενοχλήση.»

“Παρενόχληση και κακοποίηση
Σωστό
Παρά τα πολυάριθμα αναγνωρισμένα
οφέλη της αθλητικής συμμετοχής, τα
στοιχεία δείχνουν ότι η παρενόχληση και
η κακοποίηση συμβαίνουν σε όλα τα
αθλήματα, σε όλα τα επίπεδα.1 Η
κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινωθεί
λόγω έλλειψης ρυθμιστικών πολιτικών
και διαδικασιών στις αθλητικές
οργανώσεις.

1 Marks, S., Mountjoy, M., Marcus, M. (2011) “Sexual harassment and abuse
in sport: the role of the team doctor” British Journal of Sports
Medicine, 46(13) pp. 905–908.

2 Fasting, K., Brackenridge, CH, Sundgot-Borgen, J. (2004) “Prevalence of
sexual harassment among Norwegian female elite athletes in relation to
sport type” International Review for the Sociology of Sport, 39(4) pp. 373–
386.

3 Parent, S., Lavoie, F., Thibodeau, M. È., Hébert, M., Blais, M., & Team PAJ.
(2016). “Sexual violence experienced in the sport context by a
representative sample of Quebec Adolescents” Journal of interpersonal
violence, 31(16), 2666–2686.
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στον αθλητισμό συμβαίνουν μόνο
σε ορισμένες χώρες.”

Λάθος
Ορισμένες μελέτες3-6 έχουν δείξει ότι η
παρενόχληση και η κακοποίηση
συμβαίνουν στον αθλητισμό, παγκοσμίως.

4 Leahy, T., Pretty, G., & Tenenbaum, G. (2002). “Prevalence of sexual abuse
in organised competitive sport in Australia” Journal of sexual
aggression, 8(2), 16–36.

5 Fasting, K., Chroni, S., Hervik, S. E., & Knorre, N. (2011). “Sexual harassment
in sport toward females in three European countries” International Review
for the Sociology of Sport, 46(1), 76–89.

6 Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., CarskaSheppard, A., Fasting, K., & Starr, K. (2016). “International Olympic
Committee Consensus Statement: Harassment and abuse (nonaccidental violence)
in sport” Br J Sports Med, 50(17), 1019–1029.

Εισαγωγή

“Η προφύλαξη αθλητών θα
πρέπει να αφορά όλους όσους
εργάζονται στον αθλητισμό.”

Σωστό
“Εάν

δεν είχαμε ποτέ
αναφορά περιστατικού
παρενόχλησης και κακοποίησης, αυτό
το θέμα δεν μας αφορά”

Λάθος
Η μη αναφορά περιστατικών παρενόχλησης και
κακοποίησης δεν σημαίνει ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ·
πράγματι, οι Kirby et al.(2000)7 σημειώνουν ότι «εάν
δεν
εφαρμόζονται
αποτελεσματικές
πολιτικές
παρενόχλησης, οι περιπτώσεις κακομεταχείρισης
μπορεί όχι μόνο να μην αναφέρονται επαρκώς, αλλά
μπορεί επίσης να είναι λιγότερο πιθανό να
διερευνηθούν.”

“Η παρενόχληση και η
κακοποίηση δεν αποτελούν
πρόβλημα για

Λάθος

Όλοι όσοι ασχολούνται με τον οργανωμένο
αθλητισμό, μοιράζονται την ευθύνη της
τήρησης των αρχών για ασφαλή αθλητισμό
μέσω των βέλτιστων πρακτικών και της
εφαρμογής και τήρησης των πολιτικών
ασφάλειας. 6

“Οι πρωταθλητές με αναπηρία

έχουν
χαμηλότερο κίνδυνο παρενόχλησης
και κακοποίησης .”

Λάθος
Η έρευνα δείχνει ότι οι αθλητές με αναπηρίες
έχουν αυξημένο κίνδυνο κακοποίησης σε
σύγκριση με τους αρτιμελείς ομολόγους τους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ένας λόγος
έχει να κάνει με τις καθημερινές ανάγκες
φροντίδας ορισμένων αθλητών με αναπηρία.
Στην προσπάθεια κάλυψης αυτών των
αναγκών, ρόλοι και ευθύνες στο περιβάλλον
των αθλητών μπορεί να είναι ασαφείς,
αυξάνοντας τον κίνδυνο κακομεταχείρισης.6

Μελέτες έδειξαν τον αυξημένο κίνδυνο
παρενόχλησης και κακοποίησης στα
υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων.7- 9 Αυτό
δεν σημαίνει ωστόσο, ότι οι πρωταθλητές
είναι οι μόνοι που κινδυνεύουν.

7

Kirby, S. L., Greaves, L., & Hankivsky, O. (2000). “The dome of silence: Sexual
harassment and abuse in sport” Halifax, Nova Scotia, Canada: Fernwood.

8

Fasting, K., Brackenridge, C., & Knorre, N. (2010). “Performance level and
sexual harassment prevalence among female athletes in the Czech Republic”
Women in Sport and Physical Activity Journal, 19(1), 26–32.

9 Vertommen, T., Schipper-van Veldhoven, N. H., Hartill, M. J., & Van Den Eede,
F. (2015). “Sexual harassment and abuse in sport: the NOC*NSF Helpline”
International Review for the Sociology of Sport, 50(7), 822–839.
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Εισαγωγή

Ποιες είναι οι πηγές που
ενέπνευσαν αυτό το εγχειρίδιο;
Εκτός από τις οδηγίες της ΔΟΕ, πολλές άλλες
πρωτοβουλίες ενέπνευσαν αυτό το εγχειρίδιο.
Μπορεί να είναι χρήσιμο να τις ξέρετε, όταν εξετάζετε
το υπόβαθρο για την προφύλαξη αθλητών σε
αθλητικές οργανώσεις.
Δηλώσεις Συναίνεσης της ΔΟΕ:
Η ΔΟΕ έχει αναπτύξει δύο συναινετικές δηλώσεις
σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης και
κακοποίησης στον αθλητισμό:
-

-

Δήλωση
Συναίνεσης της ΔΟΕ: Σεξουαλική
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό
(2007)

Παρενόχληση και Κακοποίηση στον Αθλητισμό
(2016)

Αυτές οι Δηλώσεις Συναίνεσης, οι οποίες περιγράφουν
πληρέστερα τη θέση της ΔΟΕ σχετικά με την
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό,
μπορούν να βρεθούν εδώ στην ενότητα "πηγές" του
εγχειριδίου.
Οι Δηλώσεις Συναίνεσης της ΔΟΕ τονίζουν ότι η ΔΟΕ
θεωρεί ευθύνη όλων των αθλητικών οργανώσεων να
αναπτύξουν μηχανισμούς για την πρόληψη της
παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό.
Βασικές Καθολικές Αρχές της Καλής Διακυβέρνησης:
Η προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και την
κακοποίηση στον αθλητισμό περιλαμβάνεται επίσης στο πανό
«Προφύλαξη Αθλητών» στις Βασικές Καθολικές Αρχές της
Καλής Διακυβέρνησης του Ολυμπιακού και Αθλητικού
Κινήματος.
Αυτές οι Βασικές Καθολικές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης
καθορίστηκαν από τους συμμετέχοντες στο 2ο Σεμινάριο
για την Αυτονομία του Ολυμπιακού και Αθλητικού
Κινήματος (2008). Το 2009, το Ολυμπιακό Συνέδριο ζήτησε
από τις οργανώσεις, που αποτελούν μέρος του Ολυμπιακού
Κινήματος, να υιοθετήσουν αυτές τις αρχές ως ελάχιστα
πρότυπα καλής διακυβέρνησης.
Αργότερα, το 2014, με τη Σύσταση 27 της Ολυμπιακής
Ατζέντας 2020, κατέστη υποχρεωτική η υιοθέτηση και
συμμόρφωση των οργανώσεων που ανήκουν στο Ολυμπιακό
Κίνημα, με
τις Βασικές Καθολικές Αρχές της Καλής
Διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή στη ΔΟΕ να
παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους, και της ανατέθηκε η
ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών και διαδικασιών για

τη βοήθεια των οργανισμών στην εφαρμογή αυτών των
αρχών.

Αυτό το εγχειρίδιο συμφωνεί τόσο με τις Δηλώσεις
Συναίνεσης της ΔΟΕ όσο και με τις Βασικές Καθολικές
Αρχές της Καλής Διακυβέρνησης.
Απόσπασμα από τις Βασικές Καθολικές Αρχές της
ΔΟΕ για την Καλή Διακυβέρνηση του Ολυμπιακού και
Αθλητικού Κινήματος (έκδοση του 2008):
6.2 Προφύλαξη αθλητών
Πρέπει
να ληφθούν
μέτρα απαγόρευσης
εκμετάλλευσης των νεαρών αθλητών,
- Οι αθλητές πρέπει να είναι προστατευμένοι από τους
αμερόληπτους φορείς και παράγοντες,
- Πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία με τις κυβερνήσεις
των ενδιαφερόμενων χωρών,
- Όλες οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να υπογράψουν
τους κώδικες δεοντολογίας.
Ιατρικός Κώδικας Ολυμπιακού Κινήματος της ΔΟΕ:
Ο Ιατρικός Κώδικας του Ολυμπιακού Κινήματος (2016), ο
οποίος ισχύει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρίζει την
υπεροχή της υγείας των αθλητών και ορίζει τις βέλτιστες
ιατρικές πρακτικές στην παροχή φροντίδας στους αθλητές και
την προφύλαξη των δικαιωμάτων τους ως ασθενών.
Υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη θέσπιση ειδικών μέτρων για
την επίτευξη των στόχων αυτών· αναγνωρίζει τις αρχές του
δίκαιου παιχνιδιού και της αθλητικής δεοντολογίας· και
ενσωματώνει τα δόγματα του Παγκόσμιου Κώδικα Κατά του
Ντόπινγκ.
Απόσπασμα από τον Ιατρικό Κώδικα Ολυμπιακού
Κινήματος (έκδοση με ημερομηνία το 2016):
Άρθρο 1.1.1. δηλώνει ότι "Οι αθλητές επωφελούνται των
θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως όλοι οι ασθενείς στις
σχέσεις τους με γιατρούς και παρόχους ιατρικής
φροντίδας, και συγκεκριμένα, του σεβασμού για: α. την
ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους· β. τη φυσική και
ψυχολογική τους υγεία ·γ. την προφύλαξη της υγείας και
της ασφάλειας τους δ. την αυτονομία και ε. το δικαίωμά
τους στην ιδιωτικότητα και εχεμύθεια."

Εισαγωγή

Γιατί χρειάζονται πολιτικές
και διαδικασίες;
Παρέχουν προφύλαξη στους αθλητές
Προφυλάσσουν την
ακεραιότητα του
αθλητισμού και των
αθλητικών οργανώσεων
Προφυλάσσουν τους
εργαζόμενους στον
αθλητισμό
Προωθούν τις αξίες του
ασφαλούς αθλητισμού
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Εισαγωγή

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την ασφάλεια αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Εισαγωγή

Απόψεις
Άποψη αθλητή
Όλες
οι
μορφές
παρενόχλησης
και
κακοποίησης παραβιάζουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και μπορεί να συνιστούν ποινικό
αδίκημα.
Οι εμπειρίες παρενόχλησης και κακοποίησης
μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές
συνέπειες
για
τους
αθλητές,
συμπεριλαμβανομένων
των
παρακάτω
επιπτώσεων:

‘‘

Οι επιπτώσεις της παρενόχλησης και
κακοποίησης στους αθλητές μπορεί να είναι
καταστροφικές. Αθλητές, μάθετε τα δικαιώματά σας
και συνεργαστείτε με τον οργανισμό σας για την
προώθηση του Ασφαλούς Αθλητισμού!
Yelena Isinbayeva,
Μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ, Μέλος της
Επιτροπής Συνοδείας Αθλητών της ΔΟΕ, δύο φορές
Χρυσή Ολυμπιονίκης

Υγεία και ευεξία των αθλητών

-

’’

-

Απόδοση

-

Συνεχής συμμετοχή στον αθλητισμό

-

Ζωή μετά την καριέρα

Άποψη αθλητικής οργάνωσης
Η μη αποτελεσματική παροχή βοήθειας σε άτομα που
υφίστανται παρενόχληση και
κακοποίηση στο
πλαίσιο του αθλητικού περιβάλλοντος μπορεί να
ενισχύσει τις αρνητικές επιπτώσεις για τους αθλητές
και μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες στη φήμη του
οργανισμού. (Leahy, Τ. (2010)10
Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αδυναμία της
αποτελεσματικής παροχής βοήθειας σε άτομα που
υφίστανται παρενόχληση και κακοποίηση, μπορεί
επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο για την ανάληψης
ευθύνης, σε περίπτωση αναφοράς παρενόχλησης και
κακοποίησης που έχει την επίδραση στον οργανισμό
σας.

H υγεία των αθλητών τόσο εντός όσο και εκτός
γηπέδου είναι υψίστης σημασίας για μια Διεθνή
Αθλητική Ομοσπονδία. Η ανάπτυξη πολιτικών
προφύλαξης αθλητών για τον σκοπό αυτό θα πρέπει
να αποτελεί μέλημα σε όλα τα επίπεδα του
οργανωμένου αθλητισμού .
Sarah Lewis,

‘‘

’’

Γενική Γραμματέας της Ένωσης Διεθνών Ολυμπιακών
Χειμερινών Αθλητικών Ομοσπονδιών και της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Σκι
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Πολιτικές παρενόχλησης και κακοποίησης:

-

-

Είναι μεταξύ των βασικών καθολικών
αρχών της καλής διακυβέρνησης του
Ολυμπιακού και Αθλητικού Κινήματος
Προφύλαξη της ακεραιότητας του
αθλητισμού

Εισαγωγή

Άποψη προπονητή, γυμναστή και άλλων μελών
της ομάδας

‘‘

Με το που γινόμαστε προπονητές,
αναλαμβάνουμε ένα καθήκον φροντίδας,
ώστε να βοηθήσουμε τους αθλητές να
γίνουν όσο καλύτεροι μπορούν. Αυτό
σημαίνει την παροχή ενδυνάμωσης και
προφύλαξης τους με κάθε έννοια της
λέξης.

’’

Sir Clive Woodward, OBE,
Μέλος της Επιτροπής Συνοδείας Αθλητών
της ΔΟΕ και προπονητής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου Ράγκμπι

Οι προπονητές και άλλα μέλη της συνοδείας
αθλητών θα πρέπει να μεριμνούν για την
παρουσία
αποτελεσματικών
πολιτικών
προφύλαξης αθλητών στην οργάνωσή τους,
διότι αυτές:
- Παρέχουν σαφείς οδηγίες για τους
προπονητές, οι οποίοι με τη σειρά τους,
παρέχουν ένα μέτρο προφύλαξης από την
παραβίαση των κανονισμών προφύλαξης
αθλητών.
- Παρέχουν βοήθεια στους προπονητές
για την αντιμετώπιση των αναφορών
παρενόχλησης και κακοποίησης από τους
αθλητές.
- Επιτραπεί
στους
αθλητές
να
συμμετέχουν σε ασφαλή αθλήματα.
- Μειώνουν τον κίνδυνο να υποστούν οι
αθλητές παρενόχληση και κακοποίηση, και
συνεπώς τις αρνητικές επιπτώσεις στην
πρόοδο των αθλητών.

10 “Sexual Abuse in Sport: Implications for the Sport Psychology Profession.”
In, Ryba, T., Schinke, R., & Tenenbaum, G. (Eds.) The cultural turn in sport
and exercise psychology, Fitness Information Technology: Morgantown, WV.
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Εισαγωγή
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Εισαγωγή

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να αποτελέσει έναν
αναλυτικό οδηγό για την εφαρμογή μιας πολιτικής
προφύλαξης, και βασίζεται σε μελέτες περιπτώσεων,
έρευνα, οδηγίες βέλτιστων πρακτικών, πρότυπα και
διαδικτυακά μαθήματα.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βήματα που
ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι φιλικά προς τον
χρήστη που θα τα εφαρμόσει, έχουμε παράσχει, όπου
είναι δυνατόν, προτάσεις και υλικό που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της πολιτικής
προφύλαξης. Επιπλέον, το μάθημα σχετικά με την
Προφύλαξη Αθλητών, που παρέχεται μέσω της
Εκπαιδευτικής Πύλης Αθλητών της ΔΟΕ, είναι δωρεάν
και προσβάσιμο σε όλους.

Χρυσό

Επιπλέον, συγκεκριμένες προτάσεις του εγχειριδίου
έχουν αναλυθεί, χρησιμοποιώντας Χάλκινο, Ασημένιο
και Χρυσό χρώμα σχεδιασμού.
Αυτό γίνεται για να δείξουμε τι θεωρείται βέλτιστη
πρακτική (χρυσό χρώμα) και ποιες είναι οι ελάχιστες
απαιτήσεις όπως αναφέρονται στις οδηγίες της ΔΟΕ
(χάλκινο χρώμα). Μ΄ αυτό τον τρόπο του σχεδιασμού
επιχειρείται η προφύλαξη της καθολικότητας στη
δυνατότητα εφαρμογής των προτάσεων που
περιγράφονται
λεπτομερώς
στο
εγχειρίδιο,
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση εσωτερικών
παραγόντων για τις αθλητικές οργανώσεις .
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Καλούμε όλες τις αθλητικές οργανώσεις και τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις να μας στείλουν οποιαδήποτε
πληροφορία, πρότυπα, έρευνα ή μελέτες περίπτωσης,
που θα ήθελαν να μοιραστούν στην ενότητα "πηγές" του
διαδικτυακού εγχειριδίου, που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν και άλλες αθλητικές οργανώσεις.
Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε οποιεσδήποτε σκέψεις
που σχετίζονται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
προφύλαξης αθλητών ή τη χρήση αυτού του
εγχειριδίου, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο safeguardingofficer@olympic.org.

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Στρατηγική προφύλαξης
αθλητών: Τρεις φάσεις
ανάπτυξης
Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της εμβέλειας
της πολιτικής προφύλαξης των αθλητών σας, θα πρέπει
να εξετάσετε τη συνολική στρατηγική προφύλαξης των
αθλητών των οργανισμών σας. Αυτό σημαίνει, κυρίως, ότι
θα πρέπει να εξετάσετε την προσέγγιση των οργανισμών
σας για την προφύλαξη αθλητών σε τρεις τομείς:

1. Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών

2. Μηχανισμοί πρόληψης

3. Διαχείριση αναφορών παρενόχλησης και κακοποίησης

Αυτοί οι τρεις τομείς συζητούνται βήμα προς βήμα σ’ αυτό το εγχειρίδιο.
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Ενότητα 1: Προετοιμασία

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Ενότητα 1
Προετοιμασία
Στην εισαγωγή εξετάσαμε γιατί είναι σημαντικό για
τις αθλητικές οργανώσεις να αναπτύξουν πολιτικές
και διαδικασίες για την προφύλαξη αθλητών από την
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό.
Στην Ενότητα 1 θα εξετάσουμε:
- Τα κανονιστικά πλαίσια για τις
πολιτικές προφύλαξης αθλητών.
- Τον σημαντικό ρόλο των Επιτροπών των
Αθλητικών Οργανώσεων· και
- Άλλους εμπλεκόμενους οργανισμούς.
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Ενότητα 1: Προετοιμασία

Κεφάλαιο1:

Ορόσημο- Που βρίσκεστε τώρα;
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Κεφάλαιο 2:

Κατανόηση του χώρου

22

Πυλώνας 1:Ισχύοντες νόμοι
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Πυλώνας 2:Άλλοι ισχύοντες κανόνες
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Κεφάλαιο 3:

Ποιος εμπλέκεται

26

Κεφάλαιο 4:

Περαιτέρω έρευνα

27

Ενότητα 1 Επισκόπηση

28
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IOC Toolkit for safeguarding athletes from harassment and abuse in sport

Section 1: Preparation

Κεφάλαιο 1 Αξιολόγηση
- Πού βρίσκεστε τώρα;
Ολοκληρώστε αυτήν την έρευνα για να κατανοήσετε πού βρίσκεται τώρα ο οργανισμός σας.
Η έρευνα αυτή δεν αποτελεί ένα τεστ, και δεν υπάρχουν κακά αποτελέσματα. Έχοντας μια σαφή
ιδέα για το πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την πολιτική
προφύλαξης και να παρακολουθείτε την πρόοδο.
Το σημαντικό είναι ότι η οργάνωσή σας, με την πρόσβαση σε αυτό το εγχειρίδιο, έχει κάνει το
πρώτο σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της προφύλαξης αθλητών στον αθλητισμό.

Κεφάλαιο 2 — Κεφάλαιο 2
Κατανόηση του χώρου
Για να είναι επιτυχείς οι
προφύλαξης, είναι σημαντικό:

πολιτικές

-

Να αναγνωρίζονται και να εγκρίνονται στο
ανώτερο επίπεδο του οργανισμού σας, και

-

Να κοινοποιούνται και να αναφέρονται
(κατά περίπτωση) σε ολόκληρο τον
οργανισμό σας.

Δύο πυλώνες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για την
πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στην
πολιτική του αθλητισμού:

Οι αθλητικές οργανώσεις έχουν πολλά θέματα προς
συζήτηση στην ημερήσια διάταξη. Ως εκ τούτου,
όταν προτείνεται η ανάπτυξη πολιτικής προφύλαξης
αθλητών, είναι αναγκαία η
κατανόηση
του
κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην
ανάπτυξη και στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής.
.

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

* Όπως, για παράδειγμα, ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΟΕ ή οι
εσωτερικοί κανόνες του οργανισμού σας.
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Section 1: Preparation

Η προφύλαξη των αθλητών θα
πρέπει να ενσωματώνεται στην ψυχή
και στην διοίκηση όλων των αθλητικών
οργανώσεων. Αυτό το εγχειρίδιο
στοχεύει στην παροχή λύσεων και
καθοδήγησης
στους
αθλητικούς
οργανισμούς με βάση την εμπειρία και
την τεχνογνωσία από όλο τον κόσμο.
Ακολουθώντας τα βήματα αυτού του
εγχειριδίου, ελπίζουμε ότι όλες οι
αθλητικές οργανώσεις θα εφαρμόσουν
αποτελεσματικές
πολιτικές
και
διαδικασίες και θα έχουν θετικό
αντίκτυπο διαρκείας στην υγεία των

‘‘

αθλητών

’’
HRH Prince Feisal Al Hussein

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας PHAS της ΔΟΕ, Μέλος ΔΟΕ,
Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιορδανίας, Μέλος
της Επιτροπής Γυναικών στον αθλητισμό της ΔΟΕ
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Ενότητα 1: Προετοιμασία

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη των αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον
αθλητισμό

Κεφάλαιο 2
Κατανόηση του χώρου

Πυλώνας 1:
Ισχύοντες νόμοι

Πυλώνας 2:
Άλλοι ισχύοντες κανόνες

Η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει
να διασφαλίζεται κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή
μιας πολιτικής προφύλαξης.
Η σχετική νομοθεσία μπορεί να περιλαμβάνει νόμους
που αποσκοπούν ειδικά στην πρόληψη της
παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό, αλλά
και γενικές αρχές του δικαίου, συμπεριλαμβανομένων
των ποινικών νόμων .

Όλοι οι άλλοι κανόνες που ισχύουν για τον
οργανισμό σας πρέπει επίσης να λαμβάνονται
όπως, για παράδειγμα, ο Κώδικας
υπόψη,
Δεοντολογίας της ΔΟΕ και οι εσωτερικοί κανόνες
του οργανισμού σας.

Επιπλέον, η προώθηση του αθλητισμού χωρίς την
παρενόχληση και κακοποίηση υποστηρίχθηκε μέσω
πολλών προσπαθειών διεθνώς. Ακόμη και αν τα
νομικά ή ρυθμιστικά αποτελέσματα αυτών των
προσπαθειών δεν αποτελούν μέρος του δικού σας
νομικού συστήματος και, ως εκ τούτου, δεν
περιλαμβάνονται στο νομικό πλαίσιο στο οποίο
δραστηριοποιείται ο οργανισμός σας, μπορεί να είναι
χρήσιμο να γνωρίζετε αυτόν τον διεξοδικό κατάλογο:
•

Άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκδοση του 2012)

•

Συμβούλιο της Ευρώπη. Άρθρο 1. (ii) του
Ευρωπαϊκού Αθλητικού Χάρτη (έκδοση του 2001)

•

UNESCO: Άρθρο 10.1 του Αναθεωρημένου Διεθνούς
Χάρτη Φυσικής Αγωγής, ΣωματικήςΆσκησηςκαιΑθλητισμού
(έκδοση του 2015)

Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΔΟΕ πρέπει να
σέβονται τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ,
αναπόσπαστο κομμάτι του Ολυμπιακού Χάρτη,
στον οποίο κατοχυρώνονται οι αξίες και οι αρχές του
Ολυμπισμού.
Η απόρριψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης
στον αθλητισμό αναφέρεται στον Κώδικα
Δεοντολογίας της ΔΟΕ.
Tο Άρθρο 1.4 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ
(έκδοση του 2016) δηλώνει:
Σεβασμός των διεθνών συμβάσεων για την προφύλαξη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βαθμό που ισχύουν
για τις δραστηριότητες των Ολυμπιακών Αγώνων και
οι οποίες εξασφαλίζουν, συγκεκριμένα:
6

Σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

7

απόρριψη κάθε είδους διάκρισης για οποιονδήποτε
λόγο, είτε πρόκειται για φυλή, χρώμα, φύλο,
σεξουαλικό προσανατολισμό, γλώσσα, θρησκεία,
πολιτικές ή άλλες απόψεις, εθνική ή κοινωνική
καταγωγή, περιουσία, γέννηση ή άλλη κατάσταση·

8

Απόρριψη κάθε μορφής παρενόχλησης και
κακοποίησης, είτε σωματικής, επαγγελματικής ή
σεξουαλικής, και οποιουδήποτε σωματικού ή
ψυχικού τραυματισμού.

Η απαγόρευση οποιασδήποτε πρακτικής που συνιστά
οποιαδήποτε μορφή σωματικού ή ψυχικού τραυματισμού
σαφώς αναφέρεται επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας
της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC),
άρθρο1.7 (έκδοση του 2016).
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΟΕ ενισχύει την
απαίτηση των ΔΟ και των ΕΟ, ως κύριων συστατικών του
Ολυμπιακού Κινήματος, να αναλάβουν τη δέσμευση να
διαδώσουν τον πολιτισμό δεοντολογίας και
ακεραιότητας στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς
τους και να χρησιμεύσουν ως πρότυπα.

Ενότητα 1: Προετοιμασία

Λίστα Εργασιών
Εξακριβώστε εάν ο οργανισμός σας περιλαμβάνει την
απόρριψη παρενόχλησης και κακοποίησης στον Κώδικα
Δεοντολογίας ή στο Καταστατικό του οργανισμού σας.
Σε αυτό το σημείο, εκτός από την κατανόηση του
κανονιστικού πλαισίου για τις πολιτικές ασφάλειας
αθλητών, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί η θέση των
οργανισμών σας σχετικά με την απόρριψη της
παρενόχλησης και της κακοποίησης εντός του
αθλητισμού. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή:
- Απόρριψης της παρενόχλησης και κακοποίησης που
αναφέρεται σαφώς στον κώδικα δεοντολογίας των
οργανισμών σας ή σε παρόμοιο έγγραφο
- Απόρριψης της παρενόχλησης και κακοποίησης στο
καταστατικό των οργανισμών σας
- Δήλωσης τοποθέτησης, απόρριψης παρενόχλησης και
κακοποίησης (παράδειγμα της Διεθνούς Παραολυμπιακής
Επιτροπής μπορεί να βρεθεί εδώ)
Συνιστάται ιδιαίτερα ότι εάν η απόρριψη της παρενόχλησης
και της κακοποίησης στον αθλητισμό δεν ορίζεται στον
κώδικα δεοντολογίας ή στο καταστατικό των οργανισμών
σας, να εξετάσετε το ενδεχόμενο να την προσθέσετε.
Η απόρριψη της παρενόχλησης και κακοποίησης στον
Κώδικα Δεοντολογίας ή/και στο Καταστατικό σας μπορεί
όχι μόνο να θεωρηθεί ως καλή διακυβέρνηση, αλλά και
ως πολιτική προφύλαξης αθλητών: Η παράβαση των
κανονισμών από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, που
δεσμεύεται από αυτούς, απαιτεί διερεύνηση και μπορεί να
εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Δεοντολογίας ή τον
παρόμοιο φορέα σας να πράξει ανάλογα, για την
προφύλαξη αθλητών.

Ενότητα 1: Προετοιμασία

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη των αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον
αθλητισμό

Κεφάλαιο 3
Ποιος εμπλέκεται

Όπως αναφέρεται στις Οδηγίες της ΔΟΕ, συνίσταται ιδιαίτερα
στους αθλητές να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πολιτικών
προφύλαξης αθλητών.
Σε περίπτωση που η αθλητική σας
οργάνωση έχει επιτροπή αθλητών, τα μέλη της, ως εκπρόσωποι
των αθλητών, θα πρέπει να συμβάλουν στη διαδικασία
ανάπτυξης των πολιτικών προφύλαξης.
Επιπλέον, καθώς η προφύλαξη αθλητών είναι ένας
σύνθετος
και πολύ σημαντικός τομέας, υπάρχουν
ορισμένες σημαντικές ομάδες ανθρώπων, που μπορεί να
θέλετε να τις ενημερώσετε, αρχικά, για την πρόθεση
ανάπτυξης μιας πολιτικής προφύλαξης αθλητών. Η
συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτικών προφύλαξης
μπορεί να είναι καίριας σημασίας για την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της πολιτικής σας.

Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές:
1

Κατά περίπτωση, συνιστάται να εξετάσετε το
ενδεχόμενο να ενημερώσετε τις ακόλουθες
επιτροπές:
ΕΟΕ Ιατρική Επιτροπή;
ΕΟΕ Επιτροπή Αθλητών

Διεθνείς Ομοσπονδίες:

ΕΟΕ Επιτροπή Συνοδείας Αθλητών ή παρόμοια

— Κατά περίπτωση, συνιστάται να εξετάσετε το
ενδεχόμενο να ενημερώσετε τις ακόλουθες
επιτροπές:

ΕΟΕ Επιτροπή Γυναικών στον Αθλητισμό

ΔΟ Ιατρική Επιτροπή
ΔΟ Επιτροπή Αθλητών
ΔΟ Επιτροπή Συνοδείας Αθλητών ή παρόμοια;
ΔΟ Γυναίκες στονΑθλητισμό //Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων ή κάτι παρόμοιο;
ΔΟ Επιτροπή Δεοντολογίας
ΔΟ Νομική Επιτροπή ή/και Ενότητα
— Τις Εθνικές σας Ομοσπονδίες
— Τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
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ΕΟΕ Επιτροπή Δεοντολογίας
ΕΟΕ Νομική Επιτροπή ή/και Ενότητα
2

Τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή

3

Η Διηπειρωτική Ένωση σας, καθώς επίσης και την
Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC)

4 Εθνικές Ομοσπονδίες/Διοικητικά Όργανα
5 Ολυμπιακή Αλληλεγγύη
Εάν τα Παραολυμπιακά αγωνίσματα εντάσσονται
στον οργανισμό σας, συνιστάται επίσης
να
εξετάσετε το
ενδεχόμενο
ενημέρωσης της
Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Ενότητα 1: Προετοιμασία

Κεφάλαιο 4
Περαιτέρω έρευνα

Όταν θέλετε να αναπτύξετε και να υλοποιήσετε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
την πρόληψη της παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό, μπορεί να
υπάρχουν οργανώσεις με τις οποίες συνδέεστε, μέσω του αθλητικού κινήματος ή
εντός της χώρας σας, με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για
συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές και ως μέρος της πολιτικής σας.
Θα ήταν σκόπιμο τώρα να εξετάσουμε
οργανισμούς γύρω σας που μπορεί να είναι σε
θέση να βοηθήσουν.
1 Κατά την ανάπτυξη μιας πολιτικής που θα
εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα:

Υπάρχουν οργανισμοί που μπορεί να σας
βοηθήσουν να κατανοήσετε τη νομοθεσία
της τοπικής αυτοδιοίκησης;
Οι οργανισμοί που μπορεί να είναι σε θέση να σας
βοηθήσουν είναι:
a. Τοπικές υγειονομικές αρχές
b. Εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις
c. Υπηρεσίες επιβολής του νόμου

2

Κατά την ανάπτυξη της πολιτικής που να μπορεί
να εφαρμοστεί σε μία ή περισσότερες χώρες ή
περιφέρειες:

Υπάρχουν καθιερωμένες μη κυβερνητικές
οργανώσεις, εντός ή εκτός αθλητισμού,
οι οποίες συμμετέχουν σε
ανθρωπιστικές προσπάθειες, ενώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπηρεσίες
για το παιδί;
Η προφύλαξη της πλήρους κατανόησης του
τοπίου σχετικά με την πρόληψη των
πρωτοβουλιών παρενόχλησης και
κακοποίησης γύρω σας μπορεί να σας
βοηθήσει:
— Να ευθυγραμμιστείτε με το εφαρμοστέο δίκαιο

Υπάρχουν υφιστάμενες ολοκληρωμένες
εθνικές στρατηγικές ή διατάξεις που
περιλαμβάνουν την πρόληψη της
παρενόχλησης και της κακοποίησης,
είτε εντός είτε εκτός αθλητισμού;
Τέτοιες στρατηγικές μπορεί να παρέχουν ένα
καθιερωμένο πλαίσιο με το οποίο οι πολιτικές
προφύλαξης αθλητή μπορούν να ευθυγραμμιστούν ή
θα πρέπει να εξετάσουν.
Στον Καναδά, για παράδειγμα, οι Εθνικοί Αθλητικοί
Οργανισμοί υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτικές
και διαδικασίες προφύλαξης αθλητών προκειμένου
να είναι επιλέξιμοι για συγκεκριμένη
χρηματοδότηση.

— Να συνδεθείτε με οργανισμούς που έχουν εμπειρία
στην αντιμετώπιση παρενόχλησης και κακοποίησης
και, εάν υπάρχει συμφωνία, να το ενώσετε με την
πολιτική σας
— Να κατανοήσετε το πλαίσιο των πρωτοβουλιών
παρενόχλησης και κακοποίησης σε μια
συγκεκριμένη περιοχή, τον αθλητισμό κλπ.
— Να αποκτήσετε γνώσεις, συμβουλές και
αποδεικτικά στοιχεία για να βοηθήσετε στην
εφαρμογή της πολιτικής σας

Ενότητα 1: Προετοιμασία

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη των αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον
αθλητισμό

Ενότητα 1
Ανασκόπηση
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είστε
έτοιμοι να παρουσιάσετε τα θεμέλια για
την απαίτηση πολιτικής προφύλαξης
αθλητή για τον οργανισμό σας. Θα
πρέπει:
Να έχετε τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους
λόγους για τους οποίους απαιτούνται πολιτικές
PHAS σε όλες τις αθλητικές οργανώσεις
Να κατανοήσετε το εθνικό και διεθνές κανονιστικό
πλαίσιο για την ανάπτυξη πολιτικής PHAS εντός του
οργανισμού σας
Να κατανοήσετε τις θέσεις της ΔΟΕ σχετικά με την
πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης και
των ευθυνών όλων των αθλητικών οργανώσεων που
σχετίζονται με την προφύλαξη των αθλητών
Να εξακριβώσετε εάν ο οργανισμός σας περιλαμβάνει
την απόρριψη της παρενόχλησης και κακοποίησης
στον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και στο καταστατικό, και
τη σημασία αυτού
Να κοινοποιήσετε σε επιτροπές εντός του οργανισμού
σας το αίτημα υποστήριξης της ανάπτυξης της
πολιτικής προφύλαξης αθλητών του οργανισμού σας
Να κατανοήσετε το ευρύτερο τοπίο των
πολιτικών/διαδικασιών προφύλαξης αθλητών που
ισχύουν στη χώρα/περιοχή/το άθλημά σας
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Ενότητα 1: Προετοιμασία

Ενότητα 1
Σημειώσεις
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Ενότητα 2: Τοποθέτηση

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Section 2: Positioning

Ενότητα 2
Τοποθέτηση
Στην Ενότητα 1 εξετάσαμε τη σημασία της εξακρίβωσης:
- Της εσωτερικής έγκρισης για την ανάπτυξη της
πολιτικής προφύλαξης αθλητών
-

Της παρούσας τοποθέτησης του οργανισμού σας
σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης και
της κακοποίησης στον αθλητισμό, και

-

Των Επιτροπών που μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν.

Η Ενότητα 2 υιοθετεί βήμα προς βήμα μια προσέγγιση για
την ανάπτυξη των πρώτων στοιχείων μιας πολιτικής
προφύλαξης αθλητών. Συγκεκριμένα:
- Περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της πολιτικής παρενόχλησης
και κακοποίησης
- Προσδιορισμός του τρόπου ορισμού της
παρενόχλησης και κακοποίησης στην πολιτική
σας

Ενότητα 2: Τοποθέτηση

Κεφάλαιο 1: Περιγράφοντας το πεδίο εφαρμογής
της πολιτικής προφύλαξης του αθλητή
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Σε ποιον θα εφαρμοστεί η πολιτική προφύλαξης
του αθλητή σας
Πότε ισχύει η εφαρμογή της πολιτικής:
Η πολιτική σας στοχεύει στην προφύλαξη
μίας συγκεκριμένης ομάδας;

32
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Κεφάλαιο 2: Ορισμός της παρενόχλησης και της
κακοποίησης
Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ορισμός;
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Ενότητα 2 Επισκόπηση
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Ενότητα 2: Τοποθέτηση

Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 1
Περιγράφοντας το πεδίο εφαρμογής
της πολιτικής προφύλαξης αθλητή
Σε ποιον θα εφαρμόσει η πολιτική
προφύλαξης του αθλητή σας;
Γιατί είναι τόσο σημαντικό;
Ο σαφής καθορισμός για ποιον ισχύει η πολιτική
προφύλαξης αθλητή είναι σημαντικός, καθώς
περιγράφει ποιος υποχρεούται να τηρεί την πολιτική
του οργανισμού σας.
Όταν εξετάζετε σε ποιον εφαρμόζεται η
πολιτική σας, ίσως θελήσετε να εξετάσετε ποιος
δεσμεύεται από τους κανονισμούς του
οργανισμού σας.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα:
-

Διοικητικό προσωπικό

-

Εθελοντές

-

Αθλητές

-

Μέλη συνοδείας αθλητή

-

Εθνικές Ομοσπονδίες

Παράδειγμα εφαρμογής:
Κέντρο Ασφαλούς Αθλητισμού των ΗΠΑ
Με την υποστήριξη των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Κινημάτων των ΗΠΑ, το Ολυμπιακό
Κέντρο Ασφαλούς Αθλητισμού άνοιξε το 2017 για να
βελτιώσει την ασφάλεια των αθλητών στα 47 Εθνικά
Διοικητικά Όργανα (NGBs) της Ολυμπιακής Επιτροπής
των ΗΠΑ.
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τον Κώδικα
Ασφαλούς Αθλητισμού για το Ολυμπιακό και
Παραολυμπιακό Κίνημα των ΗΠΑ (έκδοση του 2017),
το οποίο περιγράφει για ποιον εφαρμόζεται ο κώδικας:
Το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Κίνημα των ΗΠΑ
έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια
αθλητική κοινότητα όπου όλα τα άτομα που
συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα και
δραστηριότητες μπορούν να εργαστούν και να
μάθουν μαζί σε μια ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από
κάθε μορφή συναισθηματικού, σωματικού και
σεξουαλικού παραπτώματος.
Ο Κώδικας Ασφαλούς Αθλητισμού ισχύει για
«Καλυπτόμενα Άτομα» που ορίζονται ως:
«Κάθε άτομο το οποίο: (α) βρίσκεται επί του
παρόντος, ή βρισκόταν κατά τη στιγμή ενδεχόμενης
παραβίασης του Κώδικα, εντός της διακυβέρνησης ή
της πειθαρχικής δικαιοδοσίας ενός NGB ή το οποίο
επιδιώκει να υπάγεται στη διακυβέρνηση ή την
πειθαρχική δικαιοδοσία ενός NGB (π.χ. μέσω αίτησης
προσχώρησης), (β) είναι Αθλητής ή Μη Αθλητής
Συμμετέχων που είτε το NGB ή η Ολυμπιακή
Επιτροπή των ΗΠΑ(USOC) εξουσιοδοτεί, εγκρίνει ή
διορίζει επίσημα σε θέση εξουσίας επί των Αθλητών ή
να έχει συχνή επαφή με Αθλητές ή (γ) όπως ένα NGB
προσδιορίζει ότι βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του
Γραφείου.”

Στο παραπάνω παράδειγμα από το Ολυμπιακό Κέντρο
Ασφαλούς Αθλητισμού των ΗΠΑ, είναι σαφές για ποιον ισχύει η
πολιτική και, ως εκ τούτου, ποιος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος
για κάθε παράβαση που εμπίπτει στον ορισμό Ασφαλής
Αθλητισμός για την παρενόχληση και την κακοποίηση.
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Ενότητα 2: Τοποθέτηση

Πότε ισχύει η πολιτική σας;
Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει:
-

Γενική οργανωτική πολιτική προφύλαξης

-

Πολιτική που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια αγώνων που εγκρίνονται από τον οργανισμό σας

Διεθνείς Ομοσπονδίες

Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές

Συνιστάται ιδιαίτερα να εξετάσετε το ενδεχόμενο
ανάπτυξης ενός πλαισίου προφύλαξης που θα ισχύει κατά
τη διάρκεια αγώνων που έχουν εγκριθεί από τον
οργανισμό σας, καθώς και μια οργανωτική πολιτική που
θα περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
τηρούν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τη προφύλαξη των
αθλητών.

Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο
να έχετε μια πολιτική που ισχύει για τις
αποστολές της ΕΟΕ, μια πολιτική ειδικά για
τους αγώνες, καθώς και μια πολιτική
προφύλαξης σε επίπεδο οργανισμού που
ισχύει για όλους τους ενδιαφερόμενους/
οργανισμούς-μέλη σας.

Παράδειγμα εφαρμογής:
Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
Η ΔΟ Αντισφαίρισης θέσπισε Πρόγραμμα Ευημερίας Παικτών το 2007. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται
Πολιτική Υγείας Παικτών.
Αναφέρεται σαφώς ότι στην πολιτική ευημερίας παικτών της ΔΟ Αντισφαίρισης περιγράφεται:
"κανονισμοί που διέπουν το σεβασμό όλων των διαπιστευμένων προσώπων επί τόπου σε τουρνουά που
έχουν εγκριθεί από την ΔΟ Αντισφαίρισης.”
Όπως γνωρίζουμε, όλες οι αθλητικές οργανώσεις
συνεργάζονται χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα
συνεργασίας με πολλούς ενδιαφερόμενους. Ως εκ
τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη
δικαιοδοσία, σχετικά με το πότε εφαρμόζεται πολιτική
προφύλαξης οποιουδήποτε οργανισμού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοσία
μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 4 του παρόντος
εγχειριδίου.

Η πολιτική σας στοχεύει στην προφύλαξη μιας
συγκεκριμένης ομάδας;
Είναι σημαντικό να εξετάσετε και να καθορίσετε εάν η
πολιτική σας περιλαμβάνει τη προφύλαξη όλων των
αθλητών ή αν στοχεύει στη προφύλαξη ορισμένων
ομάδων αθλητών που έχουν αναγνωριστεί ως
ευάλωτες σε παρενόχληση και κακοποίηση.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
-

Νεαροί αθλητές

-

Αθλητές με αναπηρίες

-

Γυναίκες και κορίτσια

-

Άνδρες και αγόρια
Αν και οι πολιτικές προφύλαξης που απευθύνονται
σε συγκεκριμένες ομάδες αθλητών είναι απαραίτητες
και απαιτούνται, τα στοιχεία δείχνουν ότι όλοι οι
αθλητές μπορεί να κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό.

Οι πολιτικές πρόληψης παρενόχλησης και
κακοποίησης της ΔΟΕ περιλαμβάνουν την
προφύλαξη όλων των αθλητών, χωρίς
περιορισμούς.
Εάν η πολιτική προφύλαξης των αθλητών σας
απευθύνεται περισσότερο στους αθλητές της νεολαίας,
συνιστάται να επισκεφθείτε τα κεφάλαια σχετικά με την
προφύλαξη παιδιών στην ενότητα πόρων, καθώς
υπάρχουν εργαλεία και πηγές που αναπτύσσονται
από οργανισμούς για να σας βοηθήσουν.
Εάν η πολιτική σας έχει ως στόχο να
επικεντρωθεί στην πρόληψη της βίας κατά των
γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητισμό,
συνιστάται να επισκεφθείτε την εγχειρίδιο
«Γυναίκες» του ΟΗΕ για αθλητικές οργανώσεις.
Αυτό ο εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Εάν ο οργανισμός σας εμπλέκεται επίσης στη
διακυβέρνηση/διαχείριση παραολυμπιακών
αθλημάτων, σας συνιστούμε να εξετάσετε τις
προδιαγραφές που σχετίζονται με την προφύλαξη
των αθλητών με αναπηρίες από την παρενόχληση
και κακοποίηση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτό από τη Διεθνή
Παραολυμπιακή Επιτροπή, εδώ.
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Κεφάλαιο 1
Περιγράφοντας το πεδίο
εφαρμογής της πολιτικής
προφύλαξης αθλητή

Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητισμό:
ΟΗΕ Γυναίκες
"Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε αθλητικές καταστάσεις αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή
τους. Η έκταση και οι μορφές βίας στον αθλητισμό που βιώνουν οι άνδρες, οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα αγόρια
διαφέρουν, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής βίας,
παρενόχλησης και εκμετάλλευσης".
"Είτε η βία λαμβάνει χώρα εντός είτε εκτός του αθλητισμού, οι αρνητικές επιπτώσεις της βίας σε μεμονωμένες
αθλήτριες είναι σημαντικές. Η βία που συμβαίνει εκτός του αθλητισμού μπορεί να ακολουθήσει τα θύματα και
τους δράστες ενώ βρίσκονται σε προπόνηση. Οι απειλές ή τα πραγματικά περιστατικά βίας, για παράδειγμα,
μπορεί να συνεχιστούν από το εξωτερικό του αθλητικού τομέα μέχρι το εσωτερικό του αθλητικού τομέα, μερικές
φορές με τραγικά αποτελέσματα για τα θύματα και άλλους αθλητές".
"Οι ηγέτες του αθλητισμού, οι προπονητές, οι αθλητές και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα έχουν την ευκαιρία να
αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Αν και πολλοί μπορεί να αισθάνονται ότι η βία κατά
των γυναικών και των κοριτσιών δεν αποτελεί ζήτημα στη συγκεκριμένη οργάνωσή τους, μπορούν να λάβουν μέτρα
για να το εξασφαλίσουν αυτό για το μέλλον".
Στο πλαίσιο του σημαντικού έργου για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητισμό,
οι γυναίκες του ΟΗΕ ανέπτυξαν ένα εγχειρίδιο για τις κοινοτικές αθλητικές οργανώσεις. Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να
βρεθεί στην ενότητα Πηγές .

Λίστα εργασιών
Καθορίστε σε ποιον εφαρμόζεται η πολιτική
προφύλαξης αθλητή
Περιγράψτε το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής σας
(εάν αφορά τη διαφύλαξη όλων των αθλητών ή
συγκεκριμένων ομάδων)
Εξακριβώστε αν θέλετε να αναπτύξετε μια
πολιτική οργανωτικού χαρακτήρα ή αν
πρόκειται για πολιτική αθλητικού χαρακτήρα
που εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου
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Κεφάλαιο 2
Ορισμός της παρενόχλησης και της
κακοποίησης
Οι οδηγίες της ΔΟΕ συνιστούν στις αθλητικές
οργανώσεις να καθορίζουν τι συνιστά
παρενόχληση και τι κακοποίηση.

Ορισμένα βασικά σημεία
ανάπτυξη ενός ορισμού:

-

Θα βοηθήσει τους αθλητές, τους προπονητές, τους
διοικητικούς κ.λπ. στην κατανόηση του τι μπορεί να
συνιστά παρενόχληση και κακοποίηση, και ως εκ
τούτου, συμπεριφορές που δεν είναι ανεκτές από τον
οργανισμό σας, και

-

Υπογραμμίζει τις αρχές για τις οποίες μια υπόθεση
μπορεί να παραπεμφθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή
σας ή σε άλλη τέτοια οντότητα.

την

Πρώτον και κύριον, είναι σημαντικό να λαμβάνεται
υπόψη κάθε εφαρμοστέο δίκαιο, κατά τον ορισμό της
παρενόχλησης και της κακοποίησης.

-

Συνιστάται ο ορισμός σας να ευθυγραμμίζεται με τους
όρους που χρησιμοποιούνται στη Δήλωση Συναίνεσης
της ΔΟΕ (2016). Το σκεπτικό για αυτό είναι διττό:

Καθορίζει ποιες συμπεριφορές και ενέργειες θεωρούνται
παρενόχληση και κακοποίηση και, ως εκ τούτου,
περιλαμβάνονται στην πολιτική·

-

με

-

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ορισμός;
Θέσπιση ορισμού για το τι συνιστά παρενόχληση και τι
κακοποίηση:

σχετικά

•

-

Η συναινετική δήλωση της ΔΟΕ (2016) εκπονήθηκε
από ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό.
Αναφέρεται σε πέντε κύριες μορφές παρενόχλησης και
κακοποίησης και, ως εκ τούτου, δεν επικεντρώνεται
μόνο σε ορισμένες πτυχές της παρενόχλησης και της
κακοποίησης.

-

Δεύτερον, η σημασία της συνέπειας, όπου είναι
δυνατόν, σε σχέση με τον ορισμό της
παρενόχλησης και της κακοποίησης, έχει
αποτυπωθεί καλά στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.
Μια μελέτη1 των Kerr et al. 2014, η οποία εξέτασε την
πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στις
αθλητικές πολιτικές που υπάρχουν επί του παρόντος,
συνέστησε περαιτέρω να συμπεριληφθούν όλες οι
μορφές παρενόχλησης και κακοποίησης, όπως
προαναφέρθηκε, μαζί με παραδείγματα που μπορούν
να βοηθήσουν στην αναγνώριση αυτών των
συμπεριφορών.

1 Kerr, G. Stirling, A. MacPherson, E. (2014)
“A Critical Examination of Child Protection
Initiatives in Sports Contexts” Social
Sciences (3) pp, 742–757.
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Κεφάλαιο 2
Ορισμός της παρενόχλησης και κακοποίησης
Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχει καθορισμένη απαίτηση
ευθυγράμμισης με τον παρακάτω ορισμό της παρενόχλησης και
κακοποίησης, συνιστάται μόνο.

Ορισμός της παρενόχλησης και της κακοποίησης
Για τους σκοπούς αυτού του εγχειριδίου, κατά την εξέταση των όρων παρενόχλησης και
κακοποίησης, θα χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς που παρέχονται στη Δήλωση Συναίνεσης της
ΔΟΕ (2016).
Η παρενόχληση και η κακοποίηση μπορούν να εκφραστούν σε πέντε μορφές που μπορεί να
συμβούν σε συνδυασμό ή μεμονωμένα. Σε αυτές περιλαμβάνονται i) ψυχολογική κακοποίηση,
ii) σωματική κακοποίηση, iii) σεξουαλική παρενόχληση, iv) σεξουαλική κακοποίηση και v)
παραμέληση.
Αυτές οι μορφές κατάχρησης ορίζονται εδώ ως:




Ψυχολογική κακοποίηση - σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πράξη, συμπεριλαμβανομένου του
εγκλεισμού, της απομόνωσης, της λεκτικής επίθεσης, της ταπείνωσης, του εκφοβισμού, της
νηπιοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης αντιμετώπισης που μπορεί να μειώσει την αίσθηση της
ταυτότητας, της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης.
Σωματική κακοποίηση - σημαίνει οποιαδήποτε σκόπιμη και ανεπιθύμητη πράξη - όπως για
παράδειγμα γρονθοκόπημα, ξυλοδαρμό, κλοτσιές, δάγκωμα και κάψιμο – που προκαλεί σωματικό
τραύμα ή τραυματισμό. Η πράξη αυτή μπορεί επίσης να συνίσταται σε αναγκαστική ή ακατάλληλη
σωματική δραστηριότητα (π.χ. ακατάλληλα για την ηλικία ή τη σωματική διάπλαση· όταν προκαλείται
τραυματισμός ή πόνος), αναγκαστική κατανάλωση αλκοόλ ή αναγκαστικές πρακτικές ντόπινγκ.



Σεξουαλική παρενόχληση - οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης,
λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει τη μορφή
σεξουαλικής κακοποίησης.



Σεξουαλική κακοποίηση - κάθε συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, μη επαφής, επαφής ή
διείσδυσης, όταν η συγκατάθεση εξαναγκάζεται/χειραγωγείται ή δεν δίνεται ή δεν μπορεί να
δοθεί.



Παραμέληση - κατά την έννοια του παρόντος εγγράφου σημαίνει την αποτυχία ενός προπονητή ή
άλλου ατόμου με καθήκον φροντίδας προς τον αθλητή να παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο φροντίδας
στον αθλητή, γεγονός που προκαλεί βλάβη, επιτρέπει την πρόκληση βλάβης ή δημιουργεί άμεσο
κίνδυνο βλάβης.
Η παρενόχληση και η κακοποίηση μπορούν να βασίζονται σε οποιονδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένης της φυλής, της θρησκείας, του χρώματος, του δόγματος, της εθνοτικής
καταγωγής, των σωματικών χαρακτηριστικών, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της
ηλικιακής αναπηρίας, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της αθλητικής ικανότητας. Μπορεί να
περιλαμβάνει ένα εφάπαξ περιστατικό ή μια σειρά περιστατικών. Μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή
διαδικτυακά. Η παρενόχληση μπορεί να είναι σκόπιμη, αυτόκλητη και καταναγκαστική.
Η παρενόχληση και η κακοποίηση συχνά προκύπτουν λόγω κατάχρησης εξουσίας, πράγμα που
σημαίνει την ακατάλληλη χρήση μιας θέσης επιρροής, δύναμης ή εξουσίας από ένα άτομο
εναντίον άλλου ατόμου.
Η συναινετική δήλωση της ΔΟΕ του 2008, θεωρεί ότι η παρενόχληση και η κακοποίηση είναι
συνδεδεμένες, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να διαχωριστούν.
Ένα εννοιολογικό μοντέλο παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό που δείχνει το πολιτιστικό πλαίσιο,
περιπτώσεις σκοπούμενης βίας, τους μηχανισμούς και τις επιπτώσεις (Mountjoy et al. 2016) βρίσκεται στη συνέχεια.
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Διακρίσεις
Παρενόχληση
Κακοποίηση

Πολιτιστικό Πλαίσιο

Με βάση τις
διαφορές ισχύος
σε:

Τύποι
μη τυχαίας βίας

Αθλητικές Επιπτώσεις
Σωματική

Φύλο
Γένος
Φυλή
Εθνικότητα

Αθλητική μακροζωία
Πίστη

Σωματικές (π.χ. ασθένεια και τραυματισμοί, απώλεια
απόδοσης, διαταραγμένη διατροφή /EDs, PTSD,
αυτοτραυματισμός, ΣΜΝ)
Γνωστική (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση)

Επαφή
υβερνοχώρος

Ηλικία
Αθλητική Ικανότητα

Επιπτώσεις (Ενδεικτικές)

Εκφοβισμός
Καψόνια

Συναισθηματική (π.χ. ασταθείς καταστάσεις διάθεσης)
Συμπεριφορά (π.χ. εγκατάλειψη, πιο πιθανό να
εξαπατήσει)
Ψυχική υγεία (π.χ. άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονία)
Σχέση (π.χ. κοινωνικός αποκλεισμός
/περιθωριοποίηση)
Οικονομικές απώλειες
Οργανωτικές επιπτώσεις

Χρηματοοικονομική
κατάσταση
... ή συνδυασμούς
αυτών

Περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα για το τι μπορεί να συνιστά
παρενόχληση και κακοποίηση μπορείτε να βρείτε στη Συναινετική Δήλωση
της ΔΟΕ: Παρενόχληση και Κακοποίηση στον Αθλητισμό (2016).
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Ενότητα 2
Ανασκόπηση
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καθοριστούν
τα πρώτα τμήματα της πολιτικής του
οργανισμού σας! Θα πρέπει να έχετε:
Εξασφαλισμένη εσωτερική έγκριση και δομή
για την ανάπτυξη πολιτικής προφύλαξης
αθλητών
Προσδιορίσει σε ποιον ισχύει η πολιτική
προφύλαξης του αθλητή σας
Περιγράψει το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής σας
Προσδιορίσει τον ορισμό του οργανισμού σας
για την παρενόχληση και την κακοποίηση,
λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά σημεία
Εξακριβώσει εάν θα αναπτύξετε μια
οργανωτική πολιτική, μια πολιτική
προφύλαξης ειδικά για τους αγώνες ή και τα
δύο (εάν αυτό ισχύει)
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Ενότητα 3
Βασικά στοιχεία
Ανάπτυξης πολιτικής προφύλαξης
Η ενότητα αυτή εξετάζει τις βασικές συνιστώσες των
πολιτικών προφύλαξης των αθλητών για τις
αθλητικές οργανώσεις.
Υπάρχουν δύο μέρη σε αυτήν την ενότητα:
- Μέρος 1: Ανάπτυξη οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών
- Μέρος 2: Ανάπτυξη πολιτικής
προφύλαξης ειδικά για τους αγώνες
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Μέρος 1ο
Ανάπτυξη οργανωτικής πολιτικής
προφύλαξης αθλητών
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές συνιστώσες μιας οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών.
Τι είναι η "οργανωτική πολιτική";
Στην προκειμένη περίπτωση, μια οργανωτική πολιτική αναφέρεται σε
μια πολιτική που εφαρμόζεται όλο το χρόνο. Μπορεί να αποσκοπεί
στην προφύλαξη όλων των αθλητών που συνδέονται με τον
οργανισμό σας, είτε άμεσα (π.χ. αποστολή ΕΟΕ) είτε έμμεσα (π.χ.
αθλητές υπό τις Εθνικές Ομοσπονδίες σας). Μια οργανωτική πολιτική
περιλαμβάνει
συνεργασία
με
πολλούς
ενδιαφερόμενους,
συμπεριλαμβανομένων των μελών του οργανισμού σας και εθνικών
οργανισμών.
Οι οργανωτικές πολιτικές προφύλαξης αθλητών βοηθούν τους
οργανισμούς να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά
αναφορές παρενόχλησης και κακοποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της πολιτικής.
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Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Τα ακόλουθα βασικά στοιχεία συμπληρώνουν
τις οδηγίες της ΔΟΕ.
Οι παρεχόμενες
διεξοδικές
και
πληροφορίες δεν είναι
συνιστάται η πλήρη έρευνα σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο κάθε στοιχείο εφαρμόζεται
στο πλαίσιο του οργανισμού σας.

Βήματα 1 και 2:
Περιγραφή της πολιτικής σας
Εάν έχετε ολοκληρώσει την ενότητα 2 του
παρόντος εγχειριδίου, ενδέχεται να έχετε ήδη το
πρώτο μέρος της πολιτικής προφύλαξης του
οργανισμού σας. Για να ανακεφαλαιώσουμε, αυτό
θα πρέπει να είναι:
- Δήλωση του τι θεωρείται από τον οργανισμό
σας ως παρενόχληση και κακοποίηση
(σύμφωνα με τη συναινετική δήλωση της ΔΟΕ
και τυχόν ισχύοντες νόμους)· και
-

Δήλωση σε ποιον εφαρμόζεται η πολιτική
προφύλαξης (π.χ. οποιοσδήποτε συνδέεται με
τον οργανισμό σας).
Βήμα 3ο:
Ορισμός διαδικασίας υποβολής αναφορών
Το επόμενο βήμα είναι να περιγράψετε τον τρόπο
με τον οποίο τα περιστατικά παρενόχλησης και
κακοποίησης μπορούν να αναφέρονται στον
οργανισμό σας.
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Μέρος 1
Ανάπτυξη οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών
Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Η υπόθεση
Ο αθλητής Χ έχει λάβει ανεπιθύμητη προσοχή από κάποιον κοντινό του στο αθλητικό σύλλογο. Έχει
αρχίσει να φοβάται να πάει στην προπόνηση, και η απόδοσή του μειώνεται. Σκέφτεται να φύγει τελείως
από το άθλημα. Θέλει να το πει σε κάποιον, αλλά δεν ξέρει πώς.

Είναι σαφές ότι ο Αθλητής Χ θα ωφεληθεί από τη δυνατότητα
να αναφέρει τι συμβαίνει στην αθλητική του οργάνωση. Αλλά
πώς το αναφέρει; Ποια είναι η διαδικασία; Τι θα γίνει όταν το
κάνει;
Ο φόβος της αναφοράς περιστατικού έχει αποδειχθεί ότι
αποτελεί πραγματική ανησυχία στο πλαίσιο πολυάριθμων
μελετών. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη ενός καλού μηχανισμού και
διαδικασίας αναφοράς περιστατικών είναι πολύ σημαντική.
Ο παρακάτω πίνακας χρησιμοποιεί χάλκινο, ασημί και χρυσό
χρώμα, για να προσδιορίσει τι αναφέρουν οι οδηγίες της ΔΟΕ
ως ελάχιστα πρότυπα που σχετίζονται με τις διαδικασίες
αναφοράς (χάλκινο) και ποιες βέλτιστες πρακτικές
υπάρχουν (χρυσό).

Χάλκινο

Σημείωση

Σημείωση, αυτή η μέθοδος επιχειρεί να αποδείξει ότι
υπάρχουν πιθανές λύσεις για όλους τους οργανισμούς. Τα
παραδείγματα δεν είναι εξαντλητικά και συνιστάται περαιτέρω
έρευνα.
Χα

Ελάχιστες απαιτήσεις όπως σημειώνεται
στις οδηγίες της ΔΟΕ

Α

Παρέχει παραδείγματα λειτουργίας καλής πρακτικής

Χρ

Υποδεικνύει ποιές είναι οι βέλτιστες
πρακτικές σύμφωνα με την έρευνα

Θέσπιση διαδικασίας αναφοράς για εικαζόμενα περιστατικά παρενόχλησης και
κακοποίησης, προσδιορίζοντας τους διάφορους διαύλους καταγγελίας και τα
καθορισμένα πρόσωπα μέσω των οποίων μπορεί να αναφερθεί στην ΔΟ ή
την ΕΟΕ εικαζόμενο περιστατικό παρενόχλησης και κακοποίησης, καθώς και
τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά .
Οι ορθές πρακτικές υποδεικνύουν ότι το σύστημα αναφοράς περιλαμβάνει τα
ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Αργυρό

-

Θα πρέπει να προσφέρεται ανωνυμία.

-

Η διαδικασία υποβολής αναφορών θα πρέπει να είναι εύχρηστη και κατανοητή και

-

Η διαδικασία υποβολής αναφορών θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και
να κοινοποιείται ευρέως, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσής του
ατόμου που έκανε την αναφορά για την δρομολόγησή της

Οι βέλτιστες πρακτικές δείχνουν ότι το καθιερωμένο σύστημα υποβολής αναφορών θα
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Χρυσό
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-

Θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και ασφαλή·

-

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα· και

-

Το σύστημα υποβολής αναφορών θα πρέπει να εφαρμόζεται και να διαχειρίζεται
από κάποιον εκτός του οργανισμού, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα
σύγκρουσης συμφερόντων.
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Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Μηχανισμοί υποβολής αναφορών:
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι πιθανοί μηχανισμοί αναφοράς, μαζί με τα πιθανά οφέλη και
μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι διεξοδικός και ενδέχεται να υπάρχουν και οι
άλλες μέθοδοι
Μηχανισμός

Γραπτή αναφορά

Πιθανά οφέλη και μειονεκτήματα
Πρέπει να υπάρχουν ευκολία, προσβασιμότητα και εμπιστευτικότητα (εάν αντιμετωπιστεί
σωστά).
Μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Ο καταγγέλλων ενδέχεται να μην
γνωρίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να συμπεριλάβει, ενδέχεται η
περιορισμένη ικανότητα απάντησης. Δυνητικά αναξιόπιστο.

Αναφορά μέσω
ηλεκτρονικής
φόρμας/υπηρεσίας

Πρέπει να υπάρχουν ευκολία, προσβασιμότητα, αξιοπιστία, πιθανή απάντηση.
Απαιτείται κάποια οικονομική επένδυση καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει υπάρχει
καλή διαφήμιση.
Εύκολη, αξιόπιστη, ικανότητα ανταπόκρισης, χωρίς επιπλέον οικονομική επένδυση.

Αναφορά μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Απαιτείται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδίκτυο, ο αναφέρων
ενδέχεται να μην γνωρίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να συμπεριλάβει.
Δυνατότητα να κάνετε σχετικές ερωτήσεις για να λάβετε σχετικές
πληροφορίες και να παρέχετε συμβουλές / υποστήριξη.

Αυτοπρόσωπη
αναφορά

Οι γεωγραφικοί περιορισμοί, οι δυνητικές οικονομικές επενδύσεις, το πρόσωπο που
λαμβάνει την αναφορά θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να μην έχει σύγκρουση
συμφερόντων, μπορεί να είναι προβληματική ως προς τη γλώσσα

Εύκολη, προσβάσιμη.
Αναφορά μέσω
τηλεφωνικής
γραμμής

Μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί, δεν απαιτείται σχέδιο πληροφοριών,
περιορισμένη ικανότητα απάντησης, πρέπει να διαφημίζεται καλά.

Ο αθλητής X μπορεί επίσης να
εκτιμήσει ένα ενημερωτικό δελτίο που
περιγράφει τη διαδικασία
καταγγελίας. Ένα παράδειγμα αυτού
μπορεί να βρεθεί Εδώ.
Σε αυτό το σημείο, ίσως είναι
καλό να ελέγξετε αν ο οργανισμός
διαθέτει ήδη σύστημα υποβολής
αναφορών για την επισήμανση
άλλων ζητημάτων.
Εάν υπάρχει, ίσως θα θέλατε να
εξετάσετε αν μπορεί να είναι δυνατή η
συμπερίληψη αναφορών
παρενόχλησης και κακοποίησης στην
υπάρχουσα δομή ή χρησιμοποιήστε τον
υπάρχον μηχανισμό υποβολής
αναφορών ως μοντέλο.

Λίστα εργασιών
Εξακριβώστε εάν υπάρχουν επί του παρόντος
διαδικασίες αναφοράς στον οργανισμό σας (για
παράδειγμα, μια τηλεφωνική γραμμή δεοντολογίας
/ακεραιότητας)
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Μέρος 1
Ανάπτυξη οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών

Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Υποχρεωτική υποβολή αναφορών – προς τις δημόσιες αρχές
Ορισμένες χώρες/περιφέρειες ενδέχεται να διαθέτουν ειδική
νομοθεσία όπου περιγράφεται πότε η αναφορά
παρενόχλησης και κακοποίησης μπορεί να είναι
υποχρεωτική, ιδίως όταν σχετίζεται με την υγεία των
παιδιών. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει υποχρέωση
αναφοράς
όχι
μόνο
πραγματικών
περιπτώσεων
κατάχρησης, αλλά και η υποψία κατάχρησης μπορεί να είναι
αρκετή για να προκαλέσει την υποχρέωση αναφοράς (μια
νομική διαδικασία που δείχνει ότι ένας διάδικος θα θεωρηθεί
υπεύθυνος για τραυματισμούς που προκαλούνται σε άλλον,
εάν ο διάδικος είχε την ευκαιρία να προειδοποιήσει τον
άλλον για κίνδυνο και δεν το έκανε).

Διεθνείς Ομοσπονδίες
Συνιστάται επίσης να ερευνήσετε κάθε εφαρμοστέο δίκαιο
που σας αφορά όσον αφορά την υποχρεωτική αναφορά στις
δημόσιες αρχές και, ανάλογα με την περίπτωση, να
συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες στην οργανωτική σας
πολιτική. Επιπλέον, προτείνεται, εάν βοηθηθούν οι Εθνικές
Ομοσπονδίες να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες
προφύλαξης, να αναφέρεται ότι θα πρέπει να ερευνήσουν
ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους σε σχέση με την
υποχρεωτική υποβολή αναφορών στις δημόσιες αρχές ή την
υποχρέωση προειδοποίησης εντός τη χώρα/την περιοχή
τους.

Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές
Συνιστάται να ερευνήσετε εάν:
-

Αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις
αναφοράς ισχύουν στην πολιτεία/χώρα
σας και, εάν αυτό ισχύει για εσάς.

-

Σε ποιους ισχύουν αυτά, και

-

Ποιες μορφές παρενόχλησης και
κακοποίησης εμπίπτουν σε αυτές τις
υποχρεωτικές απαιτήσεις υποβολής
αναφοράς.

Υποχρεωτική υποβολή αναφοράς από τον οργανισμό
Πολλές οργανωτικές πολιτικές προφύλαξης αθλητών
περιγράφουν λεπτομερώς τις υποχρεωτικές ευθύνες
αναφοράς που είναι ευρύτερες από τις νομικές υποχρεώσεις
μιας χώρας/κράτους/περιοχής. Ωστόσο, το εφαρμοστέο
δίκαιο θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη.

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν νομικές
ή/και αστικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν εάν
δεν ακολουθηθεί η νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική
αναφορά πραγματικής ή εικαζόμενης κατάχρησης.

Για παράδειγμα, όπως σημειώνεται στο Team USA
Team Training Video (SafeSport, Lesson 16), ο
οργανισμός σας "μπορεί να σας ζητήσει να αναφέρετε
συμπεριφορές αποπλάνησης – όπως π.χ. όταν ένας
ενήλικας προσφέρει δώρα σε συγκεκριμένο αθλητή ή
ξοδεύει χρόνο με έναν αθλητή εκτός προπόνησης - κάτι
που μπορεί να μην αναφέρεται σύμφωνα με το νόμο".

Εάν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι
πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και το πότε η παρενόχληση
και η κακοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται στις δημόσιες
αρχές (π.χ. απευθείας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου)
και στην οργανωτική σας πολιτική.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσον θα
συμπεριλάβετε ευρύτερες διατάξεις υποχρεωτικής υποβολής
αναφορών στην πολιτική σας (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
εθνικές/περιφερειακές απαιτήσεις που ενδέχεται να ισχύουν).
Εάν ναι, είναι σημαντικό να αναφέρετε με σαφήνεια στην
πολιτική σας σε ποιον εντός του οργανισμού σας, καθώς
και πότε και πώς πρέπει να αναφέρεται η υποψία
παρενόχλησης και κακοποίησης.
Η πολιτική θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει ποιος δεν
υποχρεούται, αλλά ενθαρρύνεται να αναφέρει εικαζόμενη
παρενόχληση και κακοποίηση εντός του οργανισμού σας.
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Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Παράδειγμα εφαρμογής:

Παράδειγμα εφαρμογής:

Αυστραλιανή Αθλητική Επιτροπή
Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από την
Αυστραλιανή Επιτροπή Αθλητισμού: Αθλητισμός
χωρίς παρενοχλήσεις, Προφύλαξη των παιδιών
από την κακοποίηση στον αθλητισμό (έκδοση
2000). Η ενότητα εστιάζει στο «Νόμο και υπηρεσίες
προφύλαξης των παιδιών στην Αυστραλία».
"Η υποχρεωτική αναφορά [στις δημόσιες αρχές]
κακοποίησης παιδιών, όπου ορισμένα επαγγέλματα
υποχρεούνται νομικά να αναφέρουν οποιαδήποτε
κακοποίηση παρατηρούν, ισχύει σε όλα τα κράτη και
εδάφη, αν και τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα είναι
διαφορετικά. Στη Νέα Νότια Ουαλία, για παράδειγμα, η
νομοθεσία απαιτεί άτομα σε επαγγέλματα,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αναψυχής
(αθλητικές οργανώσεις), που έχουν βάσιμους λόγους
να υποψιάζονται ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών έχει
κακοποιηθεί, να αναφέρουν τις υποψίες τους...
Ακόμη και όταν οι άνθρωποι δεν υποχρεούνται
να αναφέρουν εικαζόμενη κακοποίηση παιδιών,
μπορεί να υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις
όπου αυτό είναι το καταλληλότερο μέτρο για την
προφύλαξη του συγκεκριμένου παιδιού.
Ο νόμος προστατεύει τα άτομα που ενημερώνουν τις
αρχές για εικαζόμενη κακοποίηση παιδιών".

ITTF Πολιτική και διαδικασία κατά της παρενόχλησης
Ακολουθεί απόσπασμα από το εγχειρίδιο
ITTF (έκδοση 2017).
7.9

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

7.9.1

Κάθε μέλος του ITTF έχειτηνευθύνηνααναλάβει ρόλοστην
επιβεβαίωση ότι το αθλητικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από
παρενοχλήσεις..

7.9.2

Το ITTF ενθαρρύνει την αναφορά όλων των
περιστατικών παρενόχλησης, ανεξάρτητα από το
ποιος μπορεί να είναι ο δράστης.

Παράδειγμα εφαρμογής:
Παγκόσμια Ομοσπονδία Κέρλινγκ, Πολιτική
Παρενόχλησης και Εκφοβισμού
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την Παγκόσμια
Πολιτική Παρενόχλησης και Εκφοβισμού της
Ομοσπονδίας Κέρλινγκ (έκδοση 2016).
3.1. Οι διευθυντές/επόπτες έχουν την υποχρέωση να
προλαμβάνουν την παρενόχληση/εκφοβισμό και να
αναλαμβάνουν άμεση δράση μόλις εντοπιστεί,
ανεξάρτητα από το αν έχει υποβληθεί ή όχι η
καταγγελία.

Λίστα εργασιών
Εξακριβώστε αν η χώρα/πολιτεία/περιοχή σας κ.λπ. έχει θεσπίσει υποχρεωτικούς
κανονισμούς αναφοράς σχετικά με την παρενόχληση και κακοποίηση και, εάν ναι,
εάν αυτό εφαρμόζεται στην πολιτική σας
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Μέρος 1
Ανάπτυξη οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών

Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Βήμα 4:
Προσωπικό
Η υπόθεση
Ο προπονητής Y έχει δει πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΟΕ του, και ενημερώθηκε ότι υπάρχει ένα
ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς, όπου θα μπορούσε να αναφέρει παρενόχληση και κακοποίηση στην ΕΟΕ,
στη ΔΟ ή στην Εθνική Ομοσπονδία. Έχει έντονες υποψίες για την υγεία του Αθλητή Χ. Ωστόσο,
ανησυχεί για το τι συμβαίνει μετά την υποβολή αναφοράς στο ηλεκτρονικό σύστημα. Πού πάνε αυτές οι
ευαίσθητες πληροφορίες; Ποιος τις λαμβάνει;

Τώρα που έχετε καθορίσει ποιοι μηχανισμοί αναφοράς θα είναι διαθέσιμοι, είναι καιρός να εξετάσουμε ποιος
λαμβάνει αυτές τις αναφορές.
Υποστήριξη των ενδιαφερομένων: Βασικό προσωπικό
Ο παρακάτω πίνακας χρησιμοποιεί χάλκινο, αργυρό και χρυσό χρώμα, για να προσδιορίσει τι αναφέρουν οι οδηγίες της ΔΟΕ ως
ελάχιστα πρότυπα που σχετίζονται με τις διαδικασίες αναφοράς (χάλκινο) και ποιες βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν (χρυσό).

Χάλκινο

Αργυρό

Χρυσό
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Θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για την παροχή υποστήριξης και πληροφοριών σε
πρόσωπα που εμπλέκονται σε εικαζόμενο περιστατικό παρενόχλησης και κακοποίησης
(«ενδιαφερόμενα πρόσωπα») συμπεριλαμβανομένου του διορισμού υπεύθυνου για την
παρακολούθηση όλων των εικαζόμενων περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης
(π.χ. «Υπεύθυνος Πρόνοιας/Προφύλαξης»).Το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να
εκπαιδεύεται και να έχει εμπειρία στον τομέα της προφύλαξης από παρενόχληση και
κακοποίηση (π.χ. ιατρική ή/και νομική), και οι ευθύνες του θα πρέπει ειδικότερα, να
περιλαμβάνουν την άσκηση κεντρικού ρόλου: i) στις διαδικασίες υποβολής αναφορών και
έρευνας, ii) στον προσδιορισμό του κατά πόσον οι πληροφορίες μιας υπόθεσης θα πρέπει
να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες τοπικές αρχές και iii)στην παροχή στήριξης σε κάθε
ενδιαφερόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποβολής αναφοράς και διεξαγωγής
έρευνας.
Οι ορθές πρακτικές δείχνουν ότι η στήριξη των ενδιαφερομένων προσώπων θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
- Υπεύθυνο προφύλαξης/διαμεσολαβητή είναι το ίδιο πρόσωπο που λαμβάνει
τις εκθέσεις· και
- Θα πρέπει να γνωστοποιείται σαφώς ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο/α
πρόσωπο/πρόσωπα που λαμβάνει τις αναφορές και είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση των υποθέσεων των αναφορών.
Οι βέλτιστες πρακτικές δείχνουν ότι η στήριξη των ενδιαφερόμενων προσώπων θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
- Ότι ο εκπαιδευμένος υπεύθυνος προφύλαξης/διαμεσολαβητής βρίσκεται
εκτός του οργανισμού, διασφαλίζοντας την αμεροληψία της διεξαγωγής
όλων των αναφορών· και
- Ότι υπάρχει διαθέσιμος ένας άνδρας και μια γυναίκα υπεύθυνος
Προφύλαξης / Διαμεσολαβητής.

Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία

Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Παρακάτω παρατίθενται διάφορες επιλογές που σχετίζονται με την κεντροποίηση της στήριξης για τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα, παράλληλα με τα πιθανά οφέλη και μειονεκτήματα του καθενός. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι διεξοδικός
και ενδέχεται να είναι πιθανές και άλλες επιλογές.

Κεντρικό πρόσωπο
Πρόσωπο εντός της
διοίκησης ΔΟ/ΕΟΕ

Οφέλη και μειονεκτήματα
Κατανόηση της αθλητικής διοίκησης, σύνδεση με τις Εθνικές Ομοσπονδίες και
τους απλούς πολίτες.
Απαιτεί εισροή ανθρώπινων πόρων από ΔΟ/ΕΟΕ, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Πρόσωπο εντός της
Ιατρικής Επιτροπής
ΔΟ/ΕΟΕ

Βαθμός ανεξαρτησίας, κατανόηση της αθλητικής διοίκησης, ιατρικές
γνώσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής λειτουργούν συνήθως σε εθελοντική βάση, γεγονός
που ενδέχεται να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων.

Αναφορά σε
ανεξάρτητο
οργανισμό

Ανεξάρτητος από την αθλητική οργάνωση. Ελαχιστοποίηση πιθανών
συγκρούσεων συμφερόντων.
Ο οργανισμός θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

Πρόσωπο εντός τοπικής
υγειονομικής αρχής

Ανεξάρτητος από την αθλητική οργάνωση. Δυνητικά ευκολότερη πρόσβαση
γεωγραφικά εάν εντοπιστούν πολλαπλά ειδικευμένα άτομα στις τοπικές υγειονομικές
αρχές.
Θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της τοπικής υγειονομικής αρχής και
των εμπλεκόμενων αθλητικών οργανώσεων.

Αναφορά σε Εθνική
Φιλανθρωπική
Οργάνωση/ΜΚΟ

Δυνατότητα πολλαπλών περιφερειακών κέντρων, ανεξάρτητων από την
αθλητική οργάνωση.
Θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της εθνικής φιλανθρωπικής
οργάνωσης/ΜΚΟ και των εμπλεκόμενων αθλητικών οργανώσεων.
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Το εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση

Μέρος 1
Ανάπτυξη οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών

Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Βήμα 5ο:
Διαδικασία έρευνας
Η υπόθεση
Η Σάντι είναι αξιωματικός προφύλαξης μιας
Εθνικής Ομοσπονδίας και λαμβάνει διαδικτυακή
αναφορά από τον προπονητή Υ. Ποιο είναι το
επόμενη βήμα?
Είναι σημαντικό να περιγράψετε στην πολιτική σας μια
καθιερωμένη διαδικασία έρευνας για την αντιμετώπιση
εικαζόμενων περιστατικών παρενόχλησης και
κακοποίησης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
να συγκεντρώσει ολοκληρωμένες πληροφορίες
σχετικά με το εικαζόμενο συμβάν.
Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η διαδικασία αυτή
εκτελείται συνήθως από τον υπεύθυνο προφύλαξης /
διαμεσολαβητή. Όλες οι αναφορές θα πρέπει να
καταγράφονται από τον υπεύθυνο προφύλαξης /
διαμεσολαβητή και να διατηρούνται ασφαλείς.

Βήμα 6ο:
Πειθαρχική διαδικασία
Όλες οι περιπτώσεις παρενόχλησης και κακοποίησης για
τις οποίες έχει διαπραχθεί αδίκημα, σύμφωνα με τον ορισμό
του οργανισμού σας για παρενόχληση και κακοποίηση, θα
πρέπει να παραπέμπονται μέσω καθιερωμένης πειθαρχικής
διαδικασίας .
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η υπόθεση παραπέμπεται
στην Πειθαρχική Επιτροπή του οργανισμού σας ή σε
άλλη τέτοια οντότητα που υπάρχει εντός του οργανισμού
σας για να ανταποκριθεί σε παραβάσεις των
καταστατικών, των κανόνων, των κανονισμών του
οργανισμού σας κ.λπ.
Ο υπεύθυνος προφύλαξης/διαμεσολαβητής θα πρέπει να
παρέχει στήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη καθ' όλη τη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, υπό την ιδιότητά τους ως
εκπαιδευμένου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί στην πολιτική σας ότι δεν είναι
σκόπιμο οι αθλητικές οργανώσεις να διερευνούν, ή να
επιχειρούν να επιλύουν ανησυχίες, όταν υπάρχουν υπόνοιες
ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Οι περιπτώσεις που
μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικό αδίκημα εξετάζονται στο
βήμα 9.

Λίστα εργασιών

προσδιορίσει τον τρόπο με τον
οποίο οι αναφορές παρενόχλησης
και κακοποίησης μπορούν να
αναφέρονται στον οργανισμό σας
εξακριβώσει εάν οι υποχρεωτικές
υποχρεώσεις υποβολής αναφορών θα
συμπεριληφθούν στον κανονισμό σας και
για ποιον ισχύουν
προσδιορίσει ποιος λαμβάνει τις
αναφορές παρενόχλησης και
κακοποίησης και παρέχει υποστήριξη σε
ενδιαφερόμενα πρόσωπα (Υπεύθυνος
Προφύλαξης)
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Παράδειγμα διαγράμματος ροής που δείχνει την
απάντηση στην αναφορά της παρενόχλησης και
κακοποίησης

Αναφορά

Αναφορά εικαζόμενης
παρενόχλησης/κακοποίησης
που κατατέθηκε

Αναφορά που ελήφθη από
τον Υπεύθυνο Προφύλαξης

Απόφαση

Πειθαρχική διαδικασία

Εσωτερική ανάλυση, συλλογή πληροφοριών και
συνεργασία με τις δημόσιες αρχές

Ο υπεύθυνος προφύλαξης συντονίζεται με τις αρμόδιες
υπηρεσίες/πρόσωπα εντός του οργανισμού για να αξιολογήσει εάν
αναφέρεται περιστατικό παρενόχλησης/κακοποίησης, σύμφωνα με
τον ορισμό του οργανισμού

Ενημέρωση των
δημόσιων αρχών
(εάν κρίνεται αναγκαίο ή
εάν απαιτείται από τον
νόμο)

Πιθανή
παράνομη
δραστηριότητα

Πιθανό
πειθαρχικό ζήτημα

Απόφαση των
δημοσίων αρχών

Για παρακολούθηση από
τον Υπεύθυνο
Προφύλαξης

Υπόθεση

Καμία
υπόθεση

Για παρακολούθηση από
τον Υπεύθυνο
Προφύλαξης

Προετοιμασία
Πειθαρχικού Φακέλου

Πειθαρχική
έρευνα/ακρόαση

Απόφαση της
Πειθαρχικής Επιτροπής

Επικοινωνία

Κοινοποίηση στα
εμπλεκόμενα άτομα

Ανακοίνωση της
απόφασης

Σημείωση: Πειθαρχικές ενέργειες και διαδικασίες των δημόσιων αρχών μπορούν να διεξάγονται παράλληλα
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Μέρος 1
Ανάπτυξη οργανωτικής
πολιτικής προφύλαξης αθλητών

Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Βήμα 7ο:
Μέτρα και κυρώσεις
Μέτρα και κυρώσεις θα υπάρχουν στον οργανισμό
σας σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων/
κανονισμών / καταστατικών του οργανισμού σας.
Είναι σημαντικό να θεσπιστούν οδηγίες σχετικά
με τα μέτρα και τις κυρώσεις που θα
περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο επιβολής
κυρώσεων για περιστατικά παρενόχλησης και
κακοποίησης.
Τα μέτρα και οι κυρώσεις πρέπει να τηρούν την αρχή
της αναλογικότητας και να συνάδουν με την ισχύουσα
νομοθεσία. Κατά τον καθορισμό της αναλογικότητας
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι
παράγοντες: η φύση και η σοβαρότητα των
παραβιάσεων· τον αριθμό των παραβιάσεων·
οποιεσδήποτε άλλες σχετικές περιστάσεις
(π.χ. όταν το κακοποιημένο ή παρενοχλημένο
άτομο είναι ανήλικο).

Βήμα 8ο:
Δίκαιη διαδικασία
Οι οδηγίες της ΔΟΕ (για ΔΟ και ΕΟΕ που σχετίζονται με τη
δημιουργία και την εφαρμογή μιας πολιτικής για την
προφύλαξη των αθλητών από την παρενόχληση και
κακοποίηση στον αθλητισμό) υπογραμμίζουν τη σημασία της
παροχής δίκαιης διαδικασίας στο αποκρινόμενο μέρος.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εάν διατυπώνεται
ισχυρισμός κατά κάποιου στην αθλητική σας οργάνωση,
θα πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία:
-

Θα πρέπει να παρέχεται ειδοποίηση στα
ενδιαφερόμενα άτομα

-

Θα πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα/ η δυνατότητα
ακρόασης, πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε
μέτρου ή κύρωσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες που
να περιγράφουν λεπτομερώς τα δικαιώματα του
καταγγέλλοντος και τα δικαιώματα του εναγομένου.
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Βήμα 9ο:
Συμμετοχή των αρμόδιων δημόσιων
αρχών και άλλων οργανισμών
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σημαντικό,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές να ενημερώνονται για πιθανές
ποινικές υποθέσεις.
Ως εκ τούτου, συνιστάται στον υπεύθυνο
προφύλαξης/διαμεσολαβητή που ασχολείται με τις
αναφορές παρενόχλησης και κακοποίησης, σύμφωνα
με την πολιτική σας, να γνωρίζει ποιες υποθέσεις και
πώς να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και ποιες μπορεί να είναι.
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο
Ενότητα 1, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες δημόσιες
αρχές ή οργανισμοί που θα πρέπει να ενημερώνονται
σε περίπτωση πιθανών ποινικών υποθέσεων. Αυτό
που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζετε αυτούς τους
οργανισμούς και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, νομικές
ή μη, στους οποίους πρέπει να δώσετε πληροφορίες
που σχετίζονται με αναφορές και ποιες πληροφορίες
είστε σε θέση και είστε υποχρεωμένοι να
αποκαλύψετε.

Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία

Οργανωτική Πολιτική: Βασικά Στοιχεία
Βήμα 10ο:
Εμπιστευτικότητα

Βήμα 11ο:
Συμμετοχή (Εμπλοκή) αθλητών

Οι αναφορές παρενόχλησης και κακοποίησης συχνά
περιέχουν εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες. Συχνά, οι
αθλητές είναι απρόθυμοι να κάνουν επίσημα αναφορές
και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό οι αναφορές να
παρακολουθούνται εγκαίρως και καταλλήλως.

Όπως σημειώνεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της
ΔΟΕ, συνιστάται στους αθλητές να συμμετέχουν στην
ανάπτυξη πολιτικών προφύλαξης. Μπορεί να θέλετε
να συνεργαστείτε μέσω της Επιτροπής Αθλητών του
οργανισμού σας .Είναι σημαντικό να λαμβάνονται
υπόψη οι φωνές και οι απόψεις των αθλητών.

Συνιστάται να δημιουργήσετε μια πολιτική
εμπιστευτικότητας που σχετίζεται με αναφορές
παρενόχλησης και κακοποίησης και να διασφαλίσετε ότι
κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναφέρει ότι ένα εικαζόμενο
περιστατικό παρενόχλησης και κακοποίησης θεωρείται
εμπιστευτικό και ότι οι προσωπικές πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένου ιδίως του ονόματος, της
ημερομηνίας γέννησης, της διεύθυνσης, των αριθμών
ταυτοποίησης) δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται, εκτός,
για παράδειγμα, εάν ο ενδιαφερόμενος δώσει την
προηγούμενη συγκατάθεσή του, εάν είναι αναγκαία για την
προφύλαξη κάποιου από βλάβη ή εάν μια πιθανή
εγκληματική πράξη περιέρχεται στην αντίληψη της ΔΟ ή
της ΕΟΕ.

Εάν δεν είστε σε θέση (π.χ. λόγω έλλειψης
οικονομικών ή ανθρώπινων πόρων) να
υιοθετήσετε ή/και να εφαρμόσετε τα
προαναφερθέντα μέτρα προφύλαξης, θα
μπορούσε να ζητηθεί βοήθεια και στήριξη από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή άλλους
οργανισμούς.

Είναι σημαντικό να ερευνήσετε την ισχύουσα νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, τυχόν εφαρμοστέων
νόμων περί προφύλαξης δεδομένων που ενδέχεται να
ισχύουν.
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Λίστα ελέγχου
Η πολιτική σας :
Εντοπίζει και αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στον οργανισμό.
Δηλώνει ότι όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα σεβασμού, ασφάλειας και προφύλαξης
Δηλώνει ότι η υγεία των μελών είναι υψίστης σημασίας·
Προσδιορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την τήρηση της πολιτικής.
Καθορίζει τι συνιστά παραβίαση.
Καθορίζει το εύρος των συνεπειών για τέτοιες παραβιάσεις.
Καθορίζει διαδικασίες για την αναφορά και τη διαχείριση καταγγελιών.

Παρέχει πληροφορίες για το που μπορούν να ζητήσουν συμβουλές & υποστήριξη τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια καταγγελία

Καθορίζει διαδικασίες για την τήρηση αρχείων, και
Παρέχει καθοδήγηση για αναφορές τρίτων («καταγγελία δυσλειτουργιών»).
Είναι η πολιτική σας:
Σαφή και εύκολη να κατανοηθεί.
Η πολιτική σας :
Έχει εγκριθεί από το αρμόδιο διοικητικό όργανο (π.χ. Eκτελεστική Eπιτροπή)· Και
Έχει ενσωματωθεί στο καταστατικό ή/και τους κανονισμούς του οργανισμού σας.
Η πολιτική σας:
Έχει αναπτυχθεί σε συνεννόηση με τους αθλητές.
Η πολιτική σας:
Θα
Θα επανεξετάζεται και θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, ιδίως όταν υπάρχει σημαντική
αλλαγή στους κανονισμούς της οργάνωσης ή του νόμου.
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Μέρος 2ο
Ανάπτυξη πολιτικής προφύλαξης ειδικά για τους
αγώνες
Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο ανάπτυξης μιας
πολιτικής προφύλαξης που ισχύει κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε
αθλητικών αγώνων οι οποίοι εγκρίνονται από τον οργανισμό σας, για
παράδειγμα, ένα παγκόσμιο κύπελλο ή ένα εθνικό πρωτάθλημα.
Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει;

Πολιτική ειδικά για τους
αγώνες: Βασικές συνιστώσες

Η προφύλαξη των αθλητών αποτελεί την
ουσία μιας καλής διακυβέρνηση και θα
πρέπει να εδραιωθεί στην ψυχή των
αθλητικών οργανώσεων. Η ύπαρξη ενός
πλαισίου προφύλαξης (όπως οι Αγώνες της
ΔΟΕΧρονικό
Πλαίσιο
για
τους
Ολυμπιακούς Αγώνες) κατά τη διάρκεια
αγώνων που έχουν εγκριθεί από τον
οργανισμό σας αποδεικνύει μια ισχυρή
δέσμευση για την παροχή ενός ασφαλούς
αθλητικού περιβάλλοντος στο οποίο θα
συμμετέχουν οι αθλητές.

1 Πρόλογος

Τα καλά νέα

6 Αναφοράς και διαδικασία για την αντιμετώπιση
περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης

Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι
οργανισμοί ήδη διαθέτουν τους
απαραίτητους μηχανισμούς στο
πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων. Το
σημαντικό εδώ, ωστόσο, είναι να
συνδεθούν αυτοί οι μηχανισμοί σε μια
επίσημη διαδικασία, και να
διασφαλίσετε ότι οι αθλητές και άλλοι
συμμετέχοντες στους αγώνες σας
γνωρίζουν ότι αυτή η διαδικασία
υπάρχει.

Ένα αγωνιστικό πλαίσιο μπορεί να έχει παρόμοιες βασικές
ενότητες με την πολιτική προφύλαξης του οργανισμού σας.
Το πλαίσιο εργασίας της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των αγώνων,
για παράδειγμα, έχει οκτώ βασικές ενότητες, που
παρατίθενται παρακάτω:

2 Στόχος
3 Πεδίο εφαρμογής
4 Προληπτικά μέτρα
5 Υπεύθυνος Προφύλαξης

7 Πειθαρχική διαδικασία
8 Εμπιστευτικότητα
Αυτές οι οκτώ ενότητες ή βήματα περιγράφονται στις
ακόλουθες σελίδες. Αυτό έχει ως στόχο να αποτελέσει
παράδειγμα αγωνιστικό πλαισίου. Υπάρχουν και
άλλες επιλογές και παραδείγματα, μερικά από τα
οποία μπορούν να βρεθούν στην ενότητα "πηγές" του
ηλεκτρονικού εγχειριδίου.
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Μέρος 2
Ανάπτυξη ειδικής πολιτικής
προφύλαξης για τους αγώνες

Πολιτική ειδικά για τον ανταγωνισμό: Βασικές συνιστώσες
Βήμα 1ο:
Πρόλογος

Βήμα 3ο:
Πεδίο εφαρμογής

Ο πρόλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
περιγράψει τη βάση επί της οποίας υποστηρίζεται το
πλαίσιο των Αγώνων. Για παράδειγμα, το πλαίσιο
εργασίας της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των αγώνων
σημειώνει τη Σύσταση 18 της Ολυμπιακής Ατζέντας
2020:
Ενίσχυση της στήριξης των αθλητών· τις
Συστάσεις σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης
και της κακοποίησης από το Διεθνές Φόρουμ Αθλητών
του 2015 και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ
(2016).
Ο πρόλογος του πλαισίου εργασίας της ΔΟΕ κατά
τη διάρκεια των αγώνων σημειώνει περαιτέρω το
ρόλο τεσσάρων Επιτροπών της ΔΟΕ στην
ανάπτυξη του πλαισίου εργασίας της ΔΟΕ κατά τη
διάρκεια των αγώνων

Το πλαίσιο εργασίας της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των
αγώνων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σ’
αυτή την ενότητα:

Βήμα 2ο:

Στόχος
Ο στόχος περιγράφει τι επιθυμεί να επιτύχει το πλαίσιο
εργασίας των αγώνων και πότε. Για παράδειγμα, "Αυτό
το Πλαίσιο έχει ως στόχο να βοηθήσει στην προφύλαξη
των Αθλητών και άλλων Συμμετεχόντων από
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό κατά τη
διάρκεια... [πληροφορίες για τους αγώνες ]."
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-

Σε ποιον εφαρμόζεται το πλαίσιο (π.χ. όλοι οι
Συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες)

-

Πότε εφαρμόζεται το Πλαίσιο (π.χ. από το
άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο του Ολυμπιακού
Χωριού)

-

Με τι σχετίζεται με το πλαίσιο (π.χ. πρόληψη
παρενόχλησης και κακοποίησης)

Στην ενότητα αυτή, το πλαίσιο εργασίας της ΔΟΕ
κατά τη διάρκεια των αγώνων παρέχει περαιτέρω
έναν ορισμό των βασικών όρων,
συμπεριλαμβανομένου και του τι εννοείται με τον όρο
«συμμετέχοντας», καθώς και τον τρόπο με τον οποίο
η ΔΟΕ ορίζει την παρενόχληση και κακοποίηση.

Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία

Ειδική πολιτική για τους Αγώνες: Βασικές συνιστώσες
Βήμα 4:
Προληπτικά μέτρα
Προκειμένου ένα αθλητικό πλαίσιο να είναι
αποτελεσματικό, οι συμμετέχοντες στους αγώνες θα
πρέπει να γνωρίζουν την παρουσία του και τι
μπορεί να συνιστά παρενόχληση και κακοποίηση,
και επομένως τι πρέπει να αναφέρεται.
Ως εκ τούτου, συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη η
επικοινωνία που σχετίζεται με αυτό το πλαίσιο για όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα μπορούσε να έχει τη
μορφή υπομνήματος, ενημερωτικού δελτίου στους
αγώνες, εκπαιδευτικών μαθημάτων κ.λπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
προληπτικά μέτρα, ανατρέξτε στις ενότητες 4 και 5
του παρόντος εγχειριδίου.

Βήμα 5ο:
Ο Υπεύθυνος Προφύλαξης
Σύμφωνα με την οργανωτική πολιτική, το πλαίσιο εργασίας
στη διάρκεια των αγώνων σας θα πρέπει να αναφέρει
λεπτομερώς ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
υποθέσεων
οποιωνδήποτε αναφορών εικαζόμενης
παρενόχλησης και κακοποίησης εντός του πεδίου
εφαρμογής της πολιτικής σας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
αυτός είναι ο Υπεύθυνος Προφύλαξης της ΔΟΕ.
Αυτή η ενότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα να ονομάσει τον
Υπεύθυνο Προφύλαξης (ή Παρόμοιο όρο), αλλά να
περιγράψει την παρουσία του κατά τη διάρκεια του αγώνα,
και τι συνεπάγεται ο ρόλος του και πως επικοινωνούν μαζί
του.

Παράδειγμα εφαρμογής: Διεθνής
Ομοσπονδία Netball - Υπεύθυνος
Ευημερίας και Προφύλαξης Εκδηλώσεων
Ένας Υπεύθυνος Προφύλαξης διορίστηκε από τη
Διεθνή Ομοσπονδία Netball (INF) για το
Παγκόσμιο Κύπελλο Νεολαίας Netball 2017, με την
χρηματοδότηση για τη θέση να προέρχεται από το
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής
Οργανωτικής Επιτροπής και της Νορβηγικής
Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Η παρουσία του Υπεύθυνου Υγείας και
Προφύλαξης ήταν μέρος ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος ασφαλούς αθλητισμού.
Οι Ρόλοι και Οι Ευθύνες του Υπεύθυνου Υγείας και
Προφύλαξης του INF, ο οποίος όφειλε να έχει
αναλάβει τουλάχιστον βασική εκπαίδευση
προφύλαξης της ευαισθητοποίησης, και να επιδείξει
εμπειρία τόσο στη διαφύλαξη όσο και στη
διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, βρίσκονται
εδώ, παράλληλα με τις κατευθυντήριες γραμμές της
INF για την προφύλαξη και προστασία των
παιδιών.
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Μέρος 2
Ανάπτυξη πολιτικής προφύλαξης ειδικά
για τους Αγώνες

Ειδική πολιτική για τους Αγώνες: Βασικές συνιστώσες
Βήμα 6ο:
Υποβολή αναφορών και διαδικασία για την
αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και
κακοποίησης
Παρόμοια με τις απαιτήσεις μιας οργανωτικής πολιτικής, είναι
επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί μια διαδικασία εντός του
πλαισίου εργασίας για τους αγώνες σας, η οποία θα
περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
αναφέρονται περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης
κατά τη διάρκεια των αγώνων και ποια θα είναι η διαδικασία
διαχείρισης υποθέσεων για την παρακολούθηση των εν λόγω
αναφορών.
Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ποιος μπορεί να
αναφέρει περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης
σύμφωνα με το πλαίσιο εργασίας για τους αγώνες σας, σε
ποιον μπορούν να αναφέρουν και τους μηχανισμούς για το
πώς μπορούν να αναφέρουν (τηλεφωνική γραμμή, υπηρεσία
πληροφοριοδοτών κ.λπ.).
Τέτοιοι μηχανισμοί υποβολής αναφορών υπάρχουν συνήθως
ήδη κατά τη διάρκεια των αγώνων για την αντιμετώπιση
άλλων πιθανών παραβάσεων, όπως οι παραβιάσεις κατά
του ντόπινγκ ή οι χειρισμοί των αγώνων.
Το σημαντικό εδώ είναι να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει
ήδη μηχανισμός υποβολής αναφορών για τις αθλητικές
εκθέσεις και κατά πόσον θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί
ώστε να περιλαμβάνει επίσης αναφορές παρενόχλησης και
κακοποίησης.
Το πλαίσιο εργασίας για τους αγώνες σας θα πρέπει επίσης
να περιγράφει εάν εσείς ή άλλες αθλητικές οργανώσεις
έχετε δικαιοδοσία όσον αφορά αναφερόμενα περιστατικά
παρενόχλησης και κακοποίησης στους σχετικούς αγώνες.
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Βήμα 7ο:
Πειθαρχική διαδικασία
Εάν ένα περιστατικό που αναφέρθηκε παραβιάζει το
καταστατικό/τον κώδικα δεοντολογίας των οργανισμών
σας ή παρόμοιο έγγραφο, ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι
για πειθαρχικές διαδικασίες, σύμφωνα με τους
κανονισμούς του οργανισμού σας.
Επιπλέον, εάν μια αναφορά περιλαμβάνει δυνητικά
εγκληματική συνιστώσα, οι υπηρεσίες επιβολής του
νόμου θα πρέπει να ειδοποιούνται. Αυτός ο σύνδεσμος
για την επιβολή του νόμου και την πειθαρχική επιτροπή
του οργανισμού σας ή παρόμοια οντότητα θα πρέπει
να συμπεριληφθεί στην πολιτική σας για τους αγώνες.
Βήμα 8ο:
Εμπιστευτικότητα
Όπως και στην οργανωτική πολιτική σας, η
εμπιστευτικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο
πλαίσιο εργασίας για τους αγώνες, ιδίως σε σχέση με
το πότε μπορούν να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες και
σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία

Λίστα ελέγχου
Η πολιτική σας για τους αγώνες:
Εντοπίζει & αντιμετωπίζει ζητήματα παρενόχλησης και κακοποίηση στον αθλητισμό;

Έχει έναν σαφώς προσδιορισμένο στόχο;
Αναφέρει σε ποιον εφαρμόζεται η πολιτική, πότε και με τι σχετίζεται;
Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαθέσιμα προληπτικά μέτρα,
όπως η επικοινωνία και η εκπαίδευση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη
διάρκεια της επιβολής της πολιτικής·
Περιγράφει με λεπτομέρειες το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση υποθέσεων
οποιωνδήποτε αναφορών εικαζόμενης παρενόχλησης και κακοποίησης στο πλαίσιο της
πολιτικής σας.

Περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο αναφοράς περιστατικών παρενόχλησης &κακοποίησης.
Συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια θα είναι η διαδικασία διαχείρισης
υποθέσεων, για να παρακολουθήσετε τυχόν περιπτώσεις που αναφέρθηκαν
Συμπεριλαμβάνει σύνδεσμο για πειθαρχικές διαδικασίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οργανισμού σας.

Συμπεριλαμβάνει σύνδεσμο για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, και

Εξετάζει τον τρόπο χειρισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών,
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Η πολιτική σας:
Αναπτύχθηκε σε συνεννόηση με αθλητές;
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Ενότητα 3
Ανασκόπηση
Ακολουθώντας αυτή την ενότητα θα πρέπει:
Να κατανοήσετε τις βασικές συνιστώσες μιας
οργανωτικής πολιτικής προφύλαξης αθλητών,
όπως αναφέρεται στις οδηγίες της ΔΟΕ
Να έχετε μια επισκόπηση των βασικών στοιχείων
των πολιτικών προφύλαξης αθλητών ειδικά στη
διάρκεια των αγώνων
Να αρχίστε να προσδιορίζετε τον τρόπο με τον οποίο
κάθε βασικό στοιχείο μπορεί να εφαρμοστεί στις δικές
σας πολιτικές προφύλαξης, σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν για τον οργανισμό σας και το
πεδίο εφαρμογής και τον στόχο των πολιτικών σας
Κατά περίπτωση, να προσδιορίσετε τις ελάχιστες
απαιτήσεις που απαιτούνται από τις οργανώσεις-μέλη
σας ή να προτείνεται να συμπεριληφθούν στην
οργανωτική τους πολιτική ή/και στην πολιτική
προφύλαξης αθλητών για συγκεκριμένους αγώνες.
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Ενότητα 3
Σημειώσεις

Ενότητα 4: Εφαρμογή

Εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Ενότητα 4
Εφαρμογή
Μέρος 3 λαμβάνοντας υπόψιν τα βασικά στοιχεία
της πολιτικής προφύλαξης και την ανάγκη να
υπάρχουν:
— Η πολιτική που εφαρμόζεται στη διάρκεια των
αθλητικών αγώνων που εποπτεύονται από την
οργάνωσή σας, και
— Η πολιτική προφύλαξης αθλητών της οργάνωσης.
Σε αυτό το μέρος θα δούμε πως να εξασφαλίσουμε
την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής/των
πολιτικών προφύλαξης αθλητών που έχετε
αναπτύξει, εξετάζοντας τα ακόλουθα:
— Δυνητικά μοντέλα εφαρμογής στο εθνικό επίπεδο,
— Ενημέρωση για τα μέτρα προφύλαξης, και
— Παροχή της σωστής ενημέρωσης.
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Κεφάλαιο 1
Ορολογία
Πριν εξετάσουμε την ενημέρωση για τις πολιτικές
σας, κρίνεται σκόπιμο να δούμε την ορολογία που
χρησιμοποιείται σχετικά με την προφύλαξη
αθλητών.

Υπάρχουν πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται από τις
αθλητικές οργανώσεις, όταν αναφέρονται στην
προφύλαξη αθλητών από κάθε είδους παρενόχληση και
κακοποίηση. Μερικοί από αυτούς τους όρους μπορούν
να θεωρηθούν ως γενικοί όροι, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά θέματα, ενώ άλλοι είναι
ειδικοί σε κάποιες στοχευμένες ομάδες ή μορφές
παρενόχλησης ή κακοποίησης. Αυτοί οι όροι δεν
εξαντλούνται εδώ, και περιλαμβάνουν:
— Προστασία του αθλητή
— Υγεία του αθλητή
— Προφύλαξη του αθλητή
— Πρόληψη παρενόχλησης και κακοποίησης
— Σκοπούμενη βία
— Βία με βάση το φύλο
— Σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση (και
εκμετάλλευση)
— Ασφαλής αθλητισμός
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Μερικοί από αυτούς τους όρους χρησιμοποιούνται
ενναλακτικά, ωστόσο έχουν διαφορετικά υπονοούμενα. Οι
ερευνητές και ειδικοί έχουν σχηματίσει την προτίμησή τους
για τους διάφορους όρους. Εντούτοις, προς το παρόν, δεν
υπάρχει κανένας όρος που να χρησιμοποιείται ως
συνώνυμος, ενώ μερικοί όροι προτιμώνται προς πιο συχνή
χρήση σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, όπως ο όρος
‘safeguarding’ - προφύλαξη, ο οποίος είναι πιο
διαδεδομένος κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.
Πριν κοιτάξετε να ενημερώσετε για την πολιτική σας, είναι
προτιμότερο
να
ξεκαθαρίσετε,
ποιόν
όρο
θα
χρησιμοποιείτε, και να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο όρος είναι
πλήρως κατανοητός ανάμεσα στους αποδέκτες σας.
Η ΔΟΕ, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιεί τον όρο
“safeguarding athletes from harassment and abuse in sport”
–προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και
κακοποίηση .

Ενότητα 4: Εφαρμογή
Implementation

H
επικοινωνία
με
τους
ενδιαφερόμενους,
συμπεριλαμβανομένων
και
των
επικείμενων
Χειμερινών Αγώνων στο PyeongChang 2018, τους
οποίους
θα
εξετάσουμε
αργότερα,
συχνά
περιλαμβάνει την παρακάτω εικόνα με πληροφορίες,
η οποία επιβεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι
κατανοούν, πως ερμηνεύεται ο όρος «safeguarding»
«προφύλαξη» υπό αυτά τα συμφραζόμενα.

Safe
Guarding

Συνίσταται να σκεφτείτε ποιόν όρο θα χρησιμοποιείτε
όταν αναφέρεστε και ενημερώνετε για τις πολιτικές
προφύλαξης αθλητών, καθώς και ότι ο όρος που
επιλέγετε δεν χρησιμοποιείται εναλλακτικά με άλλους
όρους. Για τη λίστα των κοινώς χρησιμοποιημένων
όρων με την ερμηνεία τους, πατήστε εδώ.

n sport
from harassment and abuse in

rights

Λίστα εργασιών
Σκέφτομαι τον όρο που θα χρησιμοποιήσω
για να ονοματίζω και να ενημερώνω για τις
πολιτικές και τα προγράμματα προφύλαξης
αθλητών.
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Κεφάλαιο 2
Η σωστή ενημέρωση
Έχουμε αναφέρει τη σημασία της ορολογίας που
χρησιμοποιείται για να ενημερώνετε για τις πολιτικές
σας. Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει το ύφος της
ενημέρωσης.
Το θέμα της παρενόχλησης και κακοποίησης ανήκει
στα δύσκολα θέματα προς συζήτηση. Ωστόσο, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω των σοβαρών
επιπτώσεων της παρενόχλησης και κακοποίησης, είναι
σημαντικό ώστε αυτό το θέμα να βγαίνει στο προσκήνιο
και όχι να μένει στην άκρη.
Για να βεβαιωθούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ
σημαντικό να υπάρχει η σωστή ενημέρωση. Οι
πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης των αθλητών
είναι θετικές. Προωθούν ένα πλαίσιο λειτουργίας το
οποίο αποσκοπεί στο να αθλείται ο κάθε αθλητής στο
θετικό περιβάλλον και επιδεικνύουν την υποχρέωση
της οργάνωσής σας για την φροντίδα της υγείας του
αθλητή.
Αντίθετα είναι τα δύο παραδείγματα του πως η
ενημέρωση, σχετική με την πρόβλεψη της
παρενόχλησης στις αθλητικές πρωτοβουλίες, είχε
οργανωθεί από τις δύο οργανώσεις.

2.1 Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες Pyeong Chang 2018
Στη διάρκεια των Αγώνων το πλαίσιο λειτουργίας,
σχετικό με την πρόβλεψη της παρενόχλησης και της
κακοποίησης στον αθλητισμό, έχει θέση σε κάθε
έκδοση των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το πλαίσιο
προβάλλει τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι
συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορούν
να αναφέρουν τα περιστατικά της παρενόχλησης και
της κακοποίησης στη διάρκεια των Αγώνων. Επιπλέον,
το πλαίσιο λειτουργίας δείχνει και τον τρόπο με τον
οποίο εξετάζεται η κάθε αναφορά.
Κρίσιμο στην αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου
λειτουργίας στη διάρκεια των αγώνων είναι να
βεβαιωθούμε ότι οι συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς
Αγώνες είναι ενήμεροι για την ύπαρξή του, και για το τι
σημαίνει να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας
στον χώρο. Ωστόσο, η ενημέρωση γι’ αυτό το
σημαντικό εργαλείο πρέπει να διευθετηθεί σωστά, για
πολλούς λόγους.
Πρώτον, όπως σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις,
πολλές πληροφορίες πρέπει να δοθούν στους αθλητές
και στις αντιπροσωπείες τους πριν την εκδήλωση.
Εντούτοις, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι η
πληροφορία έχει μεταφερθεί σωστά και με κατάλληλο
τρόπο.
Δεύτερον, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι
οποιαδήποτε ενημέρωση σχετική με τους αγώνες ή το
πλαίσιο λειτουργίας τους έχει θετικό υπονοούμενο. Η
αναφορά στα πλαίσια λειτουργίας στη διάρκεια των
αγώνων δεν αποσκοπεί στον εκφοβισμό των
συμμετεχόντων, ότι η παρενόχληση και η κακοποίηση
μπορούν να συμβούν στη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά
στην επιβεβαίωση, ότι οι αθλητές γνωρίζουν ότι η
προφύλαξη και η υγεία τους είναι ύψιστης σημασίας. Οι
πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας στη διάρκεια
των αγώνων, που εφαρμόστηκε στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες στο PyeongChang 2018, είχαν
διαμορφωθεί σε εύκολο, αποτελεσματικό και θετικό
τόνο. Υποστηρίζονται από την κατανοητή επικοινωνιακή
στρατηγική, ώστε να είμαστε σίγουροι, ότι όλες οι
αντιπροσωπείες είναι ενήμερες για την παρουσία του
πλαισίου λειτουργίας. Μπορείτε να βρείτε εδώ here αυτή
τη στρατηγική.
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Η ενημέρωση στη διάρκεια των αγώνων
στοχεύει στο:
— Να ενημερώσει τους αθλητές που
μπορούν να αναφέρουν την παρενόχληση
και την κακοποίηση,
— Να επισημάνουν την παρουσία
υπαλλήλου ασφαλείας της ΔΟΕ,

του

— Να ενισχύσουν το δικαίωμα των αθλητών
στον ασφαλή αθλητισμό, και
— Να ενθαρρύνουν τους
αθλητές να
αναφέρουν τα περιστατικά παρενόχλησης
και κακοποίησης.
Το εγχειρίδιο παροχής πληροφοριών που επιλέχθηκε:
— Ήταν διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες,
— Είχε παραπομπές στο υλικό των άλλων
προγραμμάτων, με πληροφορίες για τους
αθλητές, διαθέσιμο στη διάρκεια των
αγώνων,
— Ενθάρρυνε τους αθλητές να αναφέρουν τα
ύποπτα περιστατικά παρενόχλησης και
κακοποίησης.

“Μέσα στα τελευταία 15 χρόνια έχουμε καταλάβει
ότι το κλειδί της σωστής παροχής πληροφοριών για
τις πολιτικές προφύλαξης αθλητών είναι να
παρουσιάσουμε αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες
στο θετικό κλίμα, ως μέρος της γενικής στρατηγικής
της «καλύτερης πρακτικής».
Η δική μας πολιτική υγείας του
αθλητή ονομάζεται BSS — Snow
Safe.
Ο νεοεγκριθής τίτλος προγράμματος δεν
συμπεριλαμβάνει
πλέον
κανένα
αρνητικό
υπονοούμενο που σχετίζεται με τη λέξη
«προφύλαξη», και συμπεριλαμβάνει τη λέξη που
όλοι όσοι δουλεύουν στον αθλητισμό κατανοούν –
«φύλαξη».
Για να βοηθήσουμε να επικοινωνήσουμε τη σημασία της
προφύλαξης αθλητών, έχουμε σχεδιάσει το εγχειρίδιο
προφύλαξης στο χιόνι: το εύχρηστο εγχειρίδιο για
όλους αυτούς που δουλεύουν με τους αθλητές,
ειδικά σε επίπεδο club, το οποίο περιλαμβάνει τις
πληροφορίες, συμβουλές και οδηγίες που
στηρίζουν τις καλές πρακτικές προφύλαξης, καθώς
και πολλούς άλλους τομείς του αθλητισμού. Η υγεία
του αθλητή βρίσκεται στο επίκεντρο όλων. Οι
αθλητές, που αποτελούν μέρος της διαδικασίας
ανάπτυξης πολιτικής, νιώθουν ενισχυμένοι και η
συμμετοχή τους προβάλλει πολύ θετικό μήνυμα
στον κόσμο. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε
και να παρέχουμε πληροφορίες, εμμένοντας στις
καλύτερες πρακτικές. Επομένως:
— Να διατηρείτε το θετικό περιεχόμενο,

2.2 Βρετανική Ομοσπονδία
Σκι &Σνόουμπορντ –
Ασφάλεια στο χιόνι
O Εθνικός Σύλλογος Σκι (Βρετανικό Σκι &
Σνόουμπορντ) εδώ και 15 χρόνια αναπτύσσει
πολιτικές και προγράμματα, σχετικά με την
προφύλαξη αθλητών. Αντίθετα, Τζέννυ Σουτ,
από την Βρετανική Ομοσπονδία Σκι &
Σνόουμπορντ, παρουσιάζει πως η ενημέρωση
σχετική με την προφύλαξη αθλητών,
παρέχεται από αυτή την Εθνική Ομοσπονδία.

— Σκεφτείτε την ονομασία των πρωτοβουλιών
για την προφύλαξή σας – είναι σαφής,
εύκολη στην κατανόηση και
απομνημόνευση ?
— Όταν
αναπτύσσετε
την
πολιτική
προφύλαξης
και
την
περιρρέουσα
ενημέρωση, συμπεριλάβετε τους αθλητές!
Οι αθλητές γνωρίζουν καλύτερα τι έχει
απήχηση ανάμεσά τους.”
Τζέννυ Σουτ
Βρετανική Ομοσπονδία Σκι &Σνόουμπορντ
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Κεφάλαιο 3
Ενημέρωση
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 1, είναι σημαντικό
οι πολιτικές για την προφύλαξη αθλητών να
στηριχθούν επίσημα από το υψηλόβαθμο
προσωπικό της οργάνωσής σας. Επίσης, είναι
καίριας σημασίας, όλες οι ομάδες συμμετεχόντων να
ενημερωθούν σωστά για τις πολιτικές σας.
Οι αθλητές και άλλοι συμμετέχοντες έχουν ανάγκη να
ξέρουν ότι υπάρχουν πολιτικές στο χώρο, που
μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και
υποστήριξη, και ότι οι αναφορές θα ερευνηθούν με
κατάλληλο τρόπο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα
εξετάσουμε τα σημεία-κλειδιά στην επικοινωνία της
πολιτικής σας, χωρίζοντας τις πληροφορίες σε τρία
σημαντικά σκέλη:
— Εσωτερική ενημέρωση
— Ενημέρωση για την πολιτική προφύλαξης των
αγώνων
— Ενημέρωση για την οργανωτική πολιτική.

3.1 Εσωτερική ενημέρωση
Άνθρωποι στην οργάνωσή σας που δεν

Ποιός? έχουν άμεση υποχρέωση στην εφαρμογή
της πολιτικής.
Είναι σημαντικό να υπάρχει κατανόηση και
ομοφωνία, δεδομένης της σημασίας της
προφύλαξης αθλητών στην οργάνωσή σας,
και ότι όλοι έχουν επίγνωση των πολιτικών
προφύλαξης αθλητών, καθώς και των
απαιτούμενων διαδικασιών, ακόμα και αν
αυτά δεν αφορούν άμεσα όλα τα μέλη της
οργάνωσής σας.
Η εσωτερική ενημέρωση που αφορά τις πολιτικές σας
και τις απαιτούμενες διαδικασίες μπορεί να
πραγματοποιείται μέσω email, εφημερίδας ή άλλων
συστημάτων
εσωτερικής
επικοινωνίας
που
χρησιμοποιούνται στην οργάνωσή σας.
Για παράδειγμα, ένα άρθρο δημοσιεύτηκε στην
πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας της ΔΟΕ, πριν
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016, το οποίο
ενημέρωνε όλα τα μέλη της διοίκησης της ΔΟΕ για την
πολιτική που θα ίσχυε στον χώρο των Ολυμπιακών
Αγώνων, όπως και για άλλες πρωτοβουλίες που
σχεδιάστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος της ΔΟΕ
για την πρόληψη της παρενόχλησης και κακοποίησης
στον αθλητισμό.

Λίστα εργασιών
Ενημερώνω τα μέλη του προσωπικού και
τους εθελοντές της οργάνωσης για την
ανάπτυξη της πολιτικής προφύλαξης
αθλητών
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3.2 Ενημέρωση για την πολιτική
προφύλαξης των αγώνων
Όπως είδαμε στην Ενότητα 3, οι πολιτικές
προφύλαξης των αγώνων απαιτούν τη
συνεργασία και τη συμμετοχή μεταξύ των
πολλών συμμετεχόντων, ώστε να είμαστε
βέβαιοι ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Επομένως, συνίσταται η ενημερωτική στρατηγική να
αναπτυχθεί πριν τους αγώνες, ώστε να είμαστε
σίγουροι ότι ο κάθε συμμετέχον έχει πληροφορηθεί
για την δική σας πολιτική των αγώνων και για το τι
σημαίνει αυτή γι’ αυτόν.
Η παρακάτω εικόνα παραθέτει παραδείγματα των
συμμετεχόντων, που μπορεί να χρειάζεται να
προσελκυσθούν στο δικό σας σχέδιο ενημέρωσης
για την πολιτική των αγώνων.

Διοικητικό
προσωπικό

Επιτροπή
αθλητών

Θεωρητικά, εδώ μπορούν να υπάρχουν δύο διαφορετικές μορφές ενημέρωσης:
— Ενημέρωση που βασίζεται στη λειτουργία,
— Ενημέρωση με στόχο την καλλιέργεια της επίγνωσης.
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Κεφάλαιο 3
Ενημέρωση
Ενημέρωση που βασίζεται στη λειτουργία
Οποιοσδήποτε που έχει άμεση εμπλοκή

Ποιος; στις ενέργειες λειτουργίας της δικής σας
πολιτικής των αγώνων, το άτομο που
μπορεί να συμβάλλει στη σωστή
εφαρμογή της. Για παράδειγμα, ο
υπάλληλος ασφαλείας, αρμόδια ομάδα,
ομάδα στήριξης αθλητή κλπ.
Όπως συμβαίνει με όλες τις διαδικασίες στο χώρο
στη διάρκεια των αθλητικών αγώνων, πολλοί
άνθρωποι πρέπει να έχουν άμεση εμπλοκή στην
επιβεβαίωση, ότι όλα κυλάνε ομαλά στην εκδήλωση,
για την οποία έγινε αναφορά του περιστατικού. Οι
εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της δικής σας
πολιτικής των αγώνων πρέπει ωστόσο να κατανοούν
το δικό τους ρόλο και το ρόλο που έχουν τα άλλα
άτομα, που είναι άμεσα εμπλεκόμενα.

Λίστα εργασιών
Βεβαιωθείτε ότι η πολιτική, ρόλοι και
αρμοδιότητες όλων των ατόμων που
εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή
της
πολιτικής,
είναι
καλά
ενημερωμένοι. Αυτό μπορεί να γίνει
μέσω
email,
συναντήσεων,
βιντεοκλήσεων κλπ.

Για παράδειγμα, η πολιτική στη διάρκεια των Αγώνων
του Ρίο 2016 συμπεριλάμβανε τη συνεργασία και την
επικοινωνία μεταξύ πολλών ομάδων, όπως τον
υπάλληλο ασφαλείας της ΔΟΕ, τον υπεύθυνο για
θέματα δεοντολογίας και ηθικής της ΔΟΕ, την
οργανωτική επιτροπή των ιατρών επαγγελματιών, την
ομάδα διεθνών σχέσεων της Εθνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής της ΔΟΕ, νομικό τμήμα της ΔΟΕ κλπ.
Λόγω του ότι όλοι οι προαναφερθέντες συμμετέχοντες
είχαν πολλές άλλες υποχρεώσεις στη διάρκεια των
Αγώνων, ήταν σημαντικό πριν τους Αγώνες να
υπάρχει καλή ενημέρωση για τον ρόλο τους στην
πολιτική στη διάρκεια των Αγώνων .
Επιπλέον, στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του
Ρίο 2016, οι αθλητές ενημερώθηκαν ότι μπορούν να
αναφέρουν τα περιστατικά της παρενόχλησης και
κακοποίησης με διάφορους τρόπους, όπως και
απευθείας:
— Στα μέλη της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ,
— Στο προσωπικό του γραφείου της Ιατρικής
Επιτροπής της ΔΟΕ στην πολυκλινική του
Ολυμπιακού χωριού,
— Στο προσωπικό στο χώρο των αθλητών
της ΔΟΕ στο Ολυμπιακό χωριό.
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Ήταν σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι αυτοί οι
άνθρωποι γνώριζαν για την πολιτική προφύλαξης
στη διάρκεια των Αγώνων, και τι έπρεπε να κάνουν
σε περίπτωση που κάποιος αθλητής απευθυνθεί σε
αυτούς με αναφορά.

Πρόταση
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε σχετικές έρευνες
για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε σε
περίπτωση αναφοράς περιστατικού
παρενόχλησης και κακοποίησης. Αυτή η άσκηση
μπορεί να περιέχει κενά ή παρεξηγήσεις πριν
την διεξαγωγή των αγώνων.
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Ενημέρωση με στόχο την καλλιέργεια της
επίγνωσης
Όλοι όσους στοχεύει να προφυλάξει η
Ποιός; πολιτική σας στη διάρκεια του αγώνα.
Αναμφίβολα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι
να βεβαιωθούμε ότι οι αθλητές, που
αγωνίζονται στους αγώνες σας, έχουν
επίγνωση ότι η πολιτική προφύλαξης
λειτουργεί στο χώρο, και σε ποιόν πρέπει να
απευθυνθούν σε περίπτωση που έχουν
κάποιο
περιστατικό
παρενόχλησης
ή
κακοποίησης, που περιλαμβάνεται στη δική
σας πολιτική των αγώνων.

Με στόχο την εξασφάλιση της σωστής ενημέρωσης της
πολιτικής των αγώνων, συνίσταται να σκεφτείτε το μέσον
ενημέρωσης πριν την εκδήλωση, το οποίο μπορεί να έχει
αυτή τη μορφή, π.χ.:

Emails

Φάκελοι πληροφοριών

Όπως και επικοινωνία στη διάρκεια της εκδήλωσης, π.χ.,

Οι βασικές πληροφορίες για τους αθλητές
πρέπει να περιλαμβάνουν:
— Τι σημαίνουν η παρενόχληση και η κακοποίηση
σύμφωνα με την δική σας πολιτική των αγώνων,
— Γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε
οποιαδήποτε περιστατικά,

Αφίσες

Οθόνες
προβολής

Κιόσκια πληροφοριών

— Ποιος πρέπει να αναφέρει τα περιστατικά
παρενόχλησης και κακοποίησης,
— Σε ποιόν να αναφέρει, και
— Που μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες.
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι αρχηγοί της κάθε
αντιπροσωπείας, παρόντες συνοδοί των συμμετεχόντων,
αθλητικές οργανώσεις, κατά περίπτωση, να έχουν
επίγνωση της πολιτικής των αγώνων στο χώρο, ώστε να
μπορούν να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στους
αθλητές τους, όπως και να διαπιστώσουν πόσο
συμβαδίζουν με τις δικές τους πολιτικές και διαδικασίες,
εάν υπάρχουν.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016, είχαν
σχεδιαστεί
τα
ενημερωτικά
φυλλάδια,
που
πληροφορούσαν τους αθλητές σε ποιόν πρέπει να
αναφέρουν περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης
που αντιλήφθηκαν στη διάρκεια των Αγώνων. Μπορείτε
να βρείτε αυτή την πληροφορία εδώ here.
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Κεφάλαιο 3
Ενημέρωση

Λίστα εργασιών
Αναπτύσσω την επικοινωνιακή
στρατηγική για να ενημερώσω όλους
τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες για
την πολιτική προφύλαξης των αγώνων.
Αυτή η διαδικασία πρέπει να
συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση για τη
λειτουργία και την ενημέρωση για την
καλλιέργεια της επίγνωσης.

3.3 Ενημέρωση για την
πολιτική της οργάνωσης
Σε αυτό το κεφάλαιο προαναφέραμε ότι λάβαμε υπόψιν
το γεγονός ότι μπορούν να υπάρχουν διάφορα μοντέλα,
μέσω των οποίων η πολιτική της οργάνωσής σας
μπορεί να εφαρμοστεί. Οι σχετικές μελέτες, που
παρουσιάσαμε, παρά τις διαφορές τους, έχουν όλες την
κοινή ανάγκη για την ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ
των πολυάριθμων παικτών.
Επομένως συνίσταται, όταν αναπτύσσετε την
στρατηγική της οργάνωσής σας, όπως περιγράφεται
συνοπτικά στην Ενότητα 3, να σκεφτείτε όλες τις
οργανώσεις που εμπλέκονται στην εφαρμογή της
πολιτικής σας, και να αναπτύξετε την στρατηγική
ενημέρωσης να βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν την
επίγνωση του ρόλου που ανέλαβαν.

Επιπλέον, είτε είστε Διεθνής Ομοσπονδία, είτε Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι σημαντικό οι Εθνικές
Ομοσπονδίες, αθλητικές λέσχες κλπ. που υπάγονται
στην οργάνωσή σας, να έχουν την επίγνωση της
πολιτικής προφύλαξης και πως εφαρμόζεται σχετικά με
αυτούς.
Το κλειδί θα αποτελέσει η ενημέρωση των αθλητών και
των μελών της συνοδείας των αθλητών, που
καλύπτονται από την πολιτική της οργάνωσής σας. Η
ενημέρωση μπορεί να είναι άμεση, π.χ. στην
αντιπροσωπεία της ΕΟΕ, ή έμμεση, μέσω των Εθνικών
Ομοσπονδιών των Διεθνών Ομοσπονδιών.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η ενημερωτική στρατηγική προς
τον αθλητή ή την συνοδεία του θα αποτελέσει το κλειδί.
Όπως και η επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση γίνεται κατ’
ευθείαν, ώστε να είμαστε σίγουροι για την σαφή και
σωστή πληροφόρηση.
Μπορείτε να βρείτε εδώ here το παράδειγμα της
ενημερωτικής στρατηγικής της οργάνωσης.
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Βασικοί
συμμετέχοντες

Παράδειγμα της ενημερωτικής στρατηγικής της οργάνωσης
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Κεφάλαιο 4
Εκπαίδευση
Όπως έχουμε αναφέρει, τα σημαντικά βήματα στην
πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την
ενημέρωση των πολιτικών και διαδικασιών
προφύλαξης αθλητών.
Εντούτοις, για να ενισχύσουμε πραγματικά την
αποτελεσματικότητα τέτοιων πολιτικών, και με αυτό
εννοούμε να έχουμε την θετική επίδραση διαρκείας
στην υγεία του αθλητή, πρέπει να λάβουμε υπόψιν και
να αντιμετωπίσουμε και άλλα εμπόδια.
Δεν περιορίζονται εδώ, και περιλαμβάνουν:
— Φόβος να κάνω την αναφορά,
— Έλλειψη κατανόησης για το τι συνιστούν
η παρενόχληση και η κακοποίηση,
— Αμφιβολίες ότι οι ευθύνες, σχετικές με την
προφύλαξη αθλητών, αναλογούν σε κάποιον άλλον,
— Πτυχές του πολιτισμού του αθλητισμού που, όπως
αποδεικνύουν
οι
έρευνες,
μπορούν
να
διευκολύνουν την παρενόχληση και κακοποίηση,
και
— Δυσπιστία για τη διαδικασία της αναφοράς.
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία μπορούν να
αντιμετωπισθούν μέσω του υλικού και των
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
για
όλους
τους
εμπλεκόμενους σε αθλητισμό.
Παρακάτω θα εξετάσουμε κάποιο εκπαιδευτικό υλικό
της ΔΟΕ, σχετικό με την πρόληψη της παρενόχλησης
και κακοποίησης στον αθλητισμό, όπως και σημείακλειδιά που πρέπει να λάβετε υπόψιν κατά την
ανάπτυξη του υλικού ή των προγραμμάτων στήριξης
των πολιτικών προφύλαξης αθλητών.

4.1 Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΟΕ για
την πρόληψη παρενόχλησης και
κακοποίησης
Η ΔΟΕ ανέπτυξε αρκετό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με
την προφύλαξη αθλητών, το οποίο είναι δωρεάν και
προσβάσιμο σε όλους τους αθλητές και τα μέλη της
συνοδείας τους.
Συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

TTaakkee tthhee
Εκπαιδευτική πύλη αθλητών:
C
Coouurrssee!!Μαθήματα για την προφύλαξη αθλητών

Αυτά τα δωρεάν μαθήματα μικρής
διάρκειας για αθλητές και μέλη της
συνοδείας των αθλητών, σχεδιάστηκαν
από τους Dr Margo Mountjoy και Mr
Sheldon Kennedy, και παρουσιάζουν
περιληπτικά όλα τα βασικά στοιχεία της
προφύλαξης αθλητών.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για την υγεία
των
αθλητριών:
Διαδραστικό
εργαλείο
Εκτός από την διδακτική ενότητα για
την παρενόχληση και κακοποίηση,
αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει και
άλλα
σημαντικά
θέματα
υγείας
αθλητριών, όπως πρόληψη τραύματος
και διατροφή.
Σεξουαλική παρενόχληση και
κακοποίηση στον αθλητισμό:
Διαδραστικό εργαλείο
Tο παρόν διαδραστικό εγχειρίδιο
παρουσιάζει παραδείγματα του τι
συνιστά
την
παρενόχληση
και
κακοποίηση, παραθέτοντας μελέτες
περίπτωσης.
Παρενόχληση και Κακοποίηση στον
αθλητισμό: Πληροφοριακό δελτίο
Παρακαλούμε να μοιράζεστε ελεύθερα τους
συνδέσμους με τους αθλητές και μέλη συνοδείας.
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Εάν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσετε με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε
στο safeguardingofficer@olympic.org και θα σας
βοηθήσουμε.
Όλες οι προαναφερθείσες
διαθέσιμες online.

πρωτοβουλίες

είναι
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4.2 Σχεδιάζοντας το εκπαιδευτικό
υλικό για την προφύλαξη
αθλητών:
σημεία - κλειδιά
Όταν σχεδιάζετε το εκπαιδευτικό υλικό,
υπάρχουν πολλά σημεία-κλειδιά, που
πρέπει να λάβετε υπόψιν, όπως :
— Κοινό-στόχος,
— Τρόπος παροχής,
— Που στοχεύει και εστιάζει το περιεχόμενο,
— Εύρος του περιεχομένου – είναι μια μικρή σειρά
μαθημάτων που περιέχει τη βασική περίληψη ή ένα
μεγαλύτερο
επιμορφωτικό
πρόγραμμα
με
λεπτομερείς πληροφορίες,
— Συχνότητα του προγράμματος – μπορεί να
παρακολουθηθεί μία φορά ή πολλές φορές, για
παράδειγμα,
— Η ολοκλήρωση του προγράμματος για το κοινόστόχο είναι υποχρεωτική ή μη;
— Ένταξη και υποστήριξη.

4.2.1 Κοινό-στόχος
Όπως έχουμε αναφέρει, η προφύλαξη αθλητών
περιλαμβάνει τη συνεργασία πολλών συμμετεχόντων.
Εντούτοις, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσετε ποιες
ομάδες χρειάζονται επιμόρφωση στην προφύλαξη
αθλητών και σε ποιο βαθμό.
Παρακάτω παρατίθενται κάποιες ομάδες που
μπορούν να αποτελέσουν κοινό-στόχο του
εκπαιδευτικού υλικού:
— Αθλητές,
— Μέλη συνοδείας των αθλητών,
— Εθελοντές,
— Διοίκηση των αθλητικών οργανώσεων, και
άλλες επίσημες προσωπικότητες/οργανώσεις που
συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική σας.

— Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ κάποια
σημεία εκπαίδευσης μπορούν να είναι ίδια
ανάμεσα στις ομάδες συμμετεχόντων, πιθανόν
να υπάρχουν κάποιες ειδικές πληροφορίες και
κατ’ οίκον εκπαιδευτικό υλικό για ειδικές ομάδες .
Στην πορεία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού,
σχετικού με την προφύλαξη αθλητών, συνιστάται
ανεπιφύλακτα να εξακριβώσετε την ομάδα-στόχο, με
επίγνωση ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει το είδος των
πληροφοριών που θα συμπεριληφθούν καθώς και τον
τρόπο της παροχής τους.
Αυτό μπορεί να επηρεάσει επίσης τις γλώσσες στις
οποίες, ιδανικά, το υλικό σας πρέπει να είναι διαθέσιμο.
Επίσης, συμπεριλαμβάνει και άλλα μέσα στην πορεία
της ενημέρωσης, όπως υποτιτλισμούς ή κώδικα
Μπράιγ για αθλητές με ειδικές ανάγκες.
Η εκπαίδευση των μελών συνοδείας είναι ζωτικής
σημασίας, όπως και η κατανόηση του ρόλου τους στην
προφύλαξη αθλητών. Είναι σημαντικό να περιγράψετε
τι συνιστά την παρενόχληση και κακοποίηση, καθώς και
τα μέτρα πρόληψης και τις απαραίτητες ενέργειες σε
περίπτωση υποψίας περιστατικού παρενόχλησης και
κακοποίησης.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι η
νομοθεσία, σχετική με την προφύλαξη αθλητών, μπορεί
να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες
πληροφορίες πατήστε εδώ click here.
Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το διοικητικό
προσωπικό της οργάνωσής σας επίσης λαμβάνει
εκπαίδευση και επιμόρφωση, σχετικά με την
προφύλαξη αθλητών. Ενδεχομένως, μπορούν να είναι
οι συμμετέχοντες που είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν
τους
μηχανισμούς
που
συμπεριλαμβάνονται στην δική σας πολιτική και
διαδικασίες προφύλαξης αθλητών. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, όταν πρόκειται για έλεγχο πριν την
πρόσληψη, όπως θα δούμε στην Ενότητα 5.
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Κεφάλαιο 4
Εκπαίδευση

4.2.2 Τρόπος παροχής
Ο τρόπος παροχής ενός προγράμματος
εκπαίδευσης μπορεί να εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, ανάμεσά τους:
— Ποιο είναι το δικό σας κοινό-στόχος,
— ο ρόλος του στην προφύλαξη αθλητών,
— πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης,
— γεωγραφικές συνιστώσες, κλπ.
Αυτή την περίοδο, διάφορες οργανώσεις παρέχουν
την εκπαίδευση για την προφύλαξη αθλητών με
ποικίλους τρόπους. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν:
— διαδικτυακά σεμινάρια
— εργαστήρια και μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο
— σειρές διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων.
Συνίσταται να χρησιμοποιείτε τον τρόπο παροχής
πληροφοριών που είναι προτιμότερος από το δικό σας
κοινό-στόχο, και το υλικό εκπαίδευσης για την
προφύλαξη αθλητών να είναι διαδραστικό, στοχευμένο
στο κοινό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα,
ώστε να διευκολύνει την κατανόηση των πληροφοριών
που περιλαμβάνονται.

Συμβουλή

Στοχευμένη
Προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα
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4.2.3 Στόχος και εστίαση
Γιατί αυτό είναι σημαντικό; Όπως προαναφέρθηκε,
τα σημεία-κλειδιά της εκπαίδευσης μπορούν να
διαφέρουν ανάλογα με το κοινό στο οποίο
στοχεύουν.
Επομένως, συνίσταται όταν ορίζετε τον στόχο και
τα σημεία που θα εστιάσετε τις πληροφορίες
εκπαίδευσης:
Να φροντίσετε να συμφωνεί
υπάρχουσες έρευνες στο χώρο,

με

τις

Να συμβουλευτείτε τους ειδικούς,
Να προσδιορίσετε το βάθος και το επίπεδο της
εκπαίδευσης που θέλετε να παρέχετε, π.χ. θα
είναι μια αφίσα με σημεία-κλειδιά ή θα είναι
διαδικτυακά μαθήματα διάρκειας τριών ωρών,
Να ζητήσετε μια μικρή ομάδα των
εκπροσώπων του κοινού-στόχου σας, να
σκεφτούν τι χρειάζεται να ξέρουν περισσότερο
σχετικά με την προφύλαξη αθλητών, και
Να ζητήσετε από μια τρίτη πλευρά να
αξιολογήσει το δικό σας εκπαίδευτικό υλικό,
πριν το ολοκληρώσετε εσείς, ώστε να
βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει τις πληροφορίες
που πρέπει.
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4.2.4 Το βάθος του
περιεχομένου και η
συχνότητα παροχής
Μολονότι ο καθένας δεν χρειάζεται να είναι ειδικός στην
προφύλαξη αθλητών, υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο
κατανόησης του τι πληροφορίες χρειάζεται το κοινόστόχος σας σχετικά με την προφύλαξη αθλητών.

Συμφωνώ με
τις έρευνες

Ζητάω την
αξιολόγηση
από τρίτους

Σκέφτομαι τις
ανάγκες του τελικού
χρήστη: Ρωτάω!

Σημεία-κλειδιά στον προσδιορισμό του στόχου και εστίασης
του εκπαιδευτικού υλικού για την προφύλαξη αθλητών

Για παράδειγμα, οι αθλητές μπορεί να χρειάζονται να
έχουν τη γενική εικόνα σχετικά με τα δικαιώματά τους,
τον ρόλο και τις ευθύνες στην επιβεβαίωση του
ασφαλούς αθλητικού περιβάλλοντος, τι σημαίνουν η
παρενόχληση και η κακοποίηση και πως να αναφέρουν
το κάθε περιστατικό.
Τα μέλη συνοδείας των αθλητών, ωστόσο, μπορεί να
χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για την
προφύλαξη αθλητών, ειδικά σε περίπτωση, π.χ., που
ο ρόλος τους στον αθλητισμό περιλαμβάνει την άμεση
επαφή με αθλητές που θεωρούνται ευάλωτοι, π.χ.
παιδιά, γυναίκες και κορίτσια, elite αθλητές, αθλητές με
ειδικές ανάγκες και ΛΟΑΤ αθλητές.
Εντούτοις, είναι σημαντικό να σκεφτείτε για την
ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να
μεταδοθούν μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Επιπλέον, πρέπει να σκεφτείτε αν είναι αρκετό το ένα
και μόνο πρόγραμμα, ή χρειάζεται να παρέχετε σε
κάποιες ομάδες τη συνεχή πληροφόρηση και
κατανόηση του θέματος προφύλαξης αθλητών, μετά
την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος,
που διήρκησε για περισσότερο χρονικό διάστημα.
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Εκπαίδευση

Παράδειγμα εφαρμογής:
Προφύλαξη των παιδιών στη μονάδα αθλητισμού – Ηνωμένο Βασίλειο
Η προφύλαξη των παιδιών στη μονάδα αθλητισμού (CPSU) είναι μια σύμπραξη ανάμεσα
στην Εθνική Ένωση Πρόληψης Σκληρότητας Ενάντια Στα Παιδιά (NSPCC), Αθλητισμό
Αγγλίας, Αθλητισμό Νότιας Ιρλανδίας και Αθλητισμό Ουαλίας. Η μονάδα ιδρύθηκε για να
συνεργάζεται με τα Αθλητικά Συμβούλια του Ηνωμένου Βασίλειου, Εθνικά Κυβερνητικά
Σώματα (ή Εθνικές Ομοσπονδίες), συμπράξεις με τον Αθλητισμό Αριστοκρατών και άλλες
οργανώσεις, για να τους βοηθήσει να μειώσουν τον κίνδυνο της κακοποίησης των
παιδιών στη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων.
Η αποστολή της CPSU στοχεύει στο να χτίσει την ικανότητα του αθλητισμού να
προφυλάξει τα παιδιά και τους νέους μέσα ή δια μέσου του αθλητισμού και να διευκολύνει
τις αθλητικές οργανώσεις να οδηγήσουν προς τον ασφαλή δρόμο τα παιδιά υπό την
προστασία τους.
Ένα μέρος του αναλυτικού προγράμματος της CPSU περιλαμβάνει συμβουλές προς τις
αθλητικές οργανώσεις και τους συμμετέχοντες τους, σχετικές με την ασφαλή προπόνηση
και εκπαίδευση των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το πλαίσιο λειτουργίας της CPSU για την ασφαλή εκπαίδευση και προπόνηση έχει
σχεδιαστεί μέσω των πολυσύνθετων ασκήσεων «ικανοτήτων και γνώσεων», οι οποίες
συμφωνούν με τα πλαίσια λειτουργίας εθνικής (και άλλης επαγγελματικής ) εκπαίδευσης και με τις
θεσμοθετημένες οδηγίες.
Η CPSU προσφέρει συμβουλές, σε συμφωνία με την εθνικές οδηγίες, εκτιμώντας το
σωστό επίπεδο της εκπαίδευσης για διάφορους φορείς. Τα διαφορετικά επίπεδα
εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
— Εισαγωγική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τις βασικές αρχές της προφύλαξης των
παιδιών και νέων,
— Βασική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τις σημαντικότερες αρχές της καλής πρακτικής
προφύλαξης, που ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς και στη νομοθεσία,
— Εκπαίδευση των ειδικών προφύλαξης (γι’ αυτούς που έχουν ειδικό ρόλο στο
περιβάλλον του αθλητισμού), και
— Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία αφορά αυτούς που δουλεύουν με παιδιά
και νέους, για να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσω της επιπρόσθετης εκπαίδευσης.
Η CPSU συνιστά σε όλα τα άτομα με συνεχή ευθύνη για τα παιδιά να παρακολουθήσουν
τα εκπαιδευτικά μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών.
Επιπλέον, η CPSU τονίζει ότι «η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για άτομα στο αθλητικό
πλαίσιο, για τα οποία οι ρόλοι αθλητισμού είναι οι καταλληλότεροι. Μερικά εθνικά
κυβερνητικά σώματα έχουν σειρές μαθημάτων ειδικά για αθλητισμό και συζητάνε για την
ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού».
Εάν θέλετε, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της CPSU website, για να βρείτε παραδείγματα
του υλικού που συμπεριλαμβάνουν διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, πως γίνεται η παροχή
της εκπαίδευσης και σε ποιους στοχεύει, ως παράδειγμα του γενικού εκπαιδευτικού
προγράμματος για την προφύλαξη παιδιών .
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4.2.5 Προαιρετική ή υποχρεωτική;
Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε εάν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που χρησιμοποιείτε ή αναπτύσσετε
σχετικά με την προφύλαξη αθλητών είναι υποχρεωτικά
ή προαιρετικά στον οργανισμό σας. Αυτό μπορεί να έχει
ιδιαίτερη σημασία όταν σκεφτείτε για ποιόν προορίζεται
η εκπαίδευση.
Η υποχρεωτική εκπαίδευση θα απαιτούσε έναν
μηχανισμό παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι
όλοι όσοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν αυτήν
την εκπαίδευση, το έχουν κάνει. Ωστόσο, είναι επίσης
σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι, εάν το εκπαιδευτικό
υλικό είναι διαθέσιμο σε προαιρετική βάση, τα άτομα
που χρειάζονται την εκπαίδευση περισσότερο,
μπορεί να μην θέλουν να την κάνουν εθελοντικά.

4.2.6 Ένταξη και υποστήριξη
Τέλος, ίσως θελήσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο
ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού σε συνεργασία με
άλλους οργανισμούς, όπως φιλανθρωπικούς ή
κυβερνητικούς οργανισμούς, ειδικά εάν οι πολιτικές
προφύλαξης περιλαμβάνουν συνδέσμους προς αυτούς
τους οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να είναι,
για παράδειγμα, μη κυβερνητικές οργανώσεις εκτός
αθλητισμού, ενώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
υπηρεσίες για παιδιά κ.λπ.

Παράδειγμα εφαρμογής:
Ομάδα σεβασμού – Καναδάς
Η ομάδα σεβασμού παρέχει διαδικτυακή εκπαίδευση
πιστοποίησης για Καναδούς προπονητές και γονείς. Τα
προγράμματα σεβασμού τους στον αθλητισμό εστιάζουν
στην πρόληψη της κακοποίησης, του εκφοβισμού, της
παρενόχλησης και των διακρίσεων, και δημιουργούν
ασφαλή αθλητικά περιβάλλοντα.
Το πρόγραμμα προπονητών είναι διαπιστευμένο από τον
Σύλλογο Προπονητών του Καναδά, προσφέροντας
τίτλους
επαγγελματικής
κατάρτισης
μετά
την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Πάνω από 900.000
Καναδοί έχουν πιστοποιηθεί από αυτές τις ομάδες.

Παράδειγμα εφαρμογής:
Ολυμπιακή Επιτροπή Τσεχίας
Το 2010, η Τσεχική Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία
με αθλητικά πανεπιστήμια στην επικράτειά της,
πράγμα που σημαίνει ότι συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με τις γυναίκες στον αθλητισμό και την πρόληψη
παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό,
χρησιμοποιώντας το υλικό της ΔΟΕ, διδάσκονται στα αθλητικά
πανεπιστημιακά προγράμματα - διασφαλίζοντας με αυτό τον
τρόπο την κατανόηση αυτών των σημαντικών θεμάτων από τους
μελλοντικούς επόπτες του αθλητισμού.
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Κεφάλαιο 4
Εκπαίδευση

4.3 Εκπαιδευτικό υλικό
Λίστα ελέγχου
Σχεδιασμός:
Έχει εξακριβωθεί το κοινό-στόχος;
Έχουν ορισθεί οι στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού;
Ζητήθηκε η γνώμη εκπροσώπων από την ομάδα κοινού-στόχου για να
διασφαλιστεί ότι ο στόχος του εκπαιδευτικού σας υλικού
ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες που προσδιορίζονται από το κοινό-στόχο;

Έχει προσδιορισθεί ο τρόπος παροχής υλικού;
Ο τρόπος παροχής υλικού συμβαδίζει με το κοινό-στόχο;
Έχετε φροντίσει για τις γλώσσες και μεθόδους επικοινωνίας για τους
ανθρώπους με ειδικές ανάγκες;
Το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες;
Το εκπαιδευτικό υλικό σας θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με κάποια άλλη
οργάνωση/αρχή;
Περιεχόμενο:
Όλες οι πτυχές της παρενόχλησης και κακοποίησης έχουν περιληφθεί στην πολιτική σας;
Το περιεχόμενο συμφωνεί με τις υπάρχουσες έρευνες σχετικές με την παρενόχληση και την
κακοποίηση;

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αξιολογηθεί από κάποια τρίτη πλευρά ώστε να υπάρχει η
βεβαιότητα ότι αντιστοιχεί στον στόχο που θέσατε;
Οι αθλητές έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό του υλικού;
Έχει σημειωθεί πού το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες;
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Κεφάλαιο 5
Μοντέλα εφαρμογής

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας πολιτικής
προφύλαξης αθλητών απαιτεί συνεργασία και
επικοινωνία μεταξύ πολλών συμμετεχόντων. Σε εθνικό
επίπεδο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το
συνδυασμό των πολιτικών και των διαδικασιών
αναφοράς πολλών αθλητικών οργανώσεων.
Καθώς οι οργανωτικές δομές των αθλητικών
οργανώσεων διαφέρουν μεταξύ των εθνών, δεν
υπάρχει κανένα μοντέλο που να μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλους. Σε αυτό το κεφάλαιο
προσπαθούμε να παρέχουμε τις χαρακτηριστικές
περιπτώσεις για το πώς τα διαφορετικά έθνη δομούν,
προς το παρόν, τα προγράμματα προφύλαξης των
αθλητών τους, προκειμένου να παρέχουμε μερικά
παραδείγματα, που μπορούν να είναι χρήσιμα για
τον οργανισμό σας.
Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον για τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές,
που εξετάζουν πώς να οργανώσουν πολιτικές
προφύλαξης αθλητών μεταξύ διαφορετικών Εθνικών
Ομοσπονδιών και άλλων οργανισμών και αρχών.

Προφύλαξη στην Ολλανδία
Η Ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή *
Ποιος; Ολλανδική Ομοσπονδία Αθλητισμού (NOC
* NSF) είναι ο κεντρικός φορέας του
οργανωμένου αθλητισμού στην Ολλανδία.
Περιλαμβάνει όλα τα αθλήματα από
πρωταθλητισμό (τόσο Ολυμπιακών όσο και Παραολυμπιακών
κλάδων) έως τον μαζικό αθλητισμό. Υπάρχουν 75 αθλητικές
ομοσπονδίες που συνδέονται με τη NOC * NSF και περίπου
25.000 αθλητικά σωματεία που συνδέονται με αυτές τις 75
ομοσπονδίες Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα αθλητικά
σωματεία αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 5 εκατομμύρια
συνδρομές.

NOC*NSF

75 Αθλητικές Ομοσπονδίες

25,000 Αθλητικά σωματεία

Δομή των οργανισμών συνδεδεμένων με τη NOC*NSF
Παρεχόμενες πληροφορίες από τη NOC*NSF
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Κεφάλαιο 5
Μοντέλα εφαρμογής
Πως;

Η NOC * NSF ξεκίνησε το σχεδιασμό
μιας
πολιτικής
πρόληψης
της
κακοποίησης για όλα τα οργανωμένα
αθλήματα. Η πολιτική της NOC * NSF
για
την
πρόληψη
και
την
καταπολέμηση
του
σεξουαλικού
εκφοβισμού στον αθλητισμό εγκρίθηκε
στη Γενική Συνέλευση το 1996.

Αναπτύχθηκε μια σειρά πηγών για να βοηθήσει τις
ομοσπονδίες στη θέσπιση τόσο των μέτρων
πρόληψης (για τη μείωση της πιθανότητας του
περιστατικού
κακοποίησης),
όσο
και
των
κατασταλτικών (ή περιοριστικών) μέτρων (έτσι ώστε
να είναι σε θέση να αντιδράσουν με κατάλληλο τρόπο
σε περίπτωση του συμβάντος).
Δεύτερον, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική
χρήση της πολιτικής, υιοθετήθηκε μια στρατηγική της
άμεσης επικοινωνίας με τοπικούς αθλητικούς
συλλόγους, και οι πληροφορίες που είχαν αρχικά
μοιρασθεί
στις
αθλητικές
ομοσπονδίες,
ξαναγράφηκαν ώστε να καταστούν περισσότερο
προσβάσιμες στους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους.
Τα περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης που
συμβαίνουν σε επίπεδο συλλόγου ή αθλητικής
ομοσπονδίας στην Ολλανδία, πρέπει να αναφερθούν
απευθείας στη NOC* NSF μέσω μιας ειδικής γραμμής
βοήθειας (που τώρα ονομάζεται «σημείο εχεμύθειας
στον αθλητισμό»).
Στη συνέχεια, η NOC*NSF
διαχειρίζεται και ανταποκρίνεται σε αυτές τις
αναφορές μέσω ειδικών εκπαιδευμένων συμβούλων
εμπιστοσύνης, που παρέχουν συμβουλές και
υποστήριξη στα θύματα.
«Το παιχνίδι του αθλητισμού είναι κάτι παραπάνω
από μια απλή τακτική και εκμάθηση των (τεχνικών)
δεξιοτήτων ενός αθλήματος. Ο αθλητισμός,
υποτίθεται, έχει τη δυνατότητα να είναι
εκπαιδευτικός, και υπό ειδικές συνθήκες, να
συμβάλει στη διαμόρφωση του ηθικού των
ανθρώπων, και μπορεί (επίσης), σε αυτό το
πλαίσιο, να αποτελέσει μεγάλη κοινωνική
σημασία.»
(Nicolette Schipper-van Veldhoven, Ολλανδική
Ολυμπιακή Επιτροπή* Ολλανδική Αθλητική
Συνομοσπονδία και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων
Επιστημών του Windesheim)
Διαβάστε περισσότερα για την προστασία των
αθλητών στην Ολλανδία εδώ.
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Ποιος; (USOC) είναι ο κεντρικός φορέας για
τους 47 Αμερικάνικους Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς αθλητικούς εθνικούς
κυβερνητικούς φορείς (NGB). Αυτά τα NGB
προσφέρουν και τα δύο – πρωταθλητισμό
και τον μαζικό αθλητισμό σε περίπου 13
εκατομμύρια μέλη, 7,5 εκατομμύρια εκ των
οποίων είναι κάτω των 18 ετών.

Πως;

Η
USOC
ξεκίνησε
επίσημα
τις
προσπάθειες για τον ασφαλή αθλητισμό το 2010. Τώρα
η USOC αναγκάζει όλους τους NGB να συμμορφωθούν
με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που καθορίζονται
από το Κέντρο των ΗΠΑ για το SafeSport (Ασφαλή
Αθλητισμό), ένα κέντρο, το οποίο άνοιξε τον Μάρτιο του
2017. Πρόκειται για έναν οργανισμό, ανεξάρτητο από
την USOC και τους NGB, ο οποίος παρέχει δύο
υπηρεσίες. Πρώτον, το SafeSport είναι ένας πάροχος
πληροφοριών για κάθε αθλητική οντότητα, μαζική ή
επαγγελματική. Το κέντρο παρέχει συμβουλές σχετικά
με τις τεχνικές και τις πολιτικές πρόληψης, ενώ
παράλληλα αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές και
εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στην
προώθηση της ευημερίας των αθλητών, και εργάζεται
για την εξάλειψη της συναισθηματικής, σωματικής και
σεξουαλικής κακοποίησης στον αθλητισμό.
Δεύτερον, η USOC απαιτεί από όλους τους NGB να
αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό σεξουαλικής
κακής συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και των ρομαντικών
σχέσεων προπονητή-αθλητή) στο SafeSport. Ως
ουδέτερος φορέας εύρεσης στοιχείων, το SafeSport
επιλύει τα ζητήματα μέσω της απόρρητης έρευνας και
προαιρετικής ακρόασης. Κατά τη διακριτική του
ευχέρεια, το κέντρο μπορεί να αντιμετωπίσει
περιστατικά που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή
κακοποίησης. Η πειθαρχική δράση από το SafeSport
πρέπει να επιβληθεί από την USOC και όλους τους
NGB, δηλαδή εάν το SafeSport τιμωρήσει ένα άτομο
για σεξουαλική κακή συμπεριφορά σε ένα
συγκεκριμένο άθλημα, και τα 47 NGB πρέπει να
επιβάλουν την κύρωση.
Διαβάστε περισσότερα για την προφύλαξη
αθλητών στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ here.
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5.1 Αρμοδιότητα
Όπως είδαμε προηγουμένως, υπάρχουν
διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο
οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει τις
πολιτικές ευρείας κλίμακας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να
προκύψουν ερωτήματα σχετικά με την
αρμοδιότητα, όταν διάφοροι θυγατρικοί
οργανισμοί (π.χ. η NOC και οι IF στα οποία
η Εθνική Ομοσπονδία είναι συνδεδεμένη)
έχουν αναπτύξει πολιτικές για τα μέλη τους,
ή τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούν τα
μέλη τους στις δικές τους πολιτικές, και όταν
τέτοιες πολιτικές/λειτουργικές προδιαγραφές
έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.
Καθώς η διοίκηση του αθλητικού κλάδου
διαφέρει μεταξύ χωρών και οργανισμών,
είναι πιθανές οι διαφορετικές ρυθμίσεις.

Όπως
στο
παράδειγμα
που
αναφέρθηκε
προηγουμένως, συνιστάται, σε περίπτωση σύγκρουσης,
που σχετίζεται με την αρμοδιότητα, η οποία μπορεί να
οδηγήσει σε αντιφάσεις μεταξύ των δύο πολιτικών που
εφαρμόζονται, τα εμπλεκόμενα μέρη, κατ’ αρχήν, να
επιλύουν την κατάσταση μέσω ενός συνεργατικού
διαλόγου, που σέβεται αμοιβαία τις αρμοδιότητες του
άλλου, ακόμη και αν μεταξύ αυτών των μερών υπάρχουν
οργανισμοί εκτός του Ολυμπιακού Κινήματος.

Οι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να συνεργάζονται για τη
διασφάλιση εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών
προφύλαξης αθλητών. Στο παραπάνω παράδειγμα, μια
Εθνική Ομοσπονδία θα μπορούσε να εφαρμόζει την
πολιτική, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς
Ομοσπονδίας της, ενώ η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή
μπορεί να συμβάλλει στην παρακολούθηση της
εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Η Εθνική Ολυμπιακή
Επιτροπή θα εκπληρώσει έτσι την εντολή της να
διασφαλίζει τη συμμόρφωση των μελών της με τους
κανόνες, κανονισμούς και αποφάσεις, που ισχύουν στο
Ολυμπιακό Κίνημα (βλ. Ενότητα 5 για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση).
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Ενότητα 4
Ανασκόπηση
Σ’ αυτήν την ενότητα έχουμε εξετάσει
τη σημασία:
Της κατάλληλης επιλογής και συνεπούς χρήσης της
ορολογίας που σχετίζεται με την προφύλαξη αθλητών
Της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής
στρατηγικής για την ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων συμμετεχόντων για την ύπαρξη των
πολιτικών και διαδικασιών προφύλαξης αθλητών, και
πώς εφαρμόζεται

Της εξασφάλισης διαθεσιμότητας του εκπαιδευτικού
υλικού που σχετίζεται με την προφύλαξη αθλητών
στους ενδιαφερόμενους, και τα σημαντικά στοιχεία που
πρέπει να λάβετε υπόψη εάν θέλετε να αναπτύξετε το
δικό σας επιμορφωτικό πρόγραμμα
Των μοντέλων εφαρμογής των πολιτικών
προφύλαξης αθλητών

Ενότητα 4: Εφαρμογή
Implementation

Ενότητα 4
Σημειώσεις
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Ενότητα 5
Προληπτικά
μέτρα
Στην Ενότητα 4, εξετάσαμε την εφαρμογή της πολιτικής προφύλαξης αθλητών, καθώς και
τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την επιτυχή εφαρμογή της, όπως:
- την πληροφόρηση για την πολιτική σας,
- τη σωστή ενημέρωση, και
- τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εκτός του ότι είναι σημαντικά για την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση,
μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως προληπτικά μέτρα.
Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουμε άλλα προληπτικά μέτρα, καθώς
και τη σημασία και τον προληπτικό ρόλο:
- της παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών σας,
- της αποτελεσματικής αντιμετώπισης περιπτώσεων και
- της έρευνας.
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Εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 1
Επισκόπηση της
πρόληψης
Όπως είδαμε, η ακαδημαϊκή έρευνα και οι τεκμηριωμένες περιπτώσεις δείχνουν ότι η
παρενόχληση και η κακοποίηση συμβαίνουν στον αθλητισμό.

Όταν εξετάζουν γιατί η παρενόχληση και η
κακοποίηση συμβαίνουν σε ένα αθλητικό πλαίσιο, οι
ερευνητές έχουν εντοπίσει έναν αριθμό παραγόντων
κινδύνου, που περιλαμβάνουν το σύστημα ιεραρχίας
στον αθλητισμό, μια κουλτούρα win-at-all-cost (νίκη
με κάθε κόστος) και την έλλειψη προληπτικών
μέτρων.
Επιπλέον, σύμφωνα με ειδικούς, η παρενόχληση και
η κακοποίηση συμβαίνουν σε μια αθλητική
κουλτούρα, όπου ευθυγραμμίζονται οι τρεις
παράγοντες:
- Υπάρχει ένας δράστης με μεγάλη κλίση ή κίνητρο
για παρενόχληση / κακοποίηση.
- Η αθλητική κουλτούρα έχει λίγους ή καθόλου
μηχανισμούς
προφύλαξης
αθλητών
(για
παράδειγμα, χωρίς πολιτικές ή διαδικασίες
πρόληψης), και
- Η ευαλωτότητα των αθλητών είναι υψηλή.
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Μελέτες έχουν δείξει ότι, προς το παρόν, οι αθλητικές οργανώσεις
συχνά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες για τη διαχείριση
αναφορών παρενόχλησης και κακοποίησης, που συμβαίνουν σε
ένα αθλητικό πλαίσιο, ή για τις αποκαλύψεις αθλητών σχετικά με
την παρενόχληση και κακοποίηση, που γίνονται εκτός αθλητικού
πλαισίου.
Πρέπει να συγχαρούμε την ολοκλήρωση αυτού του εγχειριδίου,
που σκοπεύει στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και
διαδικασιών προφύλαξης αθλητών, που τελικά φτάνει στους
αθλητές και έχει πραγματικό και διαρκή θετικό αντίκτυπο στην
υγεία τους.
Προκειμένου να αποφευχθεί η παρενόχληση και η κακοποίηση
στον αθλητισμό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιοι
παράγοντες έχουν επηρεάσει την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών
και διαδικασιών προφύλαξης.

Ενότητα 5: Προληπτικά μέτρα
sures
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Κεφάλαιο 2
Παράγοντες που επηρεάζουν την
εφαρμογή των πολιτικών και
διαδικασιών

Μια μελέτη των Parent and Demers (2011)1 εντόπισε
έναν αριθμό παραγόντων, που επηρεάζουν την
εφαρμογή μέτρων και τη διαχείριση της σεξουαλικής
κακοποίησης σε αθλητικούς οργανισμούς. Αυτά
περιλάμβαναν:
- Μια αρνητική πλευρά της πρόληψης,
- Την έλλειψη ηγεσίας, αρμοδιότητας και πόρων, και
-Τις πραγματικές περιπτώσεις σεξουαλικής
κακοποίησης.

Αρνητική πλευρά της πρόληψης
Η μελέτη των Parent και Demers (2011), καθώς και
άλλες μελέτες σε αυτόν τον τομέα, εξέφρασαν την
ανησυχία μεταξύ της διοίκησης, των προπονητών και
άλλων εμπλεκόμενων πλευρών του αθλητισμού, ότι η
εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης
της παρενόχλησης και κακοποίησης μπορεί να
προκαλέσει φόβο στους αθλητικούς οργανισμούς,
καθώς μπορεί να θεωρηθεί πως υποδηλώνει, ότι η
παρενόχληση και κακοποίηση είναι συχνά φαινόμενα
σε αυτόν τον οργανισμό/ άθλημα.
Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, όπως φαίνεται στην
Ενότητα 4, η ενημέρωση που σχετίζεται με τις
πολιτικές προφύλαξης αθλητών να είναι θετική· η
υγεία των αθλητών πρέπει να είναι στο επίκεντρο της
ψυχής όλων εκείνων που ασχολούνται με τον
αθλητισμό, και η παρουσία πολιτικών και διαδικασιών
για την προφύλαξη αθλητών από παρενόχληση και
κακοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευσή τους σε αυτό.
Επιπλέον, στη μελέτη των Parent and Demers (2011),
οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον φόβο τους, ότι η
παρουσία διαδικασιών και μηχανισμών αναφοράς
μπορεί να οδηγήσει σε αβάσιμους ισχυρισμούς.
Ωστόσο, οι συγγραφείς ανέφεραν μελέτες που
δείχνουν πως ο φόβος τέτοιων ισχυρισμών είναι πολύ
σπάνιος και ο φόβος για ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον
προπονητών και διοικητικών αρχών είναι αβάσιμος
(Brackenridge et al. 2005).2
90

Σημείο αναφοράς:
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 1, για να είναι οι
πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης αθλητών
αποτελεσματικές, πρέπει να υπάρχει η από κοινού
συμφωνία της τήρησής τους σε όλο τον αθλητικό σας
οργανισμό, και ειδικά από την αθλητική ηγεσία΄ όλοι
πρέπει να είναι ενωμένοι στην στήριξη της εφαρμογής
τους. Οι αρνητικές αντιλήψεις σχετικές με τα μέτρα
πρόληψης, ως εκ τούτου, πρέπει να σημειωθούν, με τη
βοήθεια της υπάρχουσας έρευνας, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τέτοιες απόψεις δεν εμποδίζουν την
εφαρμογή τους.

Έλλειψη αρμοδιότητας και πηγών
Ένας άλλος παράγοντας που εντοπίστηκε στη μελέτη των
Parent and Demers (2011) και επηρεάζει την εφαρμογή
των πολιτικών και διαδικασιών προφύλαξης, ήταν ότι οι
οργανισμοί συχνά δεν είχαν επαρκείς οικονομικούς
πόρους, χρόνο ή προσωπικό για να καταβάλλουν τις
προσπάθειές τους για την προφύλαξη αθλητών.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε έλλειψη πληροφοριών και
εκπαίδευσης, το γεγονός που τονίζει τη σημασία των
πολιτικών προφύλαξης αθλητών και τον ρόλο που
διαδραματίζει το κάθε μέλος συνοδείας του αθλητή.

Σημείο αναφοράς:
Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται να παρέχει λύσεις
επιβεβαίωσης ότι όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν
να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης
αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς
περιορισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να
βρείτε στην ενότητα για τις πηγές πληροφοριών.

Ενότητα 5: Προληπτικά μέτρα
sures

Επίκαιρα περιστατικά κακοποίησης
Σημαντικό σημείο:
Τέλος, η μελέτη σημείωσε ότι ένας παράγοντας που
υποκίνησε την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης αθλητών
ήταν οι αναφορές πραγματικών περιπτώσεων σεξουαλικής
κακοποίησης εντός αθλητικών οργανώσεων. Τέτοια μέτρα
σημειώθηκαν κυρίως ως μέτρα διαχείρισης υποθέσεων,
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών καταγγελίας,
και όχι προληπτικών μέτρων.

Σημείο αναφοράς:
Η
εφαρμογή
των
ολοκληρωμένων
και
αποτελεσματικών πολιτικών και διαδικασιών θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τα δύο: τη διαχείριση
των περιστατικών και τα προληπτικά μέτρα.
Επιπλέον, για οργανισμούς που προς το παρόν
δεν διαθέτουν πολιτικές και διαδικασίες στο χώρο,
συνιστάται να ακολουθήσουν μια προσέγγιση
πρόληψης.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ένας παράγοντας που
επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των
πολιτικών προφύλαξης αθλητών είναι το κενό
μεταξύ πολιτικής και διαδικασιών σε επίπεδο
ομοσπονδίας / εθνικής οργάνωσης και τοπικού
συλλόγου (Brackenridge και Williams 2004).3
Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι καθώς οι NOC και
οι IF δεν αλληλοεπιδρούν πάντα άμεσα με τους
αθλητές, εάν οι πολιτικές και διαδικασίες δεν
εφαρμόζονται σε επίπεδο Εθνικής Ομοσπονδίας
/συλλόγου/χώρου
μαζικής
άθλησης,
ο
πραγματικός αντίκτυπος στην υγεία των αθλητών
μπορεί να είναι περιορισμένος.
Συνιστάται επομένως να λάβετε υπόψη σας ποιες
πληροφορίες και οδηγίες σχετίζονται με τις
πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης αθλητών
που προσφέρετε στους ενδιαφερόμενους σε
άμεση επαφή με τους αθλητές και τα μέλη του
προσωπικού που σχετίζονται με τον οργανισμό
σας.

1 Parent, S. & Demers, G. (2011) “Sexual abuse in
sport: a model to prevent and protect athletes”
Child Abuse Review, 20 (2) pp. 120–133.
2 Brackenridge, C., Bringer, J. D., & Bishopp, D.
(2005) “Managing cases of abuse in sport”
Child Abuse Review 14 (4) pp. 259–274.
3 Brackenridge, C., & Williams, Y. (2004) “Living
in the same household – ‘Incest’ in the family
of sport” New Law Journal (6) pp. 179–180.
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Κεφάλαιο 3
Άλλα μέτρα πρόληψης

Ανακεφαλαιώνοντας τις Ενότητες 4
και 5:
- Έχουμε συζητήσει την αποτελεσματική ενημέρωση
της πολιτικής σας και τα θέματα προς ενημέρωση, και
- Έχουμε εξετάσει τους παράγοντες που έχουν
αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την εφαρμογή πολιτικών
και
διαδικασιών,
και
πώς
μπορούν
να
αντιμετωπιστούν.
Τώρα θα εξετάσουμε άλλα προληπτικά μέτρα,
συγκεκριμένα, τη σημασία των ελέγχων του ποινικού
μητρώου και των τρόπων συμπεριφοράς.

Έλεγχος ποινικού μητρώου
Ο έλεγχος πριν την απασχόληση αποτελεί συνήθως
ένα σημαντικό μέρος των διαδικασιών πρόσληψης,
ειδικά σε ορισμένους κλάδους. Οι μέθοδοι ελέγχου
πριν από την απασχόληση μπορεί να περιλαμβάνουν
συνεντεύξεις
και
ελέγχους
αναφοράς,
για
παράδειγμα. Ο σκοπός του ελέγχου πριν την
απασχόληση είναι να βοηθήσει τους εργοδότες να
επαληθεύσουν
ορισμένες
πληροφορίες
που
σχετίζονται με μελλοντικούς εργαζομένους.
Ένα άλλο στοιχείο του ελέγχου πριν την απασχόληση
μπορεί να απαιτεί τη διενέργεια ελέγχων ποινικού
μητρώου.
Οι έλεγχοι ποινικού μητρώου, οι οποίοι μπορούν
επίσης να αναφέρονται με τη χρήση άλλων όρων
όπως οι έλεγχοι ιστορικού, εξετάζουν εάν ο
υποψήφιος υπάλληλος / άτομο που υποβάλλεται σε
έλεγχο έχει σχετικό ποινικό ιστορικό το οποίο θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία πρόσληψης.
Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι ποινικού μητρώου μπορεί
ενδεχομένως να μειώσουν τον κίνδυνο και την ευθύνη
των εργοδοτών και να αποτελέσουν ένα
αποτελεσματικό μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας
προκαταρκτικής εξέτασης των ατόμων που
επιθυμούν να εργαστούν με αθλητές.
Σε ορισμένα μέρη, οι έλεγχοι ποινικού μητρώου είναι
υποχρεωτικοί σε ορισμένα πλαίσια, για παράδειγμα,
για όσους εργάζονται με παιδιά και για επαγγελματίες
υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.
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Στοχασμοί
Υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να
λάβετε υπόψη όταν εξετάζετε την εισαγωγή ποινικών
ελέγχων στις διαδικασίες πρόσληψης. Αυτά περιλαμβάνουν:
- τη διερεύνηση εάν υπάρχουν διατάξεις εντός της ισχύουσας
εθνικής νομοθεσίας, που επιτρέπουν στον οργανισμό σας να
ζητήσει να γνωρίζει το ποινικό υπόβαθρο των ατόμων που
επιθυμείτε να καλέσετε να εργαστούν εντός του οργανισμού
σας,
- τον προσδιορισμό για ποιον θα ισχύουν αυτοί οι έλεγχοι,
λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν ισχύουσα νομοθεσία Για
παράδειγμα, εάν απαιτούνται επίσης έλεγχοι ποινικού
μητρώου για εθελοντές (συνιστάται),
- την έρευνα τυχόν υφιστάμενων μεθόδων εναρμόνισης ή
ανταλλαγής πληροφοριών διασυνοριακά, για όσους μπορεί
να έχουν ζήσει ή να εργαστεί προηγουμένως σε άλλη χώρα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- τον συλλογισμό και άλλων ποινικών συστημάτων που
ισχύουν στο άθλημά σας, και πώς αυτά μπορούν να
αλληλοεπιδράσουν στα εθνικά δικαστήρια και διαδικασίες
που σχετίζονται με ελέγχους ποινικού μητρώου, εάν
υπάρχουν.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ελέγχους ποινικού
μητρώου ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης του
οργανισμού σας, συνιστάται να ζητήσετε συμβουλές από
ειδικούς.

Συμπέρασμα – έλεγχοι ποινικού μητρώου
Η έρευνα δείχνει ότι η ολοκλήρωση των ελέγχων
ποινικού μητρώου αποτελεί βασική σύσταση για την
πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον
αθλητισμό, εάν αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να θυμόμαστε ότι τέτοιοι έλεγχοι, μολονότι
είναι ωφέλιμοι, δεν θα πρέπει να είναι η μόνη μέθοδος
εκτίμησης κινδύνου που υπάρχει στον οργανισμό σας,
αλλά πρέπει να ευθυγραμμίζονται με άλλα προληπτικά
μέτρα, όπως, για παράδειγμα, κώδικες συμπεριφοράς,
τους οποίους θα εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Παράδειγμα εφαρμογής:
Για περισσότερα παραδείγματα των
ελέγχων ποινικού μητρώου πατήστε εδώ
here.

Άλλοι μηχανισμοί σχετικοί
με τον έλεγχο πριν την
πρόσληψη
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι έλεγχοι ποινικού
μητρώου μπορούν να αποτελούν μέρος του ελέγχου
πριν την απασχόληση. Άλλοι προτεινόμενοι έλεγχοι,
που ενδέχεται να περιληφθούν στον έλεγχο πριν την
απασχόληση
για
τη
διευκόλυνση
ασφαλών
διαδικασιών πρόσληψης, μπορεί να περιλαμβάνουν το
αίτημα αναφορών από προηγούμενους εργοδότες και
την αποσαφήνιση τυχόν κενών στο ιστορικό
προσλήψεων του υποψηφίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ here.
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Κεφάλαιο 3
Άλλα μέτρα πρόληψης
Κώδικες συμπεριφοράς
Οι κώδικες συμπεριφοράς μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικό μέρος της στρατηγικής προφύλαξης. Ο
κύριος σκοπός τους είναι να περιγράψουν ποια
πρότυπα συμπεριφοράς αναμένονται από εκείνους,
που σχετίζονται με τον οργανισμό σας, ώστε οι
παραβιάσεις των κωδίκων αυτών μπορεί στη
συνέχεια να οδηγήσουν σε πειθαρχικές κυρώσεις,
ανάλογα με τις συγκεκριμένες διατάξεις που
υφίστανται.
Κατά την σχεδίαση των κωδίκων δεοντολογίας, είναι
σημαντικό να προσδιορίσετε ακριβώς σε ποιον
αναφέρονται και για ποιον εφαρμόζονται. Συνιστάται
σε όλους τους ενδιαφερόμενους που συνδέονται με
τον οργανισμό σας να συμμορφώνονται με τον κώδικα
συμπεριφοράς σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
προσωπικό και εθελοντές, καθώς και αθλητές υπάρχει μια μεγάλη βάση αποδεικτικών στοιχείων ότι
η παρενόχληση και η κακοποίηση από αθλητές σε
αθλητές επικρατεί στον αθλητισμό.
Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει άμεση αρμοδιότητα για
τον σχεδιασμό των κωδίκων συμπεριφοράς που
ισχύουν για τα μέλη συνοδείας του αθλητή και για τους
αθλητές, συνιστάται η στρατηγική σας για την
προφύλαξη αθλητών να περιλαμβάνει μια σύσταση
στους ενδιαφερόμενους, που εργάζονται απευθείας με
τους αθλητές και τα μέλη της συνοδείας τους ότι οι
κώδικες συμπεριφοράς πρέπει να ενσωματωθούν στις
πολιτικές και τις διαδικασίες προφύλαξής τους.

Βασικές συμβουλές

Εξακριβώστε ποιους αφορά (προσωπικό,
αθλητές, μέλη συνοδείας, εθελοντές,
τοπικές οργανώσεις-μέλη),
Βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκάθαρες οι
αναφορές που γίνονται στον δικό σας
κώδικα,
Σκεφτείτε πώς να παρακολουθείτε τη
διαδικασία του κώδικα συμπεριφοράς σας,
για να βεβαιωθείτε ότι τηρείται,
Προσπαθήστε να εξακριβώσετε τις
ελάχιστες απαιτήσεις που αναμένετε,
Βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας συμπεριφοράς
είναι κατάλληλος και εφαρμόσιμος από τα
σχετικά άτομα,
Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος με τις
πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης
αθλητών,
συμπεριλαμβανομένης
μιας
σαφούς πειθαρχικής πορείας σε περίπτωση
παραβίασης κώδικα.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχετικά πρόσωπα
δηλώνουν επισήμως ότι θα συμμορφώνονται
με τον κώδικα δεοντολογίας, για παράδειγμα,
μέσω της υπογραφής τους του κώδικα
συμπεριφοράς ή συμπεριλαμβάνοντας την
απαίτηση
τήρησης
του
κώδικα
συμπεριφοράς σε άλλο νομικό έγγραφο, (π.χ.
τη σύμβαση εργασίας).

“Οι κώδικες συμπεριφοράς παίζουν ζωτικό ρόλο στην προφύλαξη των αθλητών. Εκτός
από το ότι επιτρέπουν στους οργανισμούς να ορίσουν τις προσδοκίες βέλτιστης
πρακτικής εντός της αρμοδιότητάς τους (ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορές στο
ποινικό δίκαιο μεταξύ των χωρών)· οι επίσημοι κώδικες παρέχουν σαφή κατεύθυνση
στα πρότυπα συμπεριφοράς που αναμένονται από όλους τους υπογράφοντες, και
παρέχουν βασικές πληροφορίες με βάση τις οποίες θα πρέπει να διερευνηθεί
διεξοδικά οποιαδήποτε αναφερόμενη παραβίαση των προτύπων συμπεριφοράς.
Συνιστάται σε όλους τους αθλητικούς οργανισμούς να αναπτύξουν κώδικες
συμπεριφοράς για τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, των αθλητών, των μελών συνοδείας, των εθελοντών και του διοικητικού
προσωπικού.”
Anne Tiivas
Safe Sport International
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Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τις καταστάσεις κινδύνου και να τις
αντιμετωπίζετε. Για παράδειγμα, στους αγώνες που διεξάγονται εκτός της χώρας, όπου
οι αντιπροσωπείες αποτελούνται από αθλητές και αθλήτριες, καθώς και μέλη συνοδείας
άνδρες και γυναίκες. Μερικές φορές οι συνθήκες διαμονής δείχνουν ότι μπορεί να
υπάρχει έλλειψη ιδιωτικότητας.

‘‘

’’

Cecile Faye, Αναπληρώτρια Γενικού
Γραμματέα, Εθνική Ολυμπιακή
Επιτροπή Σενεγάλης

Μηχανισμοί πρόληψης σε ειδικές περιπτώσεις
Σύντομη σημείωση:
Η έρευνα διαπίστωσε ότι συχνά τα όρια
στη σχέση του προπονητή και του αθλητή
δεν είναι ούτε σαφή ούτε έχουν ορισθεί
συστηματικά και επίσημα.
Οποιοσδήποτε ειδικός κανονισμός που
απαγορεύει τις ρομαντικές / σεξουαλικές
σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητών
θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους
ισχύοντες νόμους.

Για περισσότερα παραδείγματα πατήστε
εδώ here.

Η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχουν ορισμένες
αναγνωρίσιμες καταστάσεις «υψηλού κινδύνου»
σε ένα αθλητικό πλαίσιο, που σχετίζονται με την
παρενόχληση και κακοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις όπου ο κίνδυνος
παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό
έχει βρεθεί υψηλότερος.
Δεν περιορίζονται εδώ, και περιλαμβάνουν:
— Μακρινά ταξίδια
— Αποδυτήρια
Προκειμένου να προστατέψετε τους αθλητές και τα
μέλη της συνοδείας τους, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε
να αναπτύξετε συγκεκριμένες πληροφορίες και
εκπαίδευση, που σχετίζονται με αυτές τις καταστάσεις
«υψηλού κινδύνου». Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να
είναι
τα
εκπαιδευτικά
προγράμματα
που
αναπτύχθηκαν από την ομάδα Respect, τα οποία
μπορείτε να βρείτε εδώ here.
Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να
αναπτύξετε τους πρόσθετους κώδικες συμπεριφοράς για
ειδικές περιστάσεις ή να εισαγάγετε τις πληροφορίες για τις
ειδικές καταστάσεις στον τρέχοντα κώδικα συμπεριφοράς
σας.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη διαχείριση ειδικών καταστάσεων κινδύνου εδώ here.
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Κεφάλαιο 4
Διαχείριση περιστατικών

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να
διευκολύνει την ανάπτυξη πολιτικών και
διαδικασιών προφύλαξης αθλητών σε όλο το
Ολυμπιακό Κίνημα. Τέτοιες πολιτικές και
διαδικασίες πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με
την τρέχουσα ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες
έχουν πραγματικό και θετικό αντίκτυπο στην υγεία
των αθλητών σε όλα τα επίπεδα.
Ένα βασικό στοιχείο της προφύλαξης αθλητών
είναι ο τρόπος διαχείρισης των αναφορών
παρενόχλησης και κακοποίησης που λαμβάνονται
από τον καθορισμένο υπεύθυνο ασφάλειας/
διαμεσολαβητή, κ.λπ. Αυτό το θέμα μπορεί να
αναφέρεται ως διαχείριση περιστατικών.

Όλες οι αναφορές, που σχετίζονται με περιστατικά
πιθανής παρενόχλησης και κακοποίησης στον
αθλητισμό, απαιτούν απάντηση. Οι περιπτώσεις
μπορούν επίσης να κυμαίνονται σαφώς ως προς τον
βαθμό της σοβαρότητάς τους. Ο καθορισμός του
τρόπου διαχείρισης του κάθε περιστατικού που
προκύπτει, απαιτεί ειδική εκπαίδευση, όπως και η
παροχή υποστήριξης στα άτομα που το υπέστησαν.
Η εκπαίδευση, που σχετίζεται με τη διαχείριση
περιστατικών, υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής αυτού
του εγχειριδίου. Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα να
εκπαιδεύεται
ο
υπεύθυνος
ασφάλειας/
ο διαμεσολαβητής / άλλο κατονομαζόμενο άτομο
στην πολιτική προφύλαξης αθλητών στη διαχείριση
περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης.
Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα εκπαιδευτικών
μαθημάτων και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με
τη διαχείριση περιστατικών εδώ here.
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Κεφάλαιο 5
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Αναμφίβολα, η πιο σημαντική πτυχή των πολιτικών και διαδικασιών προφύλαξης αθλητών, όπως επαναλάβαμε
πολλές φορές σε αυτό το εγχειρίδιο, είναι ότι εφαρμόζονται με σκοπό να είναι πραγματικά αποτελεσματικοί, να
υποστηρίζουν και να προστατεύουν όλα τα μέλη της αθλητικής κοινότητας. Η απλή παρουσία μιας πολιτικής
προφύλαξης αθλητών δεν είναι αρκετή.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι
παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής και
της αποτελεσματικότητας της πολιτικής προφύλαξης.
Γενικά, ανάλογα με το επίκεντρο της δικής σας
στρατηγικής προφύλαξης, η παρακολούθηση και η
αξιολόγηση θα μπορούσαν να διεξαχθούν με
διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:
- Εάν, ως μέρος της πολιτικής προφύλαξης, έχετε
ορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να
τηρούν
οι
ενδιαφερόμενοι
φορείς
σας,
προφυλάσσοντας τους αθλητές από την παρενόχληση
και κακοποίηση στον αθλητισμό, θα πρέπει να
υπάρχει ένας τρόπος παρακολούθησης κατά πόσον
έχουν τηρηθεί αυτοί οι ελάχιστοι κανόνες, καθώς και
ένας τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει.
• Ένα τέτοιο πρόγραμμα παρακολούθησης θα
πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις δίκαιες και
εφαρμόσιμες ελάχιστες απαιτήσεις, τα χρονικά
πλαίσια και το υποστηρικτικό υλικό, ώστε να μην
θεωρείται ανεφάρμοστο.
• Μια τέτοια επαλήθευση μπορεί να υπόκειται
στην υποχρέωση παρακολούθησης της
συμμόρφωσης των οργανώσεων μελών με τους
κανόνες, τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπιακού
Κινήματος.

— Μπορείτε
να
εξετάσετε
το
ενδεχόμενο
πραγματοποίησης μιας έρευνας, η οποία να μελετά,
πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή της δικής σας
πολιτικής προφύλαξης. Η έρευνα μπορεί να δείξει τους
τομείς, που απαιτούν βελτίωση ή την τροποποιημένη
προσέγγιση, και μπορεί να σας βοηθήσει να
βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε μια τεκμηριωμένη και
αποτελεσματική προσέγγιση, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του αθλητικού σας πλαισίου και των
αναγκών του αθλητή.
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των πολιτικών
προφύλαξης δεν πραγματοποιείται πάντα αποκλειστικά
από τις αθλητικές οργανώσεις. Σε ορισμένες χώρες, για
παράδειγμα, στον Καναδά, οι Εθνικές Ομοσπονδίες
υποχρεούνται από την Sport Canada να εφαρμόζουν μια
πολιτική για την παρενόχληση και την κακοποίηση,
προκειμένου να λάβουν κρατική χρηματοδότηση.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδώ here.
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Κεφάλαιο 6
Έρευνα

Η έρευνα που σχετίζεται με την παρενόχληση και
κακοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς βοηθά
στην ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών που
βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία. Προτείνεται να
συμβουλεύεστε πάντα την ακαδημαϊκή έρευνα κατά
τον σχεδιασμό των πολιτικών και πληροφοριών που
σχετίζονται με την παρενόχληση και κακοποίηση.
Παρά τον αυξανόμενο αριθμό μελετών, που δείχνουν
οριστικά ότι πολλοί αθλητές έχουν υποστεί
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό, υπάρχει
έλλειψη έρευνας από διεθνή οπτική γωνία,
συμπεριλαμβανομένης της επικράτησης και των
επιπτώσεων κάθε μορφής παρενόχλησης και
κακοποίησης στον αθλητισμό (σωματική κακοποίηση,
ψυχολογική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση,
σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση). Από
προληπτική μεριά, είναι επίσης σημαντικό να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τους δράστες παρενόχλησης
και κακοποίησης στον αθλητισμό.
Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να υποστηριχθεί
περαιτέρω. Η Δήλωση Συναίνεσης της ΔΟΕ (2016)
σημειώνει τις ακόλουθες δύο συστάσεις σχετικά με την
έρευνα για την πρόληψη της παρενόχλησης και της
κακοποίησης στον αθλητισμό:

Απόσπασμα από τη Δήλωση
Συναίνεσης της ΔΟΕ (2016):
“«Απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα για την
προφύλαξη αθλητών όλων των ηλικιών και
κατηγοριών. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να
περιλαμβάνει την εκτίμηση όλων των μορφών της
σκοπούμενης βίας σε χώρες για τις οποίες, προς
το παρόν, δεν υπάρχουν δεδομένα, καθώς και το
φύλο και τη βία, μηχανισμούς αποκαλύψεων και
αντιδράσεων στη βία, μεθόδους πρόληψης της
βίας, ασφαλή υπεράσπιση στον αθλητισμό και την
αποτελεσματικότητα (τι λειτουργεί, από την
επιλογή της ομάδας ως την αξιολόγηση μετά το
παιχνίδι), και τους μεθόδους διαβούλευσης
αθλητών. Ωστόσο, η δράση για τη διασφάλιση
ασφαλούς αθλητισμού δεν χρειάζεται να περιμένει
αυτές τις μελέτες. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον
αθλητισμό, ιδίως οι ίδιοι οι αθλητές, θα
επωφεληθούν από το «ασφαλές άθλημα».
Εναπόκειται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον
αθλητισμό να υιοθετήσουν γενικές αρχές για τον
ασφαλή αθλητισμό, καθώς και να εφαρμόσουν τις
ακόλουθες συστάσεις χωρίς καθυστέρηση με
σεβασμό, πολιτισμένο τρόπο και ευαισθησία.
[Συστάσεις για]
Ερευνητές του αθλητισμού:
— Αναπτύξτε τη βάση επιστημονικών
στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό,
την επίπτωση και την πρόληψη της
σκοπούμενης βίας στους αθλητές.
— Συμμετέχετε στην προώθηση της
μετάδοσης γνώσης για την εφαρμογή
επιστημονικών ευρημάτων στις αθλητικές
ρυθμίσεις της «πραγματικής ζωής».”
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Ενότητα 5
Σημειώσεις

‘‘

Προκειμένου να αποφευχθεί η
παρενόχληση και η κακοποίηση στον
αθλητισμό, πρέπει επίσης να κατανοήσουμε
τις επιπτώσεις της παρενόχλησης και της
κακοποίησης τόσο για τις αθλητικές
οργανώσεις όσο και για τους αθλητές.
Επιπλέον, περισσότερη έρευνα που εξετάζει
την αποτελεσματικότητα των προληπτικών
μηχανισμών, όπως ποινικά μητρώα και
κώδικες συμπεριφοράς, θα ήταν επωφελής
για να διασφαλιστεί ότι η προφύλαξη
αθλητών βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία
και οι πολιτικές και διαδικασίες είναι
αποτελεσματικές

’’

Professor Kari Fasting,
Σχολή Αθλητικών Επιστημών της Νορβηγίας
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Εγχειρίδιο προφύλαξης
Επισκόπηση
Φτάσαμε στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
Ελπίζουμε ότι αυτό ήταν ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για να σας βοηθήσει στον
καθορισμό της πολιτικής και των διαδικασιών προφύλαξης αθλητών,
συμπεριλαμβανομένων όλων των προληπτικών μέτρων που μπορούν να
εφαρμοστούν για τη μείωση του επιπολασμού της παρενόχλησης και της
κακοποίησης στον αθλητισμό.
Αυτό το εγχειρίδιο ήταν μια συνεργατική προσπάθεια πολλών τόσο εντός
όσο και εκτός του Ολυμπιακού Κινήματος. Ομοίως, η στρατηγική
προφύλαξης θα απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολλών πλευρών, όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως.
Η άποψη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ότι όλοι οι αθλητικοί
οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν στρατηγικές και διαδικασίες για:

Τη μείωση περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης στον
αθλητισμό, μεταξύ άλλων μέσω του εντοπισμού τους και μέσω
της μείωσης των πιθανών κινδύνων,
Την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν αναφορών
παρενόχλησης και κακοποίησης, με την υγεία των αθλητών στο
επίκεντρο.
Την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ στον οποίο
κατοχυρώνονται οι Ολυμπιακές αξίες, ο οποίος απορρίπτει
κάθε μορφή παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό
Την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την εκπαίδευση των
ενδιαφερόμενων για αυτό το σημαντικό θέμα, και
Την επιβεβαίωση ότι η υγεία των αθλητών και η προστασία της
ακεραιότητας τους βρίσκονται στον πυρήνα της ψυχής των
αθλητικών οργανώσεων.
Όπως τονίζεται στην Ολυμπιακή Ατζέντα 2020, οι αθλητές βρίσκονται
στην καρδιά του Ολυμπιακού Κινήματος.
Σας ευχαριστούμε που ολοκληρώσατε αυτό το εγχειρίδιο,
αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για την προφύλαξη αθλητών από
παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ here.
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Υποστηρικτικές πληροφορίες
ΔΟΥ Συστάσεις Δήλωσης Συναίνεσης
Ακολουθούν οι συστάσεις για ομάδες αθλητικών φορέων που
σχετίζονται με την πρόληψη της παρενόχλησης και κακοποίησης στον
αθλητισμό, όπως αναφέρονται στη Δήλωση Συναίνεσης της ΔΟΕ
(2016).
υπηρεσίες και υποστήριξη και άλλες ομάδες.

Αθλητικές οργανώσεις
1. Εφαρμόζουν και παρακολουθούν τις πολιτικές και
διαδικασίες για τον ασφαλή αθλητισμό, όπως:
— Δηλώνουν ότι όλοι οι αθλητές έχουν δικαίωμα να
τους
συμπεριφέρονται
με
σεβασμό,
προστατευμένοι από την σκοπούμενη βία,
— Δηλώνουν ότι η υγεία των αθλητών είναι υψίστης
σημασίας

Αθλητές
7. Γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους
σχετικά με την πρόληψη και την αναφορά της
σκοπούμενης βίας.
8. Προσδιορίζουν το σύστημα υποστήριξής τους
ανάμεσα και πέρα απ’ τα μέλη της περίγυρού τους.

— Προσδιορίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για την
εφαρμογή,

9. Στηρίζουν τους συναδέλφους και τους ενθαρρύνουν
να μιλήσουν εάν έχουν γίνει μάρτυρες ή έχουν βιώσει
την σκοπούμενη βία.

— Προσδιορίζουν τη σημασία της λέξης βία και
αναλύουν τον κλίμακα των επιπτώσεων,

10. Διαπραγματεύονται την άποψή τους στη λήψη
αποφάσεων για τη δική τους προφύλαξη.

— Περιγράφουν λεπτομερώς το σύστημα απόκρισης
για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και
καταγγελιών του αθλητή, με μηχανισμό αναφοράς
και παραπομπής, και ουδέτερο μηχανισμό
επίλυσης,

Ιατρική του αθλητισμού και
συνδεδεμένοι επαγγελματίες
υγείας

— Πληροφορούν λεπτομερώς για το που να βρουν
συμβουλή και υποστήριξη όλες οι πλευρές της
αναφοράς ή καταγγελίας.
2. Παραδίδει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους
τους βασικούς ενδιαφερόμενους σχετικά με τον
τρόπο συμμετοχής στις πρακτικές πρόληψης
σκοπούμενης βίας στους αθλητές.

i. Στην αναγνώριση των σημαδιών και δεικτών της
σκοπούμενης βίας;

3. Προσλαμβάνει και συνεργάζεται με εξειδικευμένο
προσωπικό, που του έχει ανατεθεί η ευθύνη του
προγραμματισμού του ασφαλούς αθλητισμού και της
υγείας του αθλητή.
4. Ακούει τις απόψεις των αθλητών στην λήψη
αποφάσεων για την δική τους προστασία.
5. Προάγει την στενή συνεργασία με τους
γονείς/κηδεμόνες των αθλητών για την προώθηση
του ασφαλούς αθλητισμού.
6. Συνεργάζεται με τους συμμετέχοντες και τις ομάδες
ειδικών για να ακολουθεί την συστηματική
διεπιστημονική και πολυπαραγωγική προσέγγιση.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή νόμου,
ΜΜΕ, ιατρική, προστασία του παιδιού, συμβουλευτικές

11. Επιβεβαιώνουν ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι:

ii. Στην αποτελεσματική και κατάλληλη ανταπόκριση
στα στοιχεία της σκοπούμενης βίας.
12. Επιβεβαιώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε μια
διεπιστημονική
ομάδα
επαγγελματικής
υποστήριξης, πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε
πρόγραμμα θεραπείας για τους αθλητές που έχουν
υποστεί τη σκοπούμενη βία.
13. Γνωρίζουν που και πως να αναφέρουν
τα στοιχεία ή τις υποψίες.

Ερευνητές της επιστήμης του αθλητισμού
14. Αναπτύσσουν τη βάση επιστημονικών στοιχείων
σχετικά με τον επιπολασμό, την επίπτωση και την
πρόληψη της σκοπούμενης βίας.
15. Συμμετέχουν και προωθούν τη μεταφορά γνώσεων
για να εφαρμόζουν επιστημονικά ευρήματα στο
αθλητικό περιβάλλον «πραγματικής ζωής».
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Ενότητα 5: Προληπτικά μέτρα

Εγχειρίδιο της ΔΟΕ για την προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση

Στρατηγική προφύλαξης
Επισκόπηση

Νομοθέτημα
– Βεβαιωθείτε ότι η οργάνωσή σας δεν αποδέχεται επίσημα την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό
Badminton World Federation Constitution (2015). Article 4.3
World Curling Federation Code of Ethics (2016). Article 1.4

Αναπτύξτε την πολιτική της οργάνωσης
– Αναπτύξτε την πολιτική της οργάνωσης που περιλαμβάνει μηχανισμούς και διαδικασίες
προφύλαξης αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports:
Prevention of Harassment and Abuse in Sport Guidelines (2010)

Αναπτύξτε την πολιτική του αγώνα
– Αναπτύξτε την πολιτική προφύλαξης αθλητών που εφαρμόζεται στη διάρκεια
οποιουδήποτε αγώνα που εγκρίνει η οργάνωσή σας
IOC Games-Time Framework

Μηχανισμοί πρόληψης
– Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμού πρόληψης συμπεριλαμβάνονται σε όλη την δική σας στρατηγική
προφύλαξης, για παράδειγμα, οι έλεγχοι ποινικού μητρώου και οι κώδικες συμπεριφοράς

Εκπαίδευση
– Βεβαιωθείτε ότι το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης και
κακοποίησης στον αθλητισμό είναι διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες της οργάνωσής
σας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών υπαλλήλων, αθλητών, μέλη περίγυρου
αθλητών. IOC Athlete Safeguarding Course

Παρακολούθηση, εξέλιξη και έρευνα
– Εφαρμόστε στρατηγικές για να παρακολουθείτε και να εξελίσσετε τις δικές
σας πολιτικές προφύλαξης αθλητών και διαδικασίες αθλητών.
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