
 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Μάθε τι κάνουμε εμείς και τι μπορείς 
να κάνεις εσύ για να μείνεις ασφαλής 

 



 

 
 

Αυτή η δημοσίευση δημιουργήθηκε ως μέρος του 

ευρωπαϊκού έργου «Κρατώντας τα Παιδιά Ασφαλή στον 

Αθλητισμό», με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(REC 2014-2020). Το έργο συντονίζεται από την Terre des 

hommes Romania Foundation, σε συνεργασία με την Terre 

des hommes Greece και την Terre des hommes Ουγγαρία. 

Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης αποτελούν 

αποκλειστική ευθύνη του δημιουργού και δεν 

αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; 

Εμείς, οι δημιουργοί του φυλλαδίου, είμαστε η Terre des 
hommes, ένας διεθνής οργανισμός αφιερωμένος στην 
προστασία των παιδιών και στη διασφάλιση ότι κάθε παιδί 
είναι πάντα ασφαλές, λαμβάνει φροντίδα και βοήθεια όταν 
χρειάζεται. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην παιδική 
ηλικία – είναι τόσο απλό! 



Πιστεύουμε στο να κρατάμε  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΣΦΑΛΗ 
σε όλα τα αθλήματα και τις εγκαταστάσεις 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων! 
 

 

Η ασπίδα σημαίνει ασφάλεια, 
οπότε αναζήτησε άτομα στον 
σύλλογό σου με την ασπίδα 
στα μπλουζάκια τους. 

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 



ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ 

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 

ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ; 

Είναι ένα πρόγραμμα που ο 
οργανισμός μας, η Terre 
des hommes, έχει 
δημιουργήσει για να 
βοηθήσει στην προώθηση 
της ασφάλειας και της 
προστασίας των παιδιών σε 
αθλητικούς συλλόγους και 
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. 



Τι ακριβώς εννοούμε 

ΠΑΙΔΙΑ 
στον αθλητισμό; 

 

Παιδί είναι 

οποιοσδήποτε έχει ηλικία κάτω των 18. 

Σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις 

και αθλητικούς συλλόγους, 
συνεργαζόμαστε με αγόρια και 

κορίτσια, ανεξάρτητα από την 
ηλικία, τις ικανότητες και την 

ενασχόλησή τους με τον 

αθλητισμό. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 



Τι είναι ένα 

ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
στα αθλήματα και στις εγκαταστάσεις 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων; 
Μια καλοκαιρινή 

κατασκήνωση ή ένας 
αθλητικός σύλλογος 

όπου όλα τα παιδιά 

διασκεδάζουν, 
νιώθουν ασφάλεια και 

σεβασμό και μπορούν 

να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους 

μέσω αθλητικών 

δραστηριοτήτων – αυτό 

εννοούμε με τον όρο 
ασφάλεια στον 

αθλητισμό! 



 



Είσαι παιδί. Ποια είναι 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ; 
Τα ίδια μ’ αυτά των ενηλίκων. 
Περιλαμβάνουν: 

 
 

 

 

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ  

Υγειονομική περίθαλψη 
 
 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ιδιωτικότητα 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ 

επαρκές φαγητό και 
καθαρό νερό 

 
 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 

εκπαίδευση 



 

 

 

  

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  

ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ Ή ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ 

 

 
 

 

 

 

  

ΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

 είσαι με τους γονείς 
σου ή με τους 

ανθρώπους που σε 
νοιάζονται 

 

 

 

 

  

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

βρίσκεσαι με άλλα 
παιδιά 

 
 

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ 

παιχνίδι 

ΤΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

 έχεις λόγο για 
τα θέματα που 
σε επηρεάζουν 

 
 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

έχεις ιδέες και να 
λες αυτό που 

πιστεύεις  
 

 
 

          ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

 ασκείς τη 
θρησκεία σου 



Είναι πολύ 
σημαντικό να ξέρεις 
ότι ως παιδί, ΕΧΕΙΣ 
 

 
 
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

να μην πληγωθείς 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

να μην 
παραμεληθείς 

 

 
 

ΘΥΜΗΣΟΥ! 



 
 
 
 
 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
είναι όταν ένας ενήλικας 
σού προκαλεί σωματική 
βλάβη – τραυματισμό – που 
δεν έγινε τυχαία. 

Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει περιστατικά 
όπως χτυπήματα, 
σπρωξίματα, χαστούκια, 
κλωτσιές και πολλά άλλα. 



 
 

 
 

 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
είναι όταν ένας ενήλικας 
σε χρησιμοποιεί για 
σεξουαλικούς σκοπούς ή 
σε εμπλέκει σε 
σεξουαλικές πράξεις. 

Αυτό μπορεί να συμβεί 

ακόμη και στο 

διαδίκτυο. 



 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
είναι όταν ένας ενήλικας 
βλάπτει την ψυχική και 
κοινωνική σου ανάπτυξη. 

Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει περιστατικά 
όπως η χρήση επιθέτων, οι 
προσβολές, οι απειλές και η 
ταπείνωση. 



 

 
 

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ 
είναι όταν ένας ενήλικας δεν 
σου παρέχει την κατάλληλη 
φροντίδα, επίβλεψη, αγάπη 
και υποστήριξη που 
απαιτείται για την υγεία, την 
ασφάλεια και την ευεξία 
σου. 



 

 
 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
είναι όταν ένας ενήλικας ή 
ένα παιδί συμπεριφέρεται 
επιθετικά προς εσένα 
συγκεκριμένα, ξανά και 
ξανά. Αυτό το άτομο μπορεί 
να χρησιμοποιήσει βία, 
απειλές, πειράγματα ή να 
επιδιώξει να σε ντροπιάσει 
για να σε πληγώσει. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ΟΛΑ ΑΥΤΑ 

ΕΙΝΑΙ 

ΛΑΘΟΣ! 

ΠΕΣ  

ΟΧΙ 



ΚΑΙ 

ΜΕΙΝΕ ΑΣΦΑΛΗΣ! 



ΠΟΤΕ 
Κανένας δεν πρέπει 

 

 
να βλάψει ένα παιδί υπό 
οποιαδήποτε συνθήκη. 

 

Δυστυχώς, αυτό μερικές φορές μπορεί να συμβεί. Τα 
παιδιά εκτίθενται σε σωματική κακοποίηση, σεξουαλική 
κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση και παραμέληση 
– αλλά αυτό ΔΕΝ είναι αποδεκτό. 

Εάν ανησυχείς επειδή: 
 

 

   
κάποιος έχει 

φερθεί άσχημα 
σε εσένα ή σε 
άλλους 

κάτι κακό 
έχει 

συμβεί 

νιώθεις άβολα 
ή ανασφαλής 

 

 
 

  

κάποιος έχει 
πληγωθεί 

νιώθεις ότι κάτι δεν 
πάει καλά 



ΜΙΛΑ 

Σ’ ΕΝΑΝ 

ΕΝΗΛΙΚΑ 

ΑΜΕΣΩΣ! 
 



 



Τι μπορείς να κάνεις εάν 

ΒΡΕΘΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΠ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; 

Μίλα με τον πλησιέστερο 
ενήλικα που εμπιστεύεσαι. 

 
 

Γράψτε τι σε ενοχλεί σ’ ένα 
φύλλο χαρτιού και δώσε αυτό 
στον ενήλικα που φοράει το 
μπλουζάκι με την ασπίδα στον 
αθλητικό σύλλογο. 



 

    
 

 

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ 

ΣΟΥ – ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αυτό το άτομο το αποκαλούμε επαφή για την ασφάλεια του 

παιδιού και θα σε βοηθήσει με χαρά. 

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 



ΤΙ ΘΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 

μετά; 
 

Ο ενήλικας που φορά το μπλουζάκι 
με την ασπίδα θα ακούσει όλα όσα 
έχεις να πεις γι’ αυτό που σου 
συνέβη. Αυτός ή αυτή θα σε ακούσει 
προσεκτικά και στη συνέχεια θα 
λάβει μέτρα για να διορθώσει την 
κατάσταση. 

 



 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΟΥ! 

Αυτό το άτομο το αποκαλούμε επαφή για την ασφάλεια του 

παιδιού και θα σε βοηθήσει με χαρά. 

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 



Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 

για εμάς! 

Έχεις το δικαίωμα να είσαι ασφαλής, να 

διασκεδάζεις και να απολαμβάνεις τον 
αθλητισμό! 

Είναι καλό να μιλάς με τους ενήλικες του 

αθλητικού σου συλλόγου. Να θυμάσαι ότι 

είναι εκεί για να σε κρατήσουν ασφαλή. 

 

 

Μαζί μπορούμε να 
διασφαλίσουμε ότι τα 

αθλήματα είναι ασφαλή 
και ότι τα παιδιά είναι 

χαρούμενα! 



 

 
 

Αυτή η δημοσίευση δημιουργήθηκε ως μέρος του 

ευρωπαϊκού έργου «Κρατώντας τα Παιδιά Ασφαλή στον 

Αθλητισμό», με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(REC 2014-2020). Το έργο συντονίζεται από την Terre des 

hommes Ρουμανίας, σε συνεργασία με την Terre des 

hommes Ηellas και την Terre des hommes Ουγγαρίας. Τα 

περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική 

ευθύνη του δημιουργού και δεν αντικατοπτρίζουν 

απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
 
 
 

 

 

Τι ακριβώς είναι τελικά το «ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»;  

Είναι ένα έργο που ο οργανισμός μας, η Terre des hommes, έχει δημιουργήσει για να βοηθήσει 
στην προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας των παιδιών σε αθλητικούς συλλόγους και  
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Terre des hommes Romania 

6th Franzelarilor Street, 
Bucharest, Ρουμανία 
Τηλέφωνο: +40 371 300 390 
Email: rou.office@tdh.ch  
FB: Terre des hommes Romania 

YT: Terre des hommes Romania 

 

Terre des hommes Hellas 
Οδός Μετεώρων 28, 
Αθήνα, 11631 
Τηλέφωνο: +30 2107510007 

Email:grc.office@tdh.ch 

Περιφερειακό Γραφείο Terre des hommes – Child Relief 

1027 Budapest Bem rakpart T/1 

Email:info@tdh-europe.org 

Ιστότοπος:www.childhub.org 

mailto:rou.office@tdh.ch
mailto:grc.office@tdh.ch
mailto:info@tdh-europe.org
http://www.childhub.org/


 


