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ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΙΑ

ΣΩΜΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Αποτελεί πολιτική του Σώματος Προσκόπων Κύπρου η πρόνοια

για την ευημερία όλων των μελών του προστατεύοντάς τους
από κάθε είδους φυσικής, σεξουαλικής ή συναισθηματικής βίας.

ΕΥΘΥΝΗ
Κάθε Βαθμοφόρος έχει ευθύνη να γνωρίζει τον Κώδικα
Συμπεριφοράς, δεσμεύεται από αυτόν και τον ακολουθεί
πιστά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στα πλαίσια της βασικής τους εκπαίδευσης, οι Βαθμοφόροι του

Σ.Π.Κ. εκπαιδεύονται σε σχολές/εργαστήρια διαδραστικής –
άτυπης μάθησης μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν, διαχειρίζονται

και αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε περιστατικά
κακοποίησης εντός και εκτός των προσκοπικών δράσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κάθε βαθμοφόρος οφείλει να γνωρίζει το Σχέδιο Δράσης του
Σ.Π.Κ. για περιστατικά κακοποίησης εντός προσκοπισμού αλλά
και να είναι ενήμερος για τις αρμόδιες Υπηρεσίες και
Οργανισμούς που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση
βίας και κάθε είδους κακοποίησης.

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Αστυνομία Κύπρου – Γραφείο Χειρισμού
Θεμάτων Πρόληψης / Καταπολέμησης της
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης

Ανηλίκων
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ

Οι βαθμοφόροι γνωρίζουν και
εφαρμόζουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς
και εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να
μπορούν να διασφαλίζουν την ευημερία
και ασφάλεια των ανηλίκων και να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν
περιστατικά βίας/κακοποίησης όπου
και όποτε αυτά λάβουν χώρα.

1 ΤΗΡΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Σε κάθε τύπο προσκοπικής δράσης
τηρούνται ορθές αναλογίες ενηλίκων –
ανηλίκων, γίνεται ορθός
προγραμματισμός πριν την δράση και
επαρκής επιτήρηση κατά την διεξαγωγή
της ώστε να υπάρχουν όλες οι
απαραίτητες πρόνοιες για την ασφάλεια
των ανηλίκων.

2

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ

Οι βαθμοφόροι φροντίζουν ώστε η
συμπεριφορά τους να είναι πρέπουσα
και να αρμόζει στα καθήκοντα τους
αλλά και στην ευθύνη που φέρουν προς
τα ανήλικα μέλη του Σώματος. Κάθε
είδους ακατάλληλες συμπεριφορές
(λεκτικές και σωματικές) πρέπει να
αποφέυγονται.

3 ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Όλα τα μέλη του Σ.Π.Κ.
αντιμετωπίζονται ισότιμα, με
αξιοπρέπεια, σεβασμό και σε κάθε
περίπτωση οι βαθμοφόροι
σέβονται το δικαίωμα της
διαφορετικότητας και  ιδιωτικής
ζωής των ανηλίκων.

4

Τόσο εντός όσο και εκτός του προσκοπισμού,
περιστατικά βίας ή κακοποίησης εναντίον
των ανήλικων κυρίως μελών του Σ.Π.Κ.,
λυκοπούλων, προσκόπων και ανιχνευτώνημας, είναι
πιθανόν να εκδηλωθούν σε πολλαπλές μορφές:

Αποτελεί ευθύνη όλων των βαθμοφόρων του
Σ.Π.Κ. η προστασία των ανηλίκων μελών του
προσκοπισμού απο τουςηπιο πάνω κινδύνους. Με
πρόθεση την δημιουργία ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος μακριά από κακοποίηση και
επιβλαβείς πρακτικές,ξοι βαθμοφόροι του Σ.Π.Κ.
δεσμεύονται από τις 6 ακόλουθες παραγράφους:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Η σχέση μας με τους ανήλικους μας
επιτρέπει τόσο εμάς να διακρίνουμε
αλλαγές στην συμπεριφορά τους που
μπορεί να υποδεικνύουν κακοποίηση
όσο και επιτρέπει στους ανήλικους να
μας εκμυστηρευτούν τέτοια περιστατικά.
Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει
να γίνεται κατάχρηση αυτής της σχέσης
από εμάς.

5
ΜΗΔΕΝ ΑΝΟΧΗ ΣΕ
ΒΙΑ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Επιβλαβείς πρακτικές, βία, κακοποίηση,
εκφοβισμός ή απρεπής συμπεριφορά
προς οποιοδήποτε μέλος του Σ.Π.Κ. δεν
έχουν καμία θέση στον προσκοπισμό.
Είμαστε σε επιφυλακή και αναφέρουμε
με την ορθή διαδικασία οποιοδήποτε
περιστατικό πέσει στην αντίληψή μας.
Θυμόμαστε επίσης πάντοτε ότι η
πρόληψη είναι πάνω απ’ όλα!
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δεσμεύονται από τις 6 ακόλουθες παραγράφους:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Η σχέση μας με τους ανήλικους μας
επιτρέπει τόσο εμάς να διακρίνουμε
αλλαγές στην συμπεριφορά τους που
μπορεί να υποδεικνύουν κακοποίηση
όσο και επιτρέπει στους ανήλικους να
μας εκμυστηρευτούν τέτοια περιστατικά.
Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει
να γίνεται κατάχρηση αυτής της σχέσης
από εμάς.
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ΜΗΔΕΝ ΑΝΟΧΗ ΣΕ
ΒΙΑ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Επιβλαβείς πρακτικές, βία, κακοποίηση,
εκφοβισμός ή απρεπής συμπεριφορά
προς οποιοδήποτε μέλος του Σ.Π.Κ. δεν
έχουν καμία θέση στον προσκοπισμό.
Είμαστε σε επιφυλακή και αναφέρουμε
με την ορθή διαδικασία οποιοδήποτε
περιστατικό πέσει στην αντίληψή μας.
Θυμόμαστε επίσης πάντοτε ότι η
πρόληψη είναι πάνω απ’ όλα!
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