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Σκοπός  
 
Η ύπαρξη πολιτικής και διαδικασιών που αφορούν ειδικά στην προστασία των παιδιών. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
συμπεριληφθεί στη γενική πολιτική εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ξενοδοχείου σας ή να αποτελεί ένα 
ξεχωριστό έγγραφο. 

 

 

1: Γράψτε μια γενική δήλωση δέσμευσης   
Αυτή πρέπει να μην ξεπερνά τη μια παράγραφο. Θα πρέπει να δείχνει την κατανόησή σας για τη σημασία της 
παιδικής προστασίας και τη δέσμευσή σας να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών, 
είτε είναι πελάτες στο ξενοδοχείο σας είτε ζουν στην τοπική κοινότητα. 
 

 

2: Συλλέξτε  πληροφορίες  και πόρους   
Διαβάστε τον λεπτομερή  οδηγό της Travelife για την Παιδική Προστασία στη «Ζώνη Μέλους» και καθορίστε 
τους τομείς υψηλού κινδύνου αναφορικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στην περιοχή σας. Δημιουργήστε 
κατάλληλες διαδικασίες ώστε το προσωπικό και οι καλεσμένοι σας να μπορούν να αναφέρουν τέτοια 
περιστατικά με ασφάλεια. Σας συνιστούμε σθεναρά να απευθυνθείτε στις τοπικές αστυνομικές/εισαγγελικές 
αρχές ή σε οργανώσεις για την προστασία των παιδιών για συμβουλές και βοήθεια που αφορούν ειδικά στην 
περιοχή σας. 
 

 

3: Εφαρμόστε  ένα  πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του προσωπικού   
Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σχετικά με το πώς να εντοπίζουν, να 
προλαμβάνουν και να αναφέρουν τυχόν περιπτώσεις εκμετάλλευσης ή κακοποίησης παιδιών, ανεξάρτητα 
από το αν αυτά διαμένουν στο ξενοδοχείο ή στην τοπική κοινότητα. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε 
τέτοιες εκπαιδεύσεις στο μόνιμο πρόγραμμα κατάρτισης του ξενοδοχείου σας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
αναρτήσετε γραπτές πληροφορίες σε σημεία -όπως τα αποδυτήρια- με εύκολη πρόσβαση από όλο το 
προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των όποιων εργαζομένων τρίτων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται 
εντός των εγκαταστάσεών σας, ή/και εντός του γενικού εγχειριδίου του προσωπικού σας. Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να παρέχονται στις γλώσσες που όλο το προσωπικό μπορεί να καταλάβει. 
 

 

4: Εξασφαλίστε την έγκριση  της  εν λόγω  πολιτικής  και των  διαδικασιών από 
την ανώτερη διοίκηση   
Είναι σημαντικό να μπορείτε να δείξετε ότι η ανώτερη διοίκηση στηρίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την 
προστασία των παιδιών. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας δήλωσης στο κείμενο της πολιτικής ή 
με τη φυσική υπογραφή του σχετικού εγγράφου. 
 

 

5: Παρακολουθήστε  και επανεξετάστε   
Θα πρέπει να επανεξετάζετε τακτικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχετε λάβει και να 
καταγράφετε όλες τις σχετικές παρατηρήσεις ή συστάσεις στις εσωτερικές αναφορές αειφορίας ώστε να 
διασφαλίζετε ότι οι πρωτοβουλίες σας παραμένουν αποτελεσματικές και σχετικές με τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες & Υποστηρικτικό Υλικό  
 
Travelife, Λεπτομερείς Οδηγοί: Προστασία των Παιδιών, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δίκαιες Εργασιακές Πρακτικές 
Travelife, Συνοπτικός Οδηγός: Πολιτική Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Κάντε κλικ ΕΔΩ ώστε να μάθετε για τη UNICEF και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ένα Κώδικα Δεοντολογίας που σχετίζεται με την προστασία των παιδιών από σεξουαλική 
εκμετάλλευση στο πλαίσιο του τουρισμού 
Κάντε κλικ ΕΔΩ για κατευθυντήριες οδηγίες, σχετικά με το πώς να γράψετε και να εφαρμόσετε μια πολιτική για την 
προστασία των παιδιών, από τον Εθνικό Σύλλογο για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Παιδιά (NSPCC) ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα αφιερωμένο στην προστασία των παιδιών. 

 

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
http://www.thecode.org/
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/writing-a-safeguarding-policy/

