
Τα δικαιώματα  
των παιδιών  
στην Cerebral  
Palsy Alliance

Όλα τα δικαιώματα των παιδιών προστατεύονται και τηρούνται όταν 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Cerebral Palsy Alliance (CPA)
Η CPA δεσμεύεται να προστατεύει το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί, να παίξει και να 
συμμετάσχει ενεργά στην κοινότητά του. Ενσωματώνουμε τις αξίες μας της Ακεραιότητας, του Πάθους, της 
Αριστείας, του Θάρρους και του Σεβασμού στις πρακτικές μας καθημερινά και στηρίζουμε τα δικαιώματα 
κάθε παιδιού να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς πολιτιστικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Προσπαθούμε να 
παράσχουμε υπηρεσίες που σέβονται την αυτοδιάθεση, τις ατομικές ανάγκες και επιλογές. 

Ιδρυτικές Αρχές 
Το προσωπικό της CPA διέπεται από τις ακόλουθες 
ιδρυτικές αρχές και δεσμεύεται να προασπίζει και να 
υπερασπίζεται αυτά τα δικαιώματα:

•   Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία του 2006 [UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities 2006] που 
προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια 
των ατόμων με αναπηρία.

•   Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
του 1989 [UN Convention on the Rights of the 
Child 1989], η οποία αναγνωρίζει ότι όλα τα 
παιδιά έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και την 
ασφάλεια, ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, πίστης 
ή αναπηρίας.

•   Νόμος περί Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας του 
1992 [Disability Discrimination Act 1992], ο οποίος 
καθιστά παράνομες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας 
και στοχεύει στην προώθηση ίσων δικαιωμάτων, 
ευκαιριών και πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρία.

•   Τα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών [The Child Safe 
Standards] απαιτούν από τους οργανισμούς 
να δημιουργούν κουλτούρες, να υιοθετούν 
στρατηγικές και να ενεργούν ώστε να θέτουν 
τα συμφέροντα των παιδιών πρώτα για να τα 
προστατεύουν από βλάβες.

Ευημερία των Παιδιών
Η CPA έχει ένα πλαίσιο για την ευημερία και την 
ασφάλεια των παιδιών ενσωματωμένο σε όλες τις 
πολιτικές και πρακτικές της. Το προσωπικό μας 
επικεντρώνεται στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών 
και θα ανταποκριθεί σε ανησυχίες για την προστασία 
των παιδιών, κοινοποιώντας πληροφορίες με άλλους 
φορείς όταν απαιτείται.

Η διαδικασία πρόσληψης και ενσωμάτωσης της 
CPA διασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι εθελοντές 
έχουν χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με τις 
αξίες μας και συμμορφώνονται με τους ελέγχους 
εξακρίβωσης και τις νομικές απαιτήσεις. Διαθέτουμε 
συστήματα, αξίες και μια κουλτούρα σχεδιασμένη για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, με όλο 
το προσωπικό και τους εθελοντές να έχουν πρόσβαση 
σε κορυφαία επαγγελματική ανάπτυξη, κατάρτιση και 
συνεχή μάθηση.

Σχόλια και Παράπονα 
Η CPA εκτιμά τα σχόλιά σας και δεσμευόμαστε να 
διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους 
ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται να υποβάλλουν 
παράπονα, τα οποία θα επιλύσουμε άμεσα και 
αποτελεσματικά.
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