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Πώς μπορώ να κάνω μια αναφορά 
Κινδύνου Σημαντικής Βλάβης (RoSH);
Ένα παιδί κινδυνεύει να υποστεί σημαντική βλάβη αν υπάρχουν 
σε σημαντικό βαθμό οι περιστάσεις που προκαλούν ανησυχία για 
την ασφάλεια, ευημερία ή ευεξία του παιδιού.

Οι αναφορές RoSH υποβάλλονται στο Υπουργείο Κοινοτήτων και 
Δικαιοσύνης της NΝΟ (DCJ) 24ωρη Γραμμή Βοήθειας: Τηλ. 132 111.

Τα άτομα που είναι υποχρεωμένα να κάνουν αναφορές θα 
πρέπει πρώτα να συμβουλευτούν τον Οδηγό Ατόμων που 
είναι Υποχρεωμένα να κάνουν Αναφορές (MRG), που είναι ένα 
διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Κυβέρνηση της 
ΝΝΟ, για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν οι ανησυχίες σας 
συνιστούν RoSH. https://reporter.childstory.nsw.gov.au/s/mrg

Αν γνωρίζετε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο καλέστε τα 
Τρία Μηδενικά «000».

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας 
για συμβουλές.

Αναφορά κακοποίησης 
και παραμέλησης
Πληροφορίες για γονείς, 
φροντιστές και άλλους ενήλικες

Βοήθεια για οικογένειες – Κρίσεις
Ενδοοικογενειακή Βία: 1800 671 442 (24 ώρες)

1800RESPECT (Ενδοοικογενειακή Βία & Σεξουαλική επίθεση – 
24ώρες): 1800 737 732

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας: 1800 55 1800

Υπηρεσία Αστέγων [Link2Homelessness]: 1800 152 152 

Γραμμή Ζωής [Lifeline]: 131 114

Βοήθεια για Οικογένειες – Μη κρίσεις
Τηλεφωνική Γραμμή Γονέων: 1300 130 052

Σχέσεις Αυστραλία [Relationships Australia]: 1300 364 277

Τηλεφωνική Γραμμή Κέντρου Επαφής Στέγασης & Πληροφορίες 
για Ιθαγενείς: 1800 422 322

Υπηρεσίες Παραπομπής Οικογενειών: 1300 006 480
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Δέσμευση της Επισκοπής για προστασία
Η Καθολική Επισκοπή Maitland-Newcastle έχει μια διαρκή και 
σταθερή δέσμευση να προάγει την ασφάλεια, ευημερία και ευεξία 
των παιδιών. Το Γραφείο Προστασίας (OoSG) [Office of Safeguarding] 
είναι η οργανωτική έκφραση της δέσμευσης της Επισκοπής.

Στη ΝΝΟ όσα άτομα είναι υποχρεωμένα να κάνουν αναφορές 
[mandatory reporters] έχουν νομοθετική υποχρέωση να αναφέρουν μια 
υποψία κινδύνου σημαντικής βλάβης (RoSH) στο Υπουργείο Κοινοτήτων 
και Δικαιοσύνης [Department of Communities and Justice] (DCJ).

Το άτομο που είναι υποχρεωμένο να κάνει αναφορές είναι το άτομο 
που κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του επαγγέλματος του ή άλλης 
αμειβόμενης απασχόλησης, παρέχει υγειονομική φροντίδα, πρόνοια, 
εκπαίδευση, παιδικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σε ιδρύματα ή επιβολή 
του νόμου, συνολικά ή εν μέρει, σε παιδιά. Την 1η Μαρτίου 2020 στη 
ΝΝΟ οι ομάδες ατόμων που είναι υποχρεωμένα να κάνουν αναφορές 
επεκτάθηκαν για να περιλαμβάνουν επίσης:

 f ένα άτομο του κλήρου ή ένα άτομο που παρέχει δραστηριότητες 
με βάση τη θρησκεία σε παιδιά (αμειβόμενες ή μη)

 f  καταχωρημένος σε μητρώο ψυχολόγος που παρέχει 
επαγγελματική υπηρεσία ως ψυχολόγος.

Τι είναι η παιδική κακοποίηση και 
παραμέληση;
Παραμέληση – 
είναι όταν ένας γονέας ή φροντιστής δεν παρέχει τα βασικά προς 
το ζην, όπως τροφή, ρούχα, στέγη, εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα 
και επαρκή επίβλεψη.

Σεξουαλική Κακοποίηση – 
είναι όταν ένα άτομο εμπλέκει ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο σε 
μια σεξουαλική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την εξουσία 
του πάνω του ή εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του.

Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει μορφές χωρίς 
επαφή, όπως έκθεση ενός παιδιού σε πορνογραφία, ή μορφές 
επαφής όπως φιλιά, σεξουαλικό άγγιγμα ή σεξουαλική πράξη.

Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προβληματική ή επιβλαβή 
σεξουαλική συμπεριφορά από συνομήλικους.

Σωματική Κακοποίηση – 
είναι βλάβη στο παιδί που προκαλείται από μη τυχαίες ενέργειες 
ενός γονέα ή άλλου ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη 
φροντίδα του. Η σωματική κακοποίηση περιλαμβάνει πράξεις 
όπως ξυλοδαρμός, ταρακούνημα, δάγκωμα, στραγγαλισμός, 
εσκεμμένο κάψιμο και ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων.

Στη ΝΝΟ, η σωματική τιμωρία μπορεί να συνιστά σωματική 
κακοποίηση αν ένα παιδί χτυπηθεί πάνω από τους ώμους ή 
έχει υποστεί τραυματισμό ή σημάδι σε οποιοδήποτε μέρος του 
σώματος.

Ψυχολογική Βλάβη – 
μπορεί να συμβεί όταν η συμπεριφορά του γονέα ή του φροντιστή 
βλάπτει την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση ενός παιδιού. 
Μπορεί να περιλαμβάνει απόρριψη, απομόνωση, τρομοκρατία, 
παραμέληση, διαφθορά ενός παιδιού, λεκτική κακοποίηση 
ή ταπείνωση. Είναι πιθανό ένα μεμονωμένο περιστατικό να 
οδηγήσει σε ψυχολογική βλάβη, αλλά πιο συχνά προκύπτει από 
συμπεριφορά που είναι συχνή και επίμονη με την πάροδο του 
χρόνου.

Έκθεση σε Ενδοοικογενειακή ή Οικογενειακή Βία – 
συμβαίνει όταν ένα παιδί γίνεται μάρτυρας σωματικής 
κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης ή ψυχολογικής 
κακομεταχείρισης ενός γονέα ή ενός αδερφού/αδελφής, ή βίαιη 
συμπεριφορά ενός ατόμου βλάπτει άλλα άτομα ή περιουσία.

Υποχρεώσεις για εθελοντές
Ορισμένοι εθελοντές, ιδιαίτερα σε ενορίες, είναι νομικά υποχρεωμένοι 
να αναφέρουν εικαζόμενη κακοποίηση ή αμέλεια. Ο Επίσκοπος 
Bill Wright έχει δηλώσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη Επισκοπή, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών, έχουν ηθικό καθήκον να 
φροντίζουν για την προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων.

Πιστεύω ότι ένα παιδί κακοποιείται
Αν ανησυχείτε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, συζητήστε 
τις ανησυχίες σας με την αρμόδια υπηρεσία – δάσκαλο, υποδιευθυντή 
ή διευθυντή στα Καθολικά Σχολεία, ένα συντονιστή υποθέσεων ή έναν 
υπεύθυνο διαχείρισης υποθέσεων στην CatholicCare.

Ανησυχώ για τη συμπεριφορά ενός 
εργαζόμενου της επισκοπής
Αν έχετε ανησυχίες για τη συμπεριφορά ενός εργαζόμενου 
της επισκοπής, ενημερώστε τον αρμόδιο υπεύθυνο υπηρεσίας 
ή τον υπεύθυνο της ενορίας, ο οποίος θα ενημερώσει στη 
συνέχεια το Γραφείο Προστασίας [OoSG]. Θυμηθείτε, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε απευθείας με το OoSG.


