14μ Παγθύπνημ οκέδνημ Πνμζηαζίαξ θαη Γοεμενίαξ ημο Παηδημύ
«Δηθαημύζηε, Δηθαημύμαζηε»: Ε Γθανμμγή ηςκ Δηθαηςμάηςκ ηςκ Ναηδηώκ μέζα ζηεκ Μηθμγέκεηα
15-16 Νμεμβνίμο 2008, Λεκμδμπείμ Paphos Gardens, Νάθμξ

Γηζαγωγηθό ζεμείωμα
Πμ πνόγναμμα ημο θεηηκμύ μαξ Οοκεδνίμο εκηάζζεηαη μέζα ζηα πιαίζηα ημο πνμγναμμαηηζμμύ πμο
ελάγγεηιε ε Γπίηνμπμξ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ, κα αθηενώζεη ημ 2008 ζηα δηθαηώμαηα ημο
παηδημύ μέζα ζηεκ μηθμγέκεηα. Πμ ζέμα μαξ είκαη πμιύ πημ πενίπιμθμ θαη πνςημπμνηαθό από όηη
θαίκεηαη εθ πνώηεξ όρεςξ, γηαηί όπςξ ακαθένεηαη ζε μηα πνόζθαηε έθζεζε ημο Οομβμοιίμο ηεξ
Γονώπεξ :
«ε ηωνηκή γεκηά ηωκ γμκηώκ ζα πνέπεη κα ακαπηύλμοκ ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ κα θάμμοκ

πναγμαηηθόηεηα ημ όναμα ηεξ ύμβαζεξ ηωκ Δηθαηωμάηωκ ημο Παηδημύ (ΔΠ) ζηεκ
μηθμγεκεηαθή ημοξ δωή. Σμ κα θάμεηξ ηα δηθαηώμαηα ημο παηδημύ βίωμα ζηηξ θαζεμενηκέξ
δηάιιειεξ ζπέζεηξ μέζα ζημ ζπίηη είκαη μηα δύζθμιε πνόθιεζε ηδηαίηενα γηαηί οπάνπμοκ
ειάπηζηα πνόηοπα θαη εμπεηνίεξ ζηηξ μπμίεξ κα βαζηζηείξ».

Γμείξ δεπηήθαμε ηεκ δύζθμιε δηεζκή πνόθιεζε θαη θηιμδμλμύμε κα θαζμνίζμομε ηα απαναίηεηα
«πνόηοπα θαη εμπεηνίεξ» μέζα από ηηξ δηαβμοιεύζεηξ ημο θεηηκμύ μαξ ζοκεδνίμο, με ηεκ εμπιμθή
εμπεηνμγκςμόκςκ, ανμμδίςκ θμνέςκ, γμκηώκ θαη παηδηώκ. Ηαζμνίζαμε δομ βαζηθέξ εκόηεηεξ :
A. Άζθεζε ημο δηθαηώμαημξ ζομμεημπήξ ημο παηδημύ ζηεκ ιήρε μηθμγεκεηαθώκ απμθάζεςκ θαη
B. Δηθαηώμαηα πνόκμηαξ θαη πνμζηαζίαξ ημο παηδημύ μέζα ζηεκ μηθμγέκεηα
Οε όηη αθμνά ηεκ πνώηε εκόηεηα οπάνπμοκ ηα πνόηοπα θαη μη εμπεηνίεξ από μηα ζοκεπή
πανάδμζε δνάζεξ ηεξ ΝΟΓΝΓΝ ζε αοηόκ ημκ ημμέα, ημπηθά αιιά θαη πακεονςπασθά. Αθόμα
οπάνπμοκ ηα πνόηοπα πμο θαηέζεζακ ηα δηθά μαξ παηδηά από ημ 2001 όηακ απαίηεζε ε
ΝΑΖΔΜΒΜΡΘΕ κα θαημπονςζεί κμμηθά ε ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ ζηεκ ιήρε ηςκ απμθάζεςκ ηεξ
Ηοπνηαθήξ μηθμγέκεηαξ. Θα ελεηάζμομε ζηηξ δηαβμοιεύζεηξ μαξ πόζμ ε ΟΔΝ μαξ ζηενίδεη θαη
πώξ ακηηδνμύκ μη γμκείξ.
Οε όηη αθμνά ηεκ δεύηενε εκόηεηα, όπμο πνάγμαηη οπάνπμοκ ιηγμζηά πνόηοπα θαη εμπεηνίεξ, ε
ίδηα ε Ούμβαζε δίδεη ζημοξ γμκείξ ηεκ θύνηα εοζύκε γηα άζθεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο παηδημύ με
απαίηεζε κα εκενγμύκ πάκηα με γκώμμκα ημ οπένηαημ ζομθένμκ ημο παηδημύ θαη κα θαζμδεγμύκ ηα
παηδηά ημοξ ζηεκ άζθεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημοξ - πςνίξ πμιιμύξ πνμζδημνηζμμύξ θαη
δηεοθνηκήζεηξ. Παοηόπνμκα όμςξ, ε ΟΔΝ, επηβάιιεη ζηα ζομβαιιόμεκα Ηνάηε ηεκ οπμπνέωζε κα
θαηαζηήζμοκ ημοξ γμκείξ ηθακμύξ κα ακηαπμθνηζμύκ ζηεκ εοζύκε πμο ημοξ απμδίδεη.
Έηζη ελεηάδμομε ζε αοηό ημ Οοκέδνηό μαξ:
1. Νώξ θαη ζε πμημ βαζμό ακηαπμθνίκμκηαη μη γμκείξ ζηηξ εοζύκεξ πμο ημοξ ακαγκςνίδεη ε
ΟΔΝ: Ρπάνπεη ε θαηάιιειε κμμηνμπία; Γκςνίδμοκ μη γμκείξ ηα δηθαηώμαηα ηςκ παηδηώκ ημοξ;
Γίκαη όιμη εκήμενμη γηα ημ ζομθένμκ ημο παηδημύ; Νμηεξ μη ζπεηηθέξ εοζύκεξ ηεξ Γπηηνόπμο
Ννμζηαζίαξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ θαη πμηεξ ηεξ ΝΟΓΝΓΝ; Ηαη
2. Γάκ θαη ζε πμημ βαζμό ακηαπμθνίκεηαη ημ Ηνάημξ μαξ ζηεκ δηθή ημο οπμπνέςζε πμο ημο
επηβάιιεη ε ΟΔΝ: Έπμομε ηεκ εζκηθή πμιηηηθή ζηήνηλεξ ηεξ μηθμγέκεηαξ; Γθανμόδμκηαη
πναθηηθά μέηνα γηα ροπμθμηκςκηθή πνμεημημαζία θαη θαζμδήγεζε ηςκ γμκηώκ; Δηαζθαιίδεηαη
γηα όιμοξ ημοξ γμκείξ ε μηθμκμμηθή εοπένεηα πμο απαηηείηαη;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

άββαημ 15 Νμεμβνίμο
09.00 – 09.30

Γγγναθή οκέδνωκ

09.30 – 10.00
Σειεηή Έκανλεξ
Ηαιιηηεπκηθό Ννόγναμμα από ηεκ μνςδία ημο Δ΄ Δεμμηηθμύ Οπμιείμο Νάθμο θαη ημ Οογθνόηεμα
«Ιπμονμπμοιήζνεξ»
Ηαιςζόνηζμα από ηεκ Ννόεδνμ ηεξ ΓΝΓΝ Νάθμο θα Ημύια Βνοςκίδμο
αηνεηηζμόξ από ημκ Δήμανπμ Νάθμο θ. Οάββα Βένγα
αηνεηηζμόξ από ηεκ Γπίηνμπμ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ θα Θήδα Ημονζμομπά
αηνεηηζμόξ από ηεκ Ννόεδνμ ηεξ ΝΟΓΝΓΝ θα Κηκέηηα Ηαδακηδή
Ηήνολε Έκανλεξ Γνγαζηώκ ημο Οοκεδνίμο από ηεκ Ρπμονγό Γνγαζίαξ θαη Ημηκςκηθώκ Αζθαιίζεςκ θα
Οςηενμύια αναιάμπμοξ
10.00 – 10.30

Γηζαγωγηθή Ομηιία από ημκ Γπηζηεμμκηθό Ούμβμοιμ ηεξ ΝΟΓΝΓΝ θ. Πάθε Ημκή
«Ε εθανμμγή ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ μέζα ζηεκ Μηθμγέκεηα»

10.30 – 11.00

Δηάιεημμα

11.00 – 13.00
Α΄ ύκμδμξ Οιμμέιεηαξ
Πα Δηθαηώμαηα Ννόκμηαξ θαη Ννμζηαζίαξ θαη ε εθανμμγή ημοξ μέζα ζηεκ Μηθμγέκεηα
Οοκημκίζηνηα: θα Θήδα Ημονζμομπά, Γπίηνμπμξ Ννμζηαζίαξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ
Γθπνόζςπμξ ηςκ Ρπενεζηώκ Ημηκςκηθήξ Γοεμενίαξ
Γμκηόξ, μέιμξ ηεξ Ναγθύπνηαξ Οοκμμμζπμκδίαξ Οοκδέζμςκ Γμκέςκ
Γθπνόζςπμξ ηεξ Ηοπνηαθήξ Ναηδμβμοιήξ
Οοδήηεζε
13.00 – 14.30

Γεύμα

14.30 – 16.30
Β΄ ύκμδμξ Οιμμέιεηαξ
Οοκημκίζηνηα: θα Οθεύε Ημοθμομά, Γναμμαηέαξ ΝΟΓΝΓΝ, Βμοιεοηήξ
Πα Δηθαηώμαηα Οομμεημπήξ θαη ε εθανμμγή ημοξ μέζα ζηεκ Μηθμγέκεηα
θα Θήδα Ημονζμομπά, Γπίηνμπμξ Ννμζηαζίαξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ
Δν. Γιέκε Φηάθα, Γνεοκήηνηα, Νακεπηζηήμημ Ηύπνμο
θα Κηκέηηα Ηαδακηδή, Ννόεδνμξ ΝΟΓΝΓΝ
Γμκηόξ, μέιμξ ηεξ Ναγθύπνηαξ Οοκμμμζπμκδίαξ Οοκδέζμςκ Γμκέςκ
Γθπνόζςπμξ ηεξ Ηοπνηαθήξ Ναηδμβμοιήξ
Γθπνόζςπμξ ηεξ Ναγθύπνηαξ Οοκημκηζηηθήξ Γπηηνμπήξ Ιαζεηώκ (ΝΟΓΙ)
Οοδήηεζε
16.30 – 17.00

Δηάιεημμα

17.00 – 19.00
Γ΄ ύκμδμξ Οιμμέιεηαξ
Οοκημκίζηνηα: θα Ιανίκα Ημύθμο, Ακηηπνόεδνμξ ΝΟΓΝΓΝ
Πα Δηθαηώμαηα ηςκ Ναηδηώκ θαη ε εθανμμγή ημοξ μέζα ζηεκ Ηοπνηαθή Μηθμγέκεηα - Ηαιέξ Νναθηηθέξ
Απεηθμκίζεηξ, Γηθαζηηθέξ θαη άιιεξ Νανεμβάζεηξ από Ιε-Ηοβενκεηηθέξ Μνγακώζεηξ θαη εκδηαθενόμεκμοξ
θμνείξ
20.30

Δείπκμ – Κμηκωκηθή βναδηά

Κονηαθή 16 Νμεμβνίμο
09.00 – 10.30
Δ΄ ύκμδμξ Οιμμέιεηαξ
Οοκημκίζηνηα: θα Κηκέηηα Ηαδακηδή, Ννόεδνμξ ΝΟΓΝΓΝ
Πα Δηθαηώμαηα ηςκ Ναηδηώκ θαη ε εθανμμγή ημοξ μέζα ζηεκ Μηθμγέκεηα – Ε Θέζε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ
θαη μη πναθηηθέξ πμο αθμιμοζμύκηαη πνμξ αοηήκ ηεκ θαηεύζοκζε
θα Θαμπνηκή-Κηκέηηα Δώε, Ρπμονγείμ Ργείαξ θαη Ννόκμηαξ Γιιάδαξ
θα Ιανθέιια Ηαιιημαζηά, Γθπαηδεύηνηα Ννμγνάμμαημξ Αμενηακηθήξ Γηαηνείαξ Σοπμιμγίαξ ACT – Ηαηά
ηεξ Βίαξ ζηεκ μηθμγέκεηα, Γιιάδα
10.30 – 11.00

Δηάιεημμα

11.00 – 13.00
Θεμαηηθέξ Ομάδεξ Γνγαζίαξ
Ηεκηνηθό Δήηεμα ζοδήηεζεξ: Ηαιέξ Νναθηηθέξ ζε ζπέζε με ηεκ εθανμμγή ηςκ Δηθαηςμάηςκ ηςκ Ναηδηώκ
Α. Πνμζπμιηθή Ηιηθία
Οοκημκίζηνηα/Γηζεγήηνηα: θα Ηαηζημιμύδε, Γπηζεςνήηνηα Ννμζπμιηθήξ Γθπαίδεοζεξ, Ρπμονγείμ Ναηδείαξ
θαη Νμιηηηζμμύ
Β. Ηιηθία 6-12 εηώκ
Οοκημκίζηνηα: θα Ιανία Ξςζζίδμο, Γναθείμ Γπηηνόπμο Ννμζηαζίαξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ
Γηζεγεηήξ: Ιηπάιεξ Ζςάκκμο, Ννμσζηάμεκμξ Ρπενεζίαξ Γθπαηδεοηηθήξ Σοπμιμγίαξ, Ρπμονγείμ Ναηδείαξ
θαη Νμιηηηζμμύ
Γ. Ηιηθία 12-16 εηώκ
Οοκημκίζηνηα: θα νηζηίκα Ημκημύ, Ρπενεζίεξ Ημηκςκηθήξ Γοεμενίαξ
Γηζεγεηήξ: Ηοπνηαθή Ναηδμβμοιή
Δ. Ηιηθία 16-18 εηώκ
Οοκημκηζηήξ: θ., Πάθεξ Ημκήξ, Ημηκςκηθόξ Σοπμιόγμξ
Γηζεγεηήξ: Ναγθύπνηα Οοκημκηζηηθή Γπηηνμπή Ιαζεηώκ (ΝΟΓΙ)
13.00 – 14.00
Γ΄ ύκμδμξ Οιμμέιεηαξ
Ννμεδνείμ: Γπίηνμπμξ Ννμζηαζίαξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ, Ννόεδνμξ θαη Γναμμαηέαξ ΝΟΓΝΓΝ
Ακαθμνέξ από ηηξ Θεμαηηθέξ Μμάδεξ
Νμνίζμαηα Οοκεδνίμο
Θήλε θαη ακαθμίκςζε ημο Οοκεδνίμο ημο 2009
14.00

Γεύμα

