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ACTIVE: Διαδικτυακή έρευνα για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της παιδικής βίας σε αθλητικά 
περιβάλλοντα  

Το φαινόμενο της βίας εναντίον παιδιών και νέων, στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων και σπορ, έχει 

επισημανθεί σε διάφορες διεθνείς έρευνες. Στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι περίπου το 10% των παιδιών που 

συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν υποστεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, 

ενώ ένα 20% βρίσκονται αντιμέτωπα με αυτόν τον κίνδυνο. Η δημιουργία ασφαλών αθλητικών χώρων 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά και οι νέοι να αδράξουν τα οφέλη 

του αθλητισμού. 

Η ευρωπαϊκή δράση ACTIVE, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 

2014-2020 της Ε.Ε., διεξάγει διαδικτυακή έρευνα για να καταγράψει τις ανάγκες, τις προκλήσεις και την 

υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας (σωματικής ή 

λεκτικής) στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων.  

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 

εργαλείου αξιολόγησης που θα ενισχύσει την ικανότητα των αθλητικών οργανισμών στο να αξιολογούν τις 

υφιστάμενες πολιτικές προστασίας των παιδιών όσο και στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος για προπονητές-τριες ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά 

περιστατικά βίας εναντίον παιδιών. 

Η έρευνα απευθύνεται σε προπονητές-τριες, γονείς και παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικούς 

οργανισμούς.  

Λάβετε μέρος στην έρευνα εδώ: 

 Αν είσαι προπονητής-τρια: https://kmop.limequery.com/772519?lang=el  

 Αν είσαι γονέας: https://kmop.limequery.com/514344?lang=el  

 Αν είσαι παιδί άνω των 15 ετών και συμμετέχεις σε αθλητικά σωματεία: 

https://kmop.limequery.com/283386?lang=el  
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.activeproject.eu/ ή 

να στείλετε e-mail στο active@kmop.eu 
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