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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Παράλληλα, ελλείψεις διαπιστώνονται στην παρακολούθηση
και αξιολόγηση υπηρεσιών, προγραμμάτων, πολιτικών,
σχεδίων δράσης και στρατηγικών καθώς και στη
ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε όλες τις φάσεις της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αποτελέσματα από τις
διαβουλεύσεις που υλοποίησε ο Σύνδεσμος, τα οποία
αναδεικνύουν τις παραπάνω ελλείψεις και πώς
επηρεάζουν την πρόσβαση των νέων στις υπηρεσίες,
παρουσιάζονται πιο κάτω.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Η ελλιπής πληροφόρηση, 

οι στάσεις και αντιλήψεις για

τη σεξουαλικότητα, το υψηλό

κόστος και η πεποίθηση ότι 

δε θα λάβουν τα άτομα

κατάλληλη βοήθεια, οδηγούν

τα νέα άτομα στο να

αποφεύγουν να αναζητούν

και να λαμβάνουν υπηρεσίες,

άρα και έγκαιρη φροντίδα 

ή στήριξη. 



ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας
και τον Οργανισμό Νεολαίας

Κύπρου να τηρήσουν τις
δεσμεύσεις τους και να

αναλάβουν ουσιαστική δράση
για την προαγωγή της υγείας
των νέων και διασφάλιση των

δικαιωμάτων τους,
συντονίζοντας σε συνεργασία
με τον Κυπριακό Σύνδεσμο

Οικογενειακού
Προγραμματισμού, τη

δημιουργία και λειτουργία
Κέντρων Σεξουαλικής 

Υγείας των Νέων. Ζητούμε
καταρτισμό σχεδίου δράσης
για λειτουργία των πρώτων

Κέντρων Σεξουαλικής Υγείας
των Νέων σε τουλάχιστον δυο

πόλεις/περιοχές μέχρι το
2021 και σταδιακή επέκταση

των Κέντρων σε όλες τις
πόλεις και σε αγροτικές

περιοχές. 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

«…μια προσέγγιση βασισμένη
στα ανθρώπινα δικαιώματα,

που σκοπό έχει να εφοδιάσει τους νέους
με τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
αξίες που χρειάζονται για να είναι σε θέση
να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις
και να απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητά
τους σωματικά, συναισθηματικά, ατομικά
και στις σχέσεις τους. Προσεγγίζει τη
σεξουαλικότητα ολιστικά και εντός του
πλαισίου της συναισθηματικής και
κοινωνικής ανάπτυξης».2

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
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«Καθόσον αφορά την
ενημέρωση που λαμβάνουν

σήμερα τα παιδιά στα πλαίσια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα ίδια 
τα παιδιά αναφέρουν ότι το μάθημα
Αγωγής Ζωής που συμπεριλαμβάνεται
στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
σε επίπεδο Μέσης Εκπαίδευσης, 
δε διδάσκεται επαρκώς, ούτε και σε
τακτική βάση. Αντίθετα, σύμφωνα πάντα
με τα ίδια τα παιδιά, παραδίδεται
αποσπασματικά, ανεπαρκώς και από μη-
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό».  

Οι συμμετέχοντες στις 

ομάδες συζήτησης

χαρακτήρισαν 

την πληροφόρηση που

προσφέρεται για θέματα

σεξουαλικής υγείας και

δικαιωμάτων από ελλιπή 

ως ανύπαρκτη.
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Οι δράσεις που έχει δεσμευτεί
να υλοποιήσει το Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζονται
στην Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού για τη Σεξουαλική
Διαπαιδαγώγηση (2016), την Εθνική
Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για
την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας
2016-2019 καθώς και τη Στρατηγική για
τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία
2017-2025.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
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αποτελεί χαρακτηριστικό ενός κράτους
που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη
στις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας
και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. 

ως ισότιμων φορέων δικαιωμάτων
τους ενδυναμώνει, ώστε να λαμβάνουν
ενημερωμένες αποφάσεις για την υγεία
τους και να διεκδικούν ενεργά τα
δικαιώματά τους.

Η διασφaλισΗ 
και προστασια 
των σεξουαλικων
δικαιωματων

Η αναγνωρισΗ 
των νεων ατομων




