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Masterclass Pan-Dorset και Wiltshire Εκπαιδευτική Σύμπραξη: «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες
σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC)
Την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, στις 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ., η Δρ. Jade Levell και η Δρ. Orlanda Harvey
πραγματοποίησαν ένα διαδικτυακό Masterclass βασισμένο στα ευρήματα της έρευνας «Ώρα για αλλαγή:
Έρευνα βασισμένη σε τεκμήρια για νέες πρακτικές προσεγγίσεις», η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του
Bournemouth στο πλαίσιο του έργου OSSPC. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση, η χαρτογράφηση και η
συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων δραστών στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, με απώτερο σκοπό να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος, να παρέχει
αξιολόγηση αναγκών και να προτείνει σχετικό πρόγραμμα δραστών για επαγγελματίες με τη μορφή
προγραμμάτων παρέμβασης μη ποινικής δικαιοσύνης και εθελοντικής συμμετοχής των δραστών.
Το Masterclass χωρίστηκε σε δύο μέρη:
Μέρος πρώτο: Εργασία με τους δράστες
Αυτή η συνεδρία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση ορισμένων από τα ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του
έργου OSSPC και έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν ορισμένες από τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν κατά την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των δραστών ενώ υποστηρίζουν τα
θύματα/επιζώντες της ενδοοικογενειακής βίας. Η συνεδρία περιείχε επίσης πρακτικές συμβουλές και
εργαλεία για προγράμματα δραστών τα οποία εφαρμόζονται από κοινωνικούς λειτουργούς.
Μέρος δεύτερο:
Αυτή η συνεδρία επικεντρώθηκε στην παροχή σύντομων ενημερώσεων σχετικά με τη τη νομοθεσία για την
Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση και στη διοργάνωση μιας συζήτησης μεταξύ μιας κοινωνικής λειτουργού και
μιας μητέρας που υπέστη ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Προσφέρθηκαν επίσης στους συμμετέχοντες
συμβουλές και εργαλεία πρακτικής άσκησης κοινωνικού λειτουργού που εργάζονται με ενήλικες που βιώνουν
ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Ενημέρωσαν επίσης τους συμμετέχοντες σχετικά με το είδος υποστήριξης
που προσφέρουν στο Wiltshire BCP και στο Dorset.
Το περιεχόμενο αυτού του υλικού αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική
ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες που
περιέχει.

Το υλικό αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Δικαιοσύνη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

