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Συνεργασία Φορέων:

Συντονιστής Προγράμματος:

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση

της Βίας στην Οικογένεια ΣΠΑΒΟ , Κύπρος( )

Συνεργάτες έργου:

Bournemouth University (BU) Ηνωμένο Βασίλειο,

Centro di Ascolto Uomini Maltra*an+Onlus CAM ,( ) Ιταλία

ΣύνδεσμοςΜελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου &
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European Knowledge Spot (E.K.S), Ελλάδα
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Στόχος του έργου:

η αποφυγή περαιτέρω ανάπτυξης

του φαινομένου της

ενδοοικογενειακής βίας και η

αλλαγή των βίαιων μοτίβων

συμπεριφοράς από πλευράς

δραστών, αυξάνοντας τις

ικανότητες των επαγγελματιών

πρώτης γραμμής οι οποίοι θα

διδάξουν τους δράστες

ενδοοικογενειακής βίας αφενός

πώς να υιοθετήσουν μια μη βίαιη

συμπεριφορά στις διαπροσωπικές

τους σχέσεις και αφετέρου να

κατανοήσουν τις επιπτώσεις της

ενδοοικογενειακής βίας σε

προσωπικό/ατομικό, οικογενειακό

και κοινοτικό/ κοινωνικό επίπεδο.
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Πως θα ετύχου ε τους στόχους ας?π μ μ

ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

� Διευκόλυνση των εθνικών οργανισμών ή/ και των

κοινοτικών οργανώσεων που ειδικεύονται στο

σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό πλάνων δράσης για

καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της

ενδοο ικογενε ιακής β ίας , μέσω της παροχής

τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν η ς έ ρ ε υ ν α ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης

σεδράστες ενδοοικογενειακής βίας.

� Εκπαίδευση 300 επαγγελματιών πρώτης γραμμής και

βελτίωση των δεξιοτήτων τους, δημιουργώντας μια

αποτελεσματική μεθοδολογία ανάπτυξης ικανοτήτων και

τοαντίστοιχο εκπαιδευτικόυλικό.

� Προώθηση στρατηγικών διασύνδεσης φορέων για την

ενδοοικογενειακή βία και εγκαθίδρυση/θεμελίωση ενός

αποτελεσματικού δικτύου πρόληψης και έγκαιρης

παρέμβασης μέσω: α) της δημιουργίας εκθέσεων των

τοπικών στρατηγικών για τη διασύνδεση φορέων, β) της

οργάνωσης συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

στοχεύοντας στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ

των φορέων και στην ολοκληρωμένη απόκριση στην

ενδοοικογενειακή βία, καθώς και γ) της ανάπτυξης

πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ προγραμμάτων

ενδοοικογενειακής βίας και παρεμβασηςσεδράστες.

� Αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τη

σημαντικότητα της αποτελεσματικής κοινής χρήσης

πληροφοριών αλλά και της έγκαιρης ανταπόκρισης για

την προστασία των θυμάτων μέσω της διοργάνωσης

τοπικών εκδηλώσεων , με τη συμμετοχή 100

επαγγελματιών και τουλάχιστον 50 φορέων που θα

δεσμευτούν να τηρήσουν τις οδηγίες τουΠρωτοκόλλου.

ΣΤΟΧΟΙ:

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 505.543,00 ευρώ, με συνεισφορά της

Ευρωπαϊκής Ένωσης 80%, 404.434,00 ευρώ.

� Θαδημοσιεύσουμεμια συγκριτική έκθεσηανάλυσης
των προγραμμάτων για δράστες ενδοοικογενειακής
βίας που θα περιέχει τις εθνικές πολιτικές, το
κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και μοντέλα
καλής πρακτικής από την Ελλάδα, Ιταλία Κύπρο, τη
ΜεγάληΒρετανία, και τη Ρουμανία;

� Θα διοργανώσουμε 5 ομάδες εστίασης με τη
συμμετοχή 150 επαγγελματιών (30 σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα) και θα χορηγήσουμε 100
ερωτηματολόγια (20 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα)
σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να
εκτιμήσουμε την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων
παρέμβασης σε δράστες με στόχο την περαιτέρω
μείωση της ενδοοικογενειακής βίας;

� Θαπραγματοποιήσουμε 25 συνεντεύξεις με δράστες
( 5 σε κάθε συμμε τέ χουσα χώρα ) γ ια να
διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των ανδρών για την
ενδοοικογενειακή βία, με στόχο να αποκτήσουμε
περισσότερες πληροφορίες και να κατανοήσουμε
γιατί διαπράττονται κακοποιητικές πράξεις;

� Θα διατυπώσουμε 5 πακέτα συστάσεων εθνικής
πολιτικής σχετικά με τα προγράμματα παρέμβασης
σεδράστες ενδοοικογενειακής βίας

� Θα ετοιμάσουμε ένα εγχειρίδιο για την ανάπτυξη
των ελάχιστων προτύπων για τα προγράμματα

παρέμβασηςσεδράστες;

� Θα δημιουργήσουμε μια κοινή αποτελεσματική
μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων και ένα
αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο (ένας οδηγός για
εκπαιδευτές και ένας οδηγός για εκπαιδευόμενους)
για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής;

� Θα εκπαιδεύσουμε 300 επαγγελματίες πρώτης
γραμμής (60 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα) με στόχο τη
βελτίωση των ικανοτήτων τους ώστε να εργαστούν με
τους δράστες σε διαδικασία αλλαγής και να
αποτρέψουν τηνπεραιτέρωενδοοικογενειακήβία;

� Κάθε εταίρος θα οργανώσει μια συνάντηση με τη
συμμετοχή 20 συναφών κοινωνικών φορέων για τη
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και ολιστικών
αποκρίσεων και θα καθορίσει ένα πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών πρώτης
γραμμής των προγραμμάτων ενδοοικογενειακής βίας
και τωνπρογραμμάτωνπαρέμβασηςσεδράστες;

� Θα οργανώσουμε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για
τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επαγγελματίες και το
γεν ικό πληθυσμό: -5 εθν ικά συνέδρια (30
συμμετέχοντες σε κάθε συμμετέχουσα χώρα) – 1
Δ ι εθνές συνέδρ ιο (50 συμμετέχον τε ς ) με
εμπειρογνώμονες πάνω σε θέματα της ΕΕ στην Cluj-
Napoca της Ρουμανίας.

� Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες
των προγραμμάτων παρέμβασης σε δράστες ως ένα
σημαντ ικό στο ιχε ίο μιας ολοκληρωμένης
π ροσ έ γ γ ι σ η ς γ ι α τ ην π ρόλ ηψη κα ι τ ην
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

� Αυξημένη γνώση και αντίληψη των επαγγελματιών
πρώτης γραμμής σε σχέση με τις δυναμικές πίσω
από την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση,
καθώς και των τυπικών πεποιθήσεων, αξιών και

τακτικών τωνδραστών.

� Ενίσχυση της διασύνδεσης φορέων στο πεδίο του
έργου.

� Δημιουργία εργαλείων παρέμβασης και υλοποίηση
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης με στόχο την
πρόληψη κακοποιητικών πρακτικών και την
κινητοποίηση του κοινού και των υπεύθυνων χάραξης
πολιτικής ενάντια στην ενδοοικογενειακήβία.


