Σςνεπγαζία ηος Κένηπος Γςναικών Καπδίηζαρ
και ηερ Ανηιδεμαπσίαρ Κοινωνικήρ Πολιηικήρ ηος Γήμος Λάπιζαρ
Πξώηε ρξνληθά δξάζε, είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΚΓΚ κε ηνλ Ξενώνα Φιλοξενίαρ Γςναικών
Θςμάηων Βίαρ ηος Γήμος Λαπιζαίων ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ δηαθξαηηθνύ ζρεδίνπ
Daphne III κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WEGO! Women Economic - independence and Growth

Opportunity» - JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365.
Η βία κεηαμύ ζπληξόθσλ είλαη έλα επξύηαηα δηαδεδνκέλν πξόβιεκα ζηελ Δπξώπε. Σύκθσλα κε
ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνύ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. (FRA) 1 ζηηο 4 γπλαίθεο έρεη
θαθνπνηεζεί ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά από ην ζύληξνθό ηεο. Οη γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηελ
θαθνπνίεζε κέζα ζηηο ζρέζεηο ηνπο ζπρλά εγθισβίδνληαη ζε απηέο, εηδηθά εάλ δελ είλαη
νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο αδπλαηώληαο λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηηο ίδηεο θαη ηα παηδηά ηνπο.
Τν δηεηέο έξγν WEGO! (2016-2018) έρεη σο ζηόρν λα εληζρύζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο ππεξεζίεο
πνπ παξέρνπλ ηα Κέληξα Σηήξημεο Γπλαηθώλ, ηα Καηαθύγηα θαη νη Ξελώλεο ζηηο γπλαίθεο ζύκαηα
ζπληξνθηθήο
βίαο. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελδπλάκσζεο, κέζσ ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, έηζη ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
κε ηειηθό ζηόρν ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία. Η κεζνδνινγία ηνπ ζρεδίνπ βαζίδεηαη ζε δπν
βαζηθέο ζπληζηώζεο: ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηελ αλαγλώξηζε θαιώλ πξαθηηθώλ.
Σ’ απηό ην πιαίζην, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ζθνπό ηε δηθηύσζε θαη
ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ ΚΓΚ θαη ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο:
1. Σηηο 29-8-2017 κεηαμύ ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ θ.
Γεμήηπε Γελεγιάννε, ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ΚΓΚ,
θαη Project Manager ηνπ ζρεδίνπ γηα ην ΚΓΚ, θ.
Αικαηεπίνερ Βελεζιώηος θαη ηεο Γηεπζύληξηαο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ θ.
Σηαςπούλαρ Μπαξεβάνος, θαηά ηελ νπνία
θαζνξίζηεθαλ νη βαζηθνί άμνλεο ζπλεξγαζίαο
2. ζηηο 30-8-2017 κεηαμύ ζηειερώλ ηνπ ΚΓΚ θαη ηνπ
Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο ηνπ
Γήκνπ Λαξηζαίσλ. Σηελ ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ
από ην ΚΓΚ ε θ. Ιωαννίδος Χαϊδούλα,
Ψπρνιόγνο
θαη
ε
θ.
Κωνζηανηινιά
Καπαγεώπγος Σύκβνπινο Απαζρόιεζεο, θαη από
ηνλ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο
ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο, ε θ. Λένηδα Βαζιλική
Ψπρνιόγνο, ε θ. Νεμά Βαζιλική, Ψπρνιόγνο θαη
ε θ. Σηάμος Δύα, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, όπνπ
θαη νξίζηεθαλ νη επηκέξνπο άμνλεο ζπλεξγαζίαο.

Ο Ξελώλαο Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ ζπκκεηέρεη ζηηο
δξάζεηο:
1. δπάζε WS1: έπεςνα και ζςγκπιηική ανάλςζε δεδομένων
ζπγθξηηηθή έξεπλα ζε επξσπατθό επίπεδν ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα
νηθνλνκηθά/θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ηνπο ηύπνπο ησλ
πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ ηα θέληξα ζηήξημεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπο
2. δπάζε WS3: ςλοποίεζε ηων ππογπαμμάηων ενδςνάμωζερ ηων γςναικών (εκπαίδεςζε
ζηελεσών και εθαπμογή οδεγού επγαλείων ενδςνάμωζερ)
Δλέξγεηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ γπλαηθώλ πξνο ηελ ελδπλάκσζε γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ζε δύν άμνλέο:
α. εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ νδεγνύ κε εξγαιεία/ππεξεζίεο ζε
ζηειέρε/εξγαδόκελνπο ησλ Σπκβνπιεπηηθώλ Κέληξσλ, Ξελώλσλ Φηινμελίαο ή άιισλ
θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ γπλαίθεο ζύκαηα βίαο
β. εθαξκνγή ησλ λέσλ απηώλ ππεξεζηώλ ζε γπλαίθεο ζύκαηα βίαο πνπ επηζπκνύλ λα
ελδπλακσζνύλ, λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ νηθνλνκηθά θαη λα βνεζεζνύλ κε ηνλ ηξόπν απηό
ζηελ εμεύξεζε δηόδσλ εμόδνπ από θαηαζηάζεηο βίαο.
Σηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζπκκεηέρνπλ 15 κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί από 7 Δπξσπατθέο
ρώξεο -Ιηαιία, Ιζπαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Διιάδα, Κύπξν, Σνπεδία, Βνπιγαξία- κε επηθεθαιήο
εηαίξν ηελ ActionAid Italia Onlus.

