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Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Βίας ανακοινώνει την έναρξη του Σχεδίου ∆ράσης µε τίτλο:
Αντι-∆ράσεις κατά της Βίας µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ)
∆ράσεις υπέρ γυναικών-θυµάτων
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και εθνικούς πόρους (αρ. υποέργου: 2) στο
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (α’ & β’ κύκλου),
του Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (∆ικαιούχος: Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων).
Το Σχέδιο ∆ράσης ξεκίνησε το Μάιο του 2012 και κατά τους 24 µήνες διάρκειάς του στοχεύει να συµβάλλει
στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη της Βίας µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) µέσω
άµεσης και έµµεσης ενηµέρωσης και στήριξης γυναικών-θυµάτων ΒΕΣ. Πιο συγκεκριµένα, οι δράσεις µε
άµεσα επωφελούµενες γυναίκες που υφίστανται ΒΕΣ που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
•

∆ηµιουργία και έκδοση ενός Οδηγού «Απόδρασης» από µια Βίαιη Σχέση µέσω του οποίου κάθε
γυναίκα που υφίσταται ΒΕΣ, αλλά και κάθε άλλο κοντινό της άτοµο, θα µπορεί να ενηµερωθεί για το τι
µπορεί να κάνει, πού µπορεί να απευθυνθεί, ποιες είναι οι διαθέσιµες υπηρεσίες και το ισχύον νοµικό
πλαίσιο (η έκδοση του οδηγού αναµένεται να έχει υλοποιηθεί µέχρι το Νοέµβριο 2012)

•

Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης ΒΕΣ που θα απευθύνεται άµεσα σε γυναίκες-θύµατα ΒΕΣ, αλλά
και έµµεσα σε επαγγελµατίες Υγείας-Πρόνοιας (αναµένεται να ξεκινήσει το Νοέµβριο 2012)

Οι δράσεις µε έµµεσα επωφελούµενες τις γυναίκες που υφίστανται ΒΕΣ απευθύνονται σε επαγγελµατίες
Υγείας-Πρόνοιας επειδή α) η κρισιµότητα του ρόλου τους είναι αναµφισβήτητη, δεδοµένου ότι καθηµερινά
έρχονται σε επαφή µε περιστατικά ΒΕΣ τα οποία καλούνται να διαχειριστούν χωρίς, ωστόσο, να έχουν
επαρκή σχετική εκπαίδευση ή/και ενηµέρωση και β) η συστηµατική ενασχόληση των συστηµάτων Υγείας και
Πρόνοιας (αλλά και Προστασίας του Πολίτη και ∆ικαιοσύνης) µε το ζήτηµα της ΒΕΣ αποτελεί, ίσως, το
αποτελεσµατικότερο µέσο πρωτογενούς πρόληψής της. Οι προβλεπόµενες δράσεις είναι οι ακόλουθες:
•

∆ηµιουργία εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού (φόρµες έτοιµες-προς-χρήση για ανίχνευση,
αξιολόγηση της επικινδυνότητας και τεκµηρίωση της ΒΕΣ)

•

Ευαισθητοποίηση και –εξ αποστάσεως ή/και δια ζώσης- κατάρτιση Επαγγελµατιών Υγείας και
Πρόνοιας σε θέµατα όπως η συστηµατική ανίχνευση, αξιολόγηση και τεκµηρίωση της ΒΕΣ κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και δυνατότητες παραποµπής στον κατάλληλο φορέα ή υπηρεσία
στήριξης. Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης αναµένεται κατά το χρονικό διάστηµα 02.2013 – 04.2014 να
εκπαιδευτούν 140 επαγγελµατίες υγείας και πρόνοιας ανά την Ελλάδα.

Οι επαγγελµατίες Υγείας και Πρόνοιας που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην επιµόρφωση θα µπορούν
να δηλώσουν συµµετοχή, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα δηµοσιευθεί σε
µεταγενέστερο χρόνο.
Πηγή: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Βίας
Τηλ.: 210 9225491
E-mail: info@antiviolence-net.eu  Website: www.antiviolence-net.eu
Με τη συγχρηµα τοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

