
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Η μελέτη περίπτωσης (case study) του Κέντρου Γυναικών 

Καρδίτσας  (Ελλάδα): ιδρύοντας ένα δίκτυο - 

Η ίδρυση ενός τοπικού δικτύου στην Καρδίτσα για να υποστηριχτούν πιο 

αποτελεσματικά οι γυναίκες επιβιώσασες της συντροφικής βίας (IPV 

survivors) 

 

Εισαγωγή 

Η δικτύωση αποτελεί ένα σύστημα αρχών και ενεργειών, το οποίο βασίζεται σε νέες 

μορφές συλλογικής δράσης και παρέμβασης. Διαμορφώνει μια ευρύτερη δυναμική για 

την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών, των μελών της κοινωνίας 

μας. 

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του προγράμματος WE GO!, 

δημιούργησε τοπικό- περιφερειακό  δίκτυο έχοντας ως κύριο στόχο τη βέλτιστη 

υποστήριξη των γυναικών θυμάτων συντροφικής βίας. Πρώτο μέλημα του Κέντρου και 

των άλλων μελών του δικτύου είναι η οικονομική ενδυνάμωση αυτών, ώστε να 

μπορέσουν να αποδεσμευθούν από το βίαιο περιβάλλον, χωρίς παλινδρομήσεις. 

 

Οι δύο βασικοί άξονες της δικτύωσης  του ΚΓΚ ήταν: 

1) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των τοπικών φορέων για την υποστήριξη 

που μπορούν να παρέχουν, αρχικά στο πλαίσιο του προγράμματος WE GO!, στις 

γυναίκες IPV τις οποίες το ΚΓΚ υποστηρίζει 

2) Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων, το οποίο συνοπτικά περιελάμβανε  

 Επιλογή, με βάση την εμπειρία και τη γνώση των υπηρεσιών που αυτοί 

παρέχουν,  των οργανισμών στους οποίους θα απευθυνόταν 

 Γραπτή ή προφορική πρώτη επικοινωνία της Διευθύντριας με το αρμόδιο 

άτομο του επιθυμητού οργανισμού, με στόχο τη συνάντηση εργασίας  

 Ενημερωτική πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα WE GO!, τις δράσεις αυτού 

και τα ειδικότερα σημεία στα οποία θα συνεργασθούν 

 Συμφωνία υλοποίησης των κοινών ή/ και των συμπληρωματικών δράσεων  

 Δημιουργία ομάδων έργου για την υλοποίηση τους 

 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας από τους Νόμιμους εκπροσώπους, στο 

οποίο περιλαμβάνονται τα ειδικότερα σημεία της συνεργασίας  

 

Η Δημιουργία του τοπικού δικτύου στην πράξη 

Επιλέχθηκαν οργανισμοί οι οποίοι θα δρούσαν συμπληρωματικά στις δράσεις του ΚΓΚ, 

όπως είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το 

Τοπικό παράρτημα της Interamerican, το ΕΒΕ Καρδίτσας, το τοπικό παράρτημα του 

ΟΑΕΔ, η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

1) Αναπτυξιακή Καρδίτσας 

Η αναπτυξιακή αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση 

ικανοτήτων» και στην «ενδυνάμωση» του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των 

μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα 
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προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα 

συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη.  

1) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του WEGO!, οι γυναίκες στις οποίες το Κέντρο 

Γυναικών Καρδίτσας, έχει παράσχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής με στόχο την 

ενδυνάμωση τους και επιθυμούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία με την 

ίδρυση επιχείρησης, και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. 

αναλαμβάνει να παρέχει δια των εξειδικευμένων στο αντικείμενο, στελεχών της: 

 υπηρεσίες δημιουργίας του φακέλου του «επιχειρηματικού σχεδίου» 

 υποστήριξη στη δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης  

 υποστήριξη για την προβολή των επιχειρήσεων και την προώθηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών αυτών 

2) Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των δύο οργανισμών, συνεργάζεται και με 

το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας, για θέματα 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής.  

3)   Η συνεργασία των συμβαλλόμενων θα συνεχιστεί και μετά το πέρας υλοποίησης 

του ανωτέρω προγράμματος  

Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. 

 

2) Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι η πρώτη Ηθική Τράπεζα στην Ελλάδα, 

σαν την Ιταλική Banca Etica, την Βραζιλιάνικη Banco Palmas και την Grameen Bank 

στο Μπανγκλαντές.  Ο τοπικός χαρακτήρας της προσδίδει στην Τράπεζα ισχυρά 

ανταγωνιστικά στοιχεία και συνεπάγεται για τα μέλη της μοναδικά πλεονεκτήματα.  

Το ΚΓΚ και η Τράπεζα υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει:  

1)  η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, αξιολογώντας το business plan που θα 

κατατεθεί, αναλαμβάνει να παρέχει: 

 Χρηματοδότηση ύψους από 1.000 έως 25.000 € 

 Διάρκεια αποπληρωμής από 3 μήνες έως 5 χρόνια 

 Η πληρωμή της δόσης μπορεί να αρχίσει 1- 6 μήνες μετά τη χρηματοδότηση 

 Έκπτωση 10% στα έξοδα αξιολόγησης φακέλου 

2) Επίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των γυναικών αυτών στη 

χρηματοδότηση: 

 Αξιολογεί με «ευελιξία» το πιστωτικό ιστορικό της κάθε πρότασης 

 Δεν απαιτεί εξασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση 

 Η διαδικασία είναι “fast track” 

3) Η συνεργασία θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του προγράμματος 

Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. 

 

3) Interamerican, κατάστημα Καρδίτσας 

Είναι μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης, η οποία δραστηριοποιείται σε Εθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία θα συνδιοργανώσει με το 

ΚΓΚ δράσεις ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού για τις γυναίκες IPV που 

υποστηρίζονται από το ΚΓΚ στο πλαίσιο αρχικά του προγράμματος WE GO!, δράση η 

οποία θα συνεχίσει και μετά τη λήξη αυτού.  

Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. 

 

 

http://www.bankofkarditsa.gr/
http://www.bancaetica.it/
http://imaginationforpeople.org/en/project/banco-palmas/
http://www.grameen-info.org/
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4) Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Καρδίτσας (Ε.Β.Ε) 

Το ΕΒΕ Καρδίτσας είναι  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με 3.500 μέλη.  Σκοπός 

του Επιμελητηρίου Καρδίτσας είναι η προστασία του εμπορίου, της βιομηχανίας, της 

βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια Καρδίτσας. 

Κοινές δράσεις του ΚΓΚ και του ΕΒΕ θα περιλαμβάνουν διασύνδεση εργοδοτών και 

γυναικών IPV,  με τη δημιουργία από το ΕΒΕ ηλεκτρονικού εργαλείου – forum 

επικοινωνίας μεταξύ αυτών, αλλά και δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

εργοδοτών μελών αυτού, στο πλαίσιο του WE GO! αρχικά, αλλά και μετά τη λήξη 

αυτού σ’ όλες τις γυναίκες που υποστηρίζει το ΚΓΚ. Θα υπογραφεί προσεχώς 

πρωτόκολλο συνεργασίας, στο οποίο εξειδικεύονται οι επί μέρους όροι συνεργασίας. 

 

5) ΟΑΕΔ 

Ο ΟΑΕΔ είναι ο κρατικός οργανισμός ο οποίος λειτουργεί σε Εθνικό επίπεδο με 

υπηρεσίες στην έδρα κάθε νομού.  

 Οι άξονες της πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ. συνοψίζονται στους εξής: 

 Προώθηση της Απασχόλησης 

 Συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα 

απασχόλησης   

 Προώθηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με 

παράλληλο στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης  

 Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας  μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης 

(portal) του Οργανισμού  

 Δίκτυο EURES για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

Στην παρούσα φάση, ένας σύνδεσμος στο web site του ΚΓΚ, ενημερώνει όλες τις 

γυναίκες που το επισκέπτονται, για τις θέσεις εργασίας που διατίθενται σ’ όλη τη χώρα. 

 

6) Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα 

μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικού) σχεδιάζει, 

οργανώνει και υλοποιεί μία σειρά από διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως 

προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης σε πληθώρα επιστημονικών 

πεδίων στοχεύοντας στην προσφορά νέων γνώσεων, εξειδικευμένων δεξιοτήτων και 

καινοτόμων δράσεων. 

Η «Σχολή διά βίου μάθησης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανήκει στο Δημόσιο 

Τομέα. 

Το ΚΓΚ εξασφάλισε τη συνεργασία του εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο θα παρέχει τη 

δυνατότητα ελεύθερης και άμεσης πρόσβασης σε μια σειρά από εκπαιδευτικά 

προγράμματα και εργαλεία κατάρτισης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης 

της απασχολησιμότητας ή/και επιχειρηματικότητας σε έννοιες επιχειρηματικότητας σε 

γυναίκες που δεν διαθέτουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ή έχουν χαμηλά 

τυπικά προσόντα όπως μια μεγάλη μερίδα των γυναικών IPV διαθέτει.   

Το ΚΓΚ και το Κέντρο Εκπαίδευσης υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, αρχικά στο 

πλαίσιο του WEGO! , η οποία όμως θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του 

προγράμματος.   
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7) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Θεσσαλίας 

Η ΕΡΤ είναι το εθνικό κρατικό δίκτυο ενημέρωσης της χώρας. Το ΚΓΚ έχει ήδη 

συμφωνήσει με το περιφερειακό δίκτυο Θεσσαλίας για τη συνεργασία των 2 

οργανισμών, στο πλαίσιο αρχικά του WE GO!, με την από κοινού οργάνωση 

ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το 

πρόγραμμα.  

Ειδικότερα, η ΕΡΤ αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης των δράσεων και της 

διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος  WE GO!. 

Η καταφατική απαντητική επιστολή υπογεγραμμένη από την Προϊσταμένη του 

περιφερειακού δικτύου υφίσταται ήδη. Στο άμεσο μέλλον θα υπογραφεί το πρωτόκολλο 

συνεργασίας.    
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