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Ο	Σύνδεσμος	Επιχειρηματιών	Γυναικών	Ελλάδος	έχει	 την	χαρά	και	 την	 τιμή	να	σας	καλωσορίσει	στην	2η	
Εβδομάδα	Γυναικείας	Επιχειρηματικότητας	και	στην	παρουσίαση	του	έργου	We	Go.	Ξεκινώντας	θα	ήθελα	
να	 πω	 δυο	 λόγια	 για	 την	 2η	 Εβδομάδα	 Γυναικείας	 Επιχειρηματικότητας.	 Η	 Εβδομάδα	 αυτή	 αποτελεί	
επίσημη	 εκδήλωση	 της	 Ευρωπαϊκής	 Εβδομάδας	 Μικρομεσαίων	 Επιχειρήσεων	 και	 σηματοδοτεί	 ένα	
σημαντικό	ορόσημο	για	την	πορεία	της	Γυναικείας	Επιχειρηματικότητας	και	της	Οικονομική	Ενδυνάμωση	
των	Γυναικών	στην	ευρύτερη	περιοχή	της	Ευρώπης.	
	
Αυτή	 η	 τόσο	 σημαντική	 εκδήλωση	 συγκεντρώνει	 γυναίκες	 προερχόμενες	 από	 τουλάχιστον	 20	
διαφορετικές	 Ευρωπαϊκές	 χώρες	 όπως	 Σουηδία,	 Ιταλία,	 Βέλγιο,	 Ισπανία,	Ηνωμένο	Βασίλειο,	 Βουλγαρία,	
Κύπρος,	 Ουγγαρία,	 Τσεχία,	 Γαλλία,	 Ρουμανία,	 Σλοβενία	 και	 άλλες,	 με	 σκοπό	 την	 συνέχιση	 και	 την	
ενδυνάμωση	 του	 ισχυρού	 δικτύου	 που	 δημιουργήθηκε	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 1ης	 Εβδομάδας	 Γυναικείας	
Επιχειρηματικότητας,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	το	Νοέμβριου	του	2014	στη	Θεσσαλονίκη.	
	
Ο	λόγος	όμως	που	βρισκόμαστε	εδώ	σήμερα	είναι	για	την	παρουσίαση	του	έργου	We	Go.	Η	πρόκληση	η	
οποία	αντιμετωπίζει	το	έργο	είναι	η	βία	κατά	των	γυναικών	και	συγκεκριμένα	η	βία	μεταξύ	των	ερωτικών	
συντρόφων.	Η	συγκεκριμένη	μορφή	βίας	αποτελεί	 ένα	 ευρύτατα	διαδεδομένο	πρόβλημα	στην	Ευρώπη.	
Βάση	 των	 στοιχείων	 που	 διαθέτει	 ο	 Οργανισμός	 Θεμελιωδών	 Δικαιωμάτων	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	
(FRA),	1	 στις	 4	 γυναίκες	 έχει	 κακοποιηθεί	 σωματικά	 ή	 ψυχολογικά	 από	 τον	 σύντροφο	 της.	 Οι	 γυναίκες	
αυτές,	που	βιώνουν	την	κακοποίηση	μέσα	στις	σχέσεις	τους,	συχνά	εγκλωβίζονται	σε	αυτές	εάν	δεν	είναι	
οικονομικά	ανεξάρτητες,	αδυνατώντας	να	παρέχουν	τα	απαραίτητα	στις	ίδιες	και	στα	παιδιά	τους.		
	
Το	διετές	έργο	“WE	GO!”	 (2016-2018)	έχει	ως	στόχο	να	βελτιώσει	τις	υπηρεσίες	που	παρέχονται	από	τα	
καταφύγια	 και	 τα	 κέντρα	 κατά	 της	 βίας	 των	 γυναικών	 και	 απευθύνονται	 σε	 γυναίκες	 θύματα	 βίας,	 με	
ιδιαίτερη	 έμφαση	 στις	 δραστηριότητες	 και	 στα	 προγράμματα	 οικονομικής	 ενδυνάμωσης	 των	 γυναικών	
θυμάτων	βίας,	καθώς	και	στην	επίτευξη	της	οικονομικής	ανεξαρτησίας	των	γυναικών	αυτών.	
	
Με	τη	βοήθεια	του	έργου	“WE	GO!”,	τα	Καταφύγια	και	τα	Κέντρα	κατά	της	Βίας	των	Γυναικών	θα	είναι	σε	
θέση	 να	 αντιμετωπίσουν	 καλύτερα	 τις	 ανάγκες	 των	 γυναικών	 θυμάτων	 βίας,	 προσφέροντας	 τους	 τη	
διέξοδο	που	χρειάζονται	για	να	ανεξαρτητοποιηθούν	οικονομικά.	
	
Το	έργο,	επίσης,	θα	βελτιώσει	τη	διασυνοριακή	συνεργασία	μεταξύ	των	επαγγελματιών	των	καταφυγίων	
και	των	κέντρων,	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο,	μέσα	από	τον	προσδιορισμό	και	τη	διάδοση	καλών	πρακτικών.	
Επιπροσθέτως,	χάρη	στις	καινοτόμες	μεθοδολογίες	και	τα	προγράμματα	που	θα	δημιουργηθούν	κατά	τη	
διάρκεια	 της	διετίας	 του	έργου,	θα	βελτιωθεί	η	δυνατότητα	 των	καταφυγίων	και	 των	Κέντρων	κατά	 της	
Βίας	των	Γυναικών	να	ανταποκριθούν	στις	οικονομικές	ανάγκες	των	γυναικών	θυμάτων	βίας.	
	
4	βασικές	δράσεις	θα	λάβουν	χώρα	κατά	την	εκτέλεση	του	έργου	
1)	 Θα	 πραγματοποιηθεί	 Έρευνα	 και	 Συγκριτική	 Ανάλυση	 των	 αποτελεσμάτων	 για	 τα	 υφιστάμενα	
προγράμματα	που	απευθύνονται	σε	γυναίκες	θύματα	βίας:	
Χάρη	 στις	 καθιερωμένες	 μεθοδολογίες	 συλλογής	 δεδομένων,	 η	 δράση	 αυτή	 θα	 παρέχει	 σημαντικά	
στοιχεία	 για	 την	 οικονομική	 κατάσταση	 των	 γυναικών,	 που	 έχουν	 πρόσβαση	 σε	 καταφύγια	 και	 Κέντρα	
κατά	της	Βίας	των	Γυναικών,	σε	Ευρωπαϊκό	επίπεδο.	
2)	θα	οργανωθούν	3	διεθνείς	 Συναντήσεις	ανταλλαγής	καλών	πρακτικών	και	 εκπαίδευσης	σε	θέματα	
που	αφορούν	την	οικονομική	ενδυνάμωση	των	γυναικών	θυμάτων	βίας:	
Χάρη	 στην	 πολύτιμη	 τεχνογνωσία	 των	 καταφυγίων	 και	 των	 Κέντρων	 κατά	 της	 Βίας	 των	 Γυναικών,	 τα	
αποτελέσματα	των	συναντήσεων	του	έργου	θα	συμβάλουν	στο	σχεδιασμό	ενός	οδηγού	που	θα	εστιάζει	



στις	καλές	πρακτικές	και	στις	καινοτόμες	μεθοδολογίες	που	χρησιμοποιούν	τα	 ίδια	τα	καταφύγια	και	τα	
κέντρα	 κατά	 της	 βίας	 των	 γυναικών	 στην	 οργάνωση	 των	 προγραμμάτων	 τους.	 Ο	 οδηγός	 αυτός	 θα	
δοκιμαστεί	κατά	τη	διάρκεια	του	έργου	και	στη	συνέχεια	θα	διανεμηθεί	σε	επαγγελματίες	του	χώρου.	
3)	 Θα	 δημιουργηθούν	 νέα	 προγράμματα	 οικονομικής	 ενδυνάμωσης	 τα	 οποία	 θα	 απευθύνονται	 σε	
γυναίκες	θύματα	βίας:	
Το	έργο	θα	βοηθήσει	να	δημιουργηθούν	νέα	και	καινοτόμα	προγράμματα	οικονομικής	ενδυνάμωσης,	που	
θα	απευθύνονται	στους	εργαζόμενους	και	στους	ειδικούς	των	καταφυγίων	και	των	κέντρων	κατά	της	βίας	
των	γυναικών.		
4)	θα	πραγματοποιηθούν	δράσεις	Διάδοση	των	αποτελεσμάτων	του	έργου:	
Εκτός	από	το	διαφημιστικό	υλικό	που	παρέχεται	ήδη,	θα	οργανωθούν	δημόσιες	εκδηλώσεις	στην	Ιταλία,	
την	Ισπανία,	την	Ελλάδα	και	τη	Βουλγαρία.	Το	έργο	επίσης,	θα	παρουσιασθεί	σε	εκδήλωση	στις	Βρυξέλλες,	
κατά	την	οποία	θα	γίνουν	συστάσεις	για	την	καλύτερη	αντιμετώπιση	των	γυναικών	θυμάτων	βίας.	
	
Η	μεθοδολογία	του	έργου	We	Go	στηρίζεται	σε	δύο	βασικούς	άξονες:	στην	ανταλλαγή	εμπειριών	και	στην	
αναγνώριση	 καλών	 πρακτικών.	 Οι	 δραστηριότητες	 κατάρτισης	 που	 απευθύνονται	 στις	 γυναίκες	 έχουν	
σχεδιαστεί	με	βάση	την	μακροχρόνια	εμπειρία	των	εταίρων	του	έργου.	Οι	δύο	αυτοί	βασικοί	άξονες	θα	
προσαρμοστούν	 στο	 εθνικό	 πλαίσιο	 κάθε	 χώρας	 εταίρου	 του	 έργου	 και	 στις	 απαιτήσεις	 που	μπορεί	 να	
έχουν	τα	εμπλεκόμενα	καταφύγια	και	Κέντρα	κατά	της	Βίας	των	Γυναικών.	
	
Το	 κανονιστικό	 πλαίσιο	 στο	 οποίο	 θα	 αναφέρεται	 το	 έργο,	 αποτελείται	 από	 Διεθνείς	 Συμβάσεις	 για	 τα	
δικαιώματα	 των	 γυναικών,	 όπως	 η	 Σύμβαση	 για	 την	 εξάλειψη	 όλων	 των	 μορφών	 διάκρισης	 κατά	 των	
Γυναικών	(CEDAW)	και	η	Σύμβαση	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	για	την	πρόληψη	και	την	καταπολέμηση	
της	βίας	κατά	των	Γυναικών	και	της	ενδοοικογενειακής	βίας.	Οι	Συμβάσεις	αυτές	θα	ενσωματωθούν	και	
θα	αποτελέσουν	τη	βάση	για	τις	δραστηριότητες	κατάρτισης	που	θα	πραγματοποιηθούν	κατά	τη	διάρκεια	
της	διετίας	του	έργου	We	Go.	
	
Τα	αναμενόμενα	αποτελέσματα	του	έργου	είναι	τα	εξής:	
Πάνω	 από	 200	 γυναίκες	 και	 50	 υπεύθυνοι	 των	 καταφυγίων	 και	 των	 Κέντρων	 κατά	 της	 βίας	 των	
Γυναικών	θα	συμμετέχουν	σε	δραστηριότητες	κατάρτισης	
Πάνω	από	50	επαγγελματίες	που	δουλεύουν	με	γυναίκες	θύματα	βίας	θα	συμμετέχουν	στις	εκδηλώσεις	
ανταλλαγής	καλών	πρακτικών.	
Πάνω	από	100	εκπρόσωποι	τοπικών	και	διεθνών	Φορέων	και	Θεσμών	θα	έρθουν	σε	επαφή	με	το	έργο.	
Πάνω	από	1,000	ενδιαφερόμενοι	θα	ενημερωθούν	για	τα	αποτελέσματα	του	έργου.	
	
Το	έργο	χρηματοδοτείται	από	το	πρόγραμμα	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	“Rights,	Equality	and	Citizenship	
Programme	of	the	European	Union”,	και	εμπλέκει	15	μη	κερδοσκοπικούς	οργανισμούς	από	7	Ευρωπαϊκές	
χώρες	 (Ιταλία,	 Ισπανία,	 Ηνωμένο	 Βασίλειο,	 Ελλάδα,	 Κύπρος,	 Σουηδία,	 Βουλγαρία).	 Οι	 οργανισμοί	 που	
συμμετέχουν	είναι	οι	εξής:	
ActionAid	Italia	
Istituto	per	la	Ricerca	Sociale	(IRS)	
Μεσογειακό	Ινστιτούτο	Μελετών	Κοινωνικού	Φύλου	(MIGS)	
Euclid	Network	
SURT	Foundation	
Fundación	Mujeres	
Gender	Project	for	Bulgaria	Foundation	
Bulgarian	Center	for	Women	in	Technology	(BCWT)	
Animus	Association	Foundation	
Κέντρο	Γυναικών	Καρδίτσας	
Σύνδεσμος	Επιχειρηματιών	Γυναικών	Ελλάδος	
Folkuniversitetet	
Centro	Veneto	Progetti	Donna	-	Auser	
Association	“Donatella	Tellini”		
C.I.F.	(Italian	Women's	Centre)	


