
Η προκληση
Η βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων 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. Γυναίκες που 
βιώνουν την κακοποίηση μέσα στις σχέσεις τους, 
συχνά εγκλωβίζονται σε αυτές, καθώς δεν είναι οικο-
νομικά ανεξάρτητες και αδυνατούν να παρέχουν τα 
απαραίτητα στις ίδιες και στα παιδιά τους. Άλλωστε, 
τα προγράμματα οικονομικής στήριξης των Κέντρων 
κατά της Βίας των Γυναικών, συχνά δεν υλοποιούνται, 
λόγω έλλειψης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.  

Οι στόχοι του έργου
Το διετές έργο με τίτλο WE GO! (2016-2018) έχει ως 
στόχο να βελτιώσει τα προγράμματα που απευθύνονται 
σε γυναίκες που έχουν βιώσει καταστάσεις βίας από 
τον ερωτικό τους σύντροφο στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις δραστηριότητες των Κέντρων κατά της 
Βίας των Γυναικών και στην προώθηση της οικονομικής 
ενδυνάμωσης των γυναικών. Η μεθοδολογία του έργου 
θα βασιστεί σε δύο βασικές συνιστώσες: την ανταλ-
λαγή εμπειριών και τον εντοπισμό καλών πρακτικών. Η 
μεθοδολογία αυτή θα είναι προσαρμοσμένη στο εθνικό 
πλαίσιο, στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, καθώς και στις 
απαιτήσεις που μπορεί να έχουν τα εμπλεκόμενα Κέντρα 
κατά της Βίας των Γυναικών.

Χάρη στο έργο WE GO!, τα Κέντρα κατά της Βίας των 
Γυναικών θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα 
τις οικονομικές ανάγκες των γυναικών, προσφέροντας 
τους την ευκαιρία να ξεφύγουν από τις βίαιες σχέσεις τους. 
Το έργο θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
των επαγγελματιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από 
τον προσδιορισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών από 
τουλάχιστον 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, 
χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγράμματα, 
η δυνατότητα των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών 
να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες των γυναικών 
θα βελτιωθεί.

Δραστηριότητες
01. ΈΡΈΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΉ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΈΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΈ 
ΓΥΝΑΙΚΈΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΜΈΤΑΞΥ ΈΡΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ:
Χάρη στις καθιερωμένες μεθοδολογίες συλλογής δε-
δομένων, η δραστηριότητα αυτή θα παρέχει σημαντικά 
στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των γυναικών, 
μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε Κέντρα κατά 
της Βίας των Γυναικών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

02. ΣΥΝΑΝΤΉΣΈΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΉ-
ΣΉ ΤΉΣ ΓΝΩΣΉΣ:  
Χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία των Κέντρων κατά της 
Βίας των Γυναικών, τα αποτελέσματα των συναντήσεων 
θα συμβάλουν, επίσης, στο σχεδιασμό ενός οδηγού που 
θα εστιάζει στις καλές πρακτικές μεσολάβησης και και-
νοτόμων μεθοδολογιών. Ο οδηγός θα δοκιμαστεί κατά 
τη διάρκεια του έργου και θα παραμείνει ως κληρονομιά 
στα ίδια τα Κέντρα.

03. ΥΛΟΠΟΙΉΣΉ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ ΠΟΥ 
ΑΠΈΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΈ ΓΥΝΑΙΚΈΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ:
Ο οδηγός θα παρέχεται σε όλα τα Κέντρα κατά της Βίας 
των Γυναικών, με σκοπό την υλοποίηση των δραστηρι-
οτήτων κατάρτισης που απευθύνονται στους εργαζό-
μενους των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών, οι 
οποίοι θα ελέγξουν τις επιλεγμένες μεθοδολογίες των 
προγραμμάτων των Κέντρων.

04. ΔΙΑΔΟΣΉ ΤΩΝ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:
Eκτός από το διαφημιστικό υλικό, δημόσιες εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία, την Ισπανία, την 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η τελική έκθεση του έργου θα 
παρουσιαστεί σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στην οποία 
θα γίνουν συστάσεις για δημιουργία νέων πολιτικών σε 
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα

200 γυναίκες cθα συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου.

  
35-50 upeuthinoi των Κέντρων κατά της 
βίας των Γυναικών θα συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης. 

50 επαγγελματίες θα συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες ανταλλαγής καλών 
πρακτικών.

100 εκπρόσωποι Φορέων / Θεσμών θα 
έρθουν σε επαφή με το έργο. 

1.000 ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν 
για τα αποτελέσματα του έργου.

Μεθοδολογία
 
Η μεθοδολογία στηρίζετε σε δύο βασικούς άξονες: 
στην ανταλλαγή εμπειριών και στην αναγνώριση 
καλών πρακτικών. Οι δραστηριότητες κατάρτισης 
που απευθύνονται στις γυναίκες έχουν σχεδιαστεί 
σύμφωνα με μεθοδολογίες που αποκτήθηκαν από την 
μακροχρόνια εμπειρία της ActionAid Ιnternational μέσω 
της επαφής της με τις κοινότητες στις οποίες δουλεύει.
Οι μεθοδολογίες αυτές θα προσαρμοστούν σε κάθε 
εθνικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λάβει χώρα το 
έργο και στις απαιτήσεις που μπορεί να έχουν τα 
εμπλεκόμενα 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 εξάλυψη 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.
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Για ελεύθερες και 
ανεξάρτητες γυναίκες

Βοηθώντας τις 
γυναίκες θύματα βίας 
να γίνουν οικονομικά 

ανεξάρτητες Το εταιρικο σχημα του εργου 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής “Rights, Equality and Citizenship 
Programme of the European Union”, με στόχο να εμπλέ-
ξει 15 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 7 Ευρωπα-
ϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 
Κύπρος, Σουηδία, Βουλγαρία): ActionAid Ιταλίας, SURT 
Foundation, Animus Association, Gender Project for 
Bulgaria Foundation, IRS, Euclid Network, Centro Veneto 
Progetti Donna – Auser, CIF (Italian Women’s Centre), 
Donatella Tellini Association, Mediterranean Institute of 
Gender Studies (MIGS), Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυ-
ναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, 
Mujeres Foundation, Bulgarian Centre of Women in 
Technology, Folkuniversitetet Uppsala.

Στοιχεια επικοινωνιας 

ActionAid Italia Onlus
Via Alserio n. 22 – 20159 Μιλάνο
Τηλ. +39 02 74200276    
EUProjects.ita@actionaid.org
http://wegoproject.eu/

Το φυλλάδιο αυτό έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη του προγράμ-
ματος “Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union”. Τα 
περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη της ActionAid 
International Italia Onlus και των εταίρων του έργου και δεν μπορεί σε καμία περί-
πτωση να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


