ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το σχέδιο δράσης «Γεφυρώνοντας
το κενό» είναι ένα πρόγραμμα
παροχής πολλαπλής υποστήριξης
σε γυναίκες θύματα βίας ή κακοποίησης.
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α)

Φιλοδοξεί να καλύψει το υπάρχον κενό
και να αποτελέσει ένα πρότυπο
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών
Πληροφόρησης-ΦιλοξενίαςΣυμβουλευτικής ΥποστήριξηςΕργασιακής ΠροετοιμασίαςΠροώθησης στην απασχόληση,
το οποίο θα διατηρηθεί και μετά το πέρας
του προγράμματος.

Δήμος Αχαρνών

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διέξοδος
Σχέδιο δράσης
«Γεφυρώνοντας το κενό»
Αλληλεγγύη και
υποστήριξη γυναικών

Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και
Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.)

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή
Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στόχος του προγράμματος είναι
η ολοκληρωμένη συμβουλευτική
υποστήριξη για κοινωνική και
εργασιακή (επαν) ένταξη γυναικών
που έχουν υποστεί ενδο-οικογενειακή βία
και κακοποίηση.

Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΑΕ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Mediterranean Institute For Gender Studies
(ΜIGS)

Αναπτυξιακή Σύµπραξη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» υλοποιεί την Πράξη «ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ-Αλληλεγγύη και Υποστήριξη γυναικών» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Αναπτυξιακή Σύµπραξη

∆ιεξοδος

∆ιεξοδος

Γεφυρώνοντας το κενό
Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών

Γεφυρώνοντας το κενό
Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών

Από την ίδια τη σύσταση της αναπτυξιακής εταιρείας
«Διέξοδος», που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση του σχεδίου,
προκύπτει η πρόθεση για συνεργασία μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
έως και την ένταξη των επωφελουμένων στην αγορά εργασίας.
Έτσι,
Δημόσιοι φορείς παροχής υποστήριξης και φιλοξενίας όπως
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων,
Φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών όπως ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.),
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιοχές
που λειτουργούν ήδη Ξενώνες, όπως ο Δήμος Αχαρνών,
Φορείς παροχής προγραμμάτων κατάρτισης όπως
το ΚΕΚ «Τεχνική Εκπαιδευτική» και τέλος,
Φορείς παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και
εργασιακής προετοιμασίας όπως είναι το Κέντρο Γυναικείων
Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα», (συντονιστής του όλου
προγράμματος),
ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να εξασφαλιστεί
μια ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας
με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του Κυπριακού
Mediterranean Institute For Gender Studies (ΜIGS)
–στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας– ειδικά στο κομμάτι
της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ευαισθητοποίησης
στελεχών που υποδέχονται και παρέχουν υπηρεσίες στις
γυναίκες και τα παιδιά.
Ιδιαίτερη αξία έχει η άτυπη συνεργασία της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, με
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και την τηλεφωνική
γραμμή καθώς και τα καταφύγια που διαθέτει, ως προς την
παραπομπή γυναικών για ένταξη στις υπηρεσίες του Σχεδίου
«Γεφυρώνοντας το κενό».
Εκτός από τις δράσεις της ενημέρωσης/παραπομπής των
γυναικών στο πρόγραμμα συμβουλευτικής/κατάρτισης/
απασχόλησης που αποτελούν την καρδιά του προγράμματος,
έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται και μια σειρά
συμπληρωματικών και ενισχυτικών προς τους στόχους,
δράσεων, όπως:
• Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο • Ιστοσελίδα του
προγράμματος και ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας
των συνεργαζόμενων εταίρων • Ημερίδες ευαισθητοποίησης
• Συναντήσεις με δυνητικούς εργοδότες • Υλοποίηση δράσης
Open Day (άνοιγμα των επιχειρήσεων που θα ενδιαφερθούν
και δοκιμαστική «τοποθέτηση» ενταγμένων στο πρόγραμμα
γυναικών έτσι ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη μια ενδεχόμενη
συνεργασία), κ.ά.

Ποιες μπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα:

Τι είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη
«Διέξοδος»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Διέξοδος συστάθηκε με σκοπό
να καλύψει το υπαρκτό κενό στο χάρτη των υπηρεσιών
υποστήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί βία ή και
κακοποίηση.
Η αλυσίδα των παρεχόμενων υπηρεσιών από διαφορετικούς
φορείς, οργανισμούς ή/και ΜΚΟ, έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτει
έναν αδύναμο κρίκο. Τη συστηματική και θεσμοθετημέη
συνεργασία μεταξύ όλων των πλευρών και σταδίων των
παρεχόμενων υπηρεσιών με αιχμή την προώθηση των
γυναικών στην απασχόληση δηλαδή στην οικονομική και
κοινωνική ανεξαρτησία.

Τι είναι το σχέδιο δράσης
«Γεφυρώνοντας το κενό»
Πρόκειται για πρόγραμμα παροχής πολλαπλής υποστήριξης
σε γυναίκες θύματα βίας ή κακοποίησης.
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη
συμβουλευτική υποστήριξη (ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
νομική συμβουλευτική/ συνηγορία, επαγγελματική
συμβουλευτική, κ.λπ.), για κοινωνική και εργασιακή
(επαν) ένταξη 70 γυναικών που έχουν υποστεί (ενδοοικογενειακή) βία και κακοποίηση.
Οι δράσεις του προγράμματος αποτελούν μια συμβολή
στην προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής συνοχής
με την αντιμετώπιση των πολλαπλών κοινωνικο-οικονομικών
αποκλεισμών που βιώνουν οι γυναίκες ιδιαίτερα στις σημερινές
συνθήκες.

• Οι γυναίκες που παραπέμπονται ή καταφεύγουν

στους ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας θυμάτων βίας/
κακοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιεστικά
ζητήματα επιβίωσης, νομικά ή και πρακτικά θέματα

• Οι γυναίκες που παραμένουν στους ξενώνες και μετά την

αρχική περίοδο κρίσης είτε γιατί δεν έχουν απαλλαγεί από
το μετατραυματικό στρες είτε γιατί δεν έχουν εξασφαλισμένη
στέγη

• Οι γυναίκες που έχουν απευθυνθεί για υποστήριξη σε

αναγνωρισμένα Συμβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας

Υπηρεσίες που παρέχονται
• Υποδοχή /Πληροφόρηση /Παραπομπή
σε επαγγελματική συμβουλευτική

• Δράσεις ενδυνάμωσης (ατομικά και ομαδικά)
δηλαδή Ψυχο-κοινωνική και Νομική
Συμβουλευτική Υποστήριξη

• Συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός,

επαγγελματικό σχέδιο, τεχνικές αναζήτησης εργασίας).

•
•
•
•

Κατάρτιση/ Επιμόρφωση
Προώθηση στην απασχόληση
Υποστήριξη στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Παρακολούθηση της εξέλιξης των επωφελούμενων
γυναικών

