ΚΕΝΣΡΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΤΝΩΝ «Διοτίμα»
Απολογιςμόσ ζργου 2019

Ειςαγωγι
Σο Κζντρο Γυναικείων Μελετϊν και Ερευνϊν «Διοτίμα» (Κζντρο Διοτίμα)είναι αςτικι μθ
κερδοςκοπικι εταιρεία με προφίλ γυναικείασ Μθ Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ. Δθμιουργικθκε το
1989 με πρωτοβουλία μιασ διεπιςτθμονικισ ομάδασ γυναικϊν.
τακερι επιδίωξθ του Κζντρου Διοτίμα κατά τθν πολυετι δράςθ του είναι θ ςυςτθματικι
ανάδειξθ και αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων ςε βάροσ των γυναικϊν, ςε όλα τα επίπεδα τθσ
κοινωνικισ, πολιτικισ και οικονομικισ ηωισ. Με όραμα τθν υπεράςπιςθ των ζμφυλων
δικαιωμάτων, το Κζντρο Διοτίμα πραγματοποιεί ζρευνεσ και μελζτεσ ςε κζματα φφλου και
ιςότθτασ, παρζχει επιμορφϊςεισ πάνω ςε ζμφυλα ηθτιματα, ςυμμετζχει ςε δράςεισ
ςυνθγορίασ και πραγματοποιεί εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ
αναδεικνφοντασ κζματα ζμφυλων διακρίςεων, τζλοσ λειτουργεί ωσ Κζντρο Παροχισ
Τποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν (από το 1996).
Αποςτολι του Κζντρου είναι επίςθσ θ πολφπλευρθ ςτιριξθ των γυναικϊν που ζχουν υποςτεί
ζμφυλθ βία και ανικουν ςε ευάλωτεσ και κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ (προςφφγιςςεσ,
μετανάςτριεσ, άνεργεσ, μονογονείσ, κ.ά.), μζςω τθσ παροχισ νομικισ βοικειασ και δικαςτικισ
εκπροςϊπθςθσ, εξατομικευμζνθσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, ςυνοδείασ – διαμεςολάβθςθσ ςε
δθμόςιεσ /τοπικζσ υπθρεςίεσ (υγείασ, αςφάλιςθσ, ξενϊνεσ, κ.λπ.).
το πλαίςιο τθσ ςτιριξθσ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ οργανϊνονται επίςθσ ομάδεσ
ενδυνάμωςθσ προςφυγιςςϊν/μεταναςτριϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ τουσ, ςεμινάρια
ενθμζρωςθσ για τα δικαιϊματά τουσ, δράςεισ πρόλθψθσ, εργαςτιρια και δράςεισ
ευαιςκθτοποίθςθσ για άνδρεσ πρόςφυγεσ (male engagement) με ςτόχο τθν ανάδειξθ βαςικϊν
εννοιϊν για τθν ζμφυλθ βία και τισ ςυνζπειζσ τθσ κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ των ζμφυλων
ςτερεοτφπων.
Επιπλζον το Κζντρο Διοτίμα ωσ φορζασ επιμόρφωςθσ διοργανϊνει και παρζχει προγράμματα
επιμόρφωςθσ με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων επαγγελματιϊν (αςτυνομικϊν,
δικθγόρων, δικαςτικϊν, ειςαγγελζων, ιατροδικαςτϊν, προςωπικοφ υγείασ, κοινωνικϊν
λειτουργϊν, κ.α.) αναφορικά με ηθτιματα όπωσ θ προςταςία και θ αςφάλεια, το φφλο και θ
ζμφυλθ βία, το νομικό πλαίςιο για τθν νομικι ςτιριξθ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ κ.α.
θμειϊνεται ενδεικτικά ότι από τον Ιανουάριο του 2018 ζωσ και τον Μάιο του 2020 ςτα
προγράμματα επιμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 1300
άτομα.
τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ζργα
ολοκλθρϊκθκαν εντόσ του 2019.

του Κζντρου Διοτίμα που υλοποιικθκαν ι

I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘΘΚΑΝ ι
ΟΛΟΚΛΘΡΩΘΘΚΑΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ 2019

1. SGBV prevention and response and legal aid in Refugee sites in Attica
(Skaramangas, Malakasa, Ritsona), Thessaly (Larissa-Koutsochero), Athens, Thessaly
and Thessaloniki urban areas as well as Moria on Lesvos

Σίτλοσ ζργου

Πθγι χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ του ζργου

Κφριεσ
Δράςεισ/Ενζργειεσ

Τπθρεςίεσ που
παραςχζκθκαν από
τον φορζα

Ωφελοφμενεσ/oi

υνεργαςία με φορείσ

SGBV prevention and response and legal aid in Refugee sites in Attica
(Skaramangas, Malakasa, Ritsona), Thessaly (Larissa-Koutsochero), Athens,
Thessaly and Thessaloniki urban areas as well as Moria on Lesvos.
Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees – Office of
the United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR)
01.01.2019 -31.12.2019
κοπόσ του προγράμματοσ ιταν να αναπτφξει δράςεισ για τθν ενίςχυςθ των
μθχανιςμϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ κακϊσ και να
παρζχει υπθρεςίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων νομικϊν υπθρεςιϊν) ςε γυναίκεσ
και άντρεσ επιηιςαςεσ/επιηιςαντεσ ζμφυλθσ βίασ
Πρόλθψθ και απόκριςθ ςτο φαινόμενο τθσ ζμφυλθσ βίασ όπωσ απαντάται ςτον
προςφυγικό πλθκυςμό μζςα από τθν παροχι ενόσ ολιςτικοφ πακζτου
υπθρεςιϊν που ζχουν ςτο επίκεντρό τουσ τθν/τον επιηϊςα/όντα.
υγκεκριμζνα: α) Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθσ τθσ εξουαλικισ και Ζμφυλθσ
Βίασ (Sexual & Gender Based Violence) και ενδυνάμωςθ μζςω τθσ
ενεργοποίθςθ τθσ κοινότθτασ για τθν ανάπτυξθ δράςεων προςταςίασ. ΙΙ)
Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ γυναικϊν, ανδρϊν και ΛΟΑΣΚΙ ατόμων που ζχουν
υποςτεί ζμφυλθ βία. ΙΙΙ) Παροχι δωρεάν νομικισ βοικειασ.
τον τομζα τθσ πρόλθψθσ: Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ομάδεσ ενδυνάμωςθσ,
δράςεισ ανδρικισ ςυμπερίλθψθσ και διερμθνεία. τον τομζα τθσ διαχείριςθσ
περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ: Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, παραπομπι,
ςυνοδεία ςε άλλεσ υπθρεςίεσ (υγείασ, ςτζγαςθσ, ςυμβουλευτικά κζντρα,
ξενϊνεσ, αςτυνομικζσ αρχζσ, δικαςτιριο, υπθρεςίεσ αςφλου, ιατροδικαςτικζσ
υπθρεςίεσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κ.λπ.), υπθρεςίεσ διερμθνείασ, κ.λπ. τον
τομζα τθσ παροχισ νομικισ βοικειασ: νομικι ςυμβουλευτικι, νομικι
εκπροςϊπθςθ, υποςτιριξθ για τισ διαδικαςίεσ αςφλου, κάλυψθ δικαςτικϊν
δαπανϊν και διερμθνεία.
 Αρικμόσ επιηωςϊν
ζμφυλθσ βίασ που
υποςτθρίχκθκαν
ψυχοκοινωνικά (ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Λζςβο): 738 άτομα
 Αρικμόσ επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ που ζλαβαν νομικι βοικεια (ςε
Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Λζςβο): 375
 Αρικμόσ ωφελοφμενων που ςυμμετείχαν ςε δράςεισ πρόλθψθσ,
ενδυνάμωςθσ, κ.λπ. (ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Λζςβο): 1.458
Γενικό φνολο Ωφελοφμενων Ατόμων: 2.571 άτομα
Σο Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε ςτενά με τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
(π.χ. Γενικι Γραμματεία Οικογενειακισ Πολιτικισ & Ιςότθτασ των Φφλων, ΚΕΘΙ,
αςτυνομικζσ και ιατροδικαςτικζσ αρχζσ, υπθρεςίεσ υγείασ, κ.λπ.), με αρχζσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και με Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτο κοινωνικό πεδίο για ςυναφι κζματα και με ςτόχο τθν
υποςτιριξθ των προςφυγικϊν πλθκυςμϊν (π.χ. Praksis, Solidarity Now, Arsis,
Nostos, Illiaktida, Intersos Hellas, κ.λπ.).

2. Ζρευνα με τίτλο”Girls on the Move”
Σίτλοσ ζργου
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ τθσ ζρευνασ

τόχοι τθσ ζρευνασ

Ωφελοφμενεσ

υνεργαςία με φορείσ

“Girls on the Move”
“Save the Children – Sweden”
01.11.2019 – 31.12.2019
Η ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ςκοπεφει να καταγράψει τισ ανάγκεσ των κοριτςιϊν
ςτισ χϊρεσ διαμονισ τουσ, κακϊσ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςε όλθ
αυτιν τθ πορεία. Πρόκειται για τθν πρϊτθ ζρευνα που διεξάγεται για ανιλικα
κορίτςια ςτθ χϊρα μασ καλφπτοντασ ζνα ςθμαντικό κενό ςτθ γνϊςθ μασ και
ςτα εμπειρικά δεδομζνα, ςτο βακμό που τα υφιςτάμενα ςτοιχεία εςτιάηουν
κυρίωσ ςτον πλθκυςμό των αγοριϊν παραγνωρίηοντασ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ
και ςυνκικεσ των κοριτςιϊν και αποτελεί μζροσ μιασ παγκόςμιασ ερευνθτικισ
προςπάκειασ που διεξάγεται ςε διάφορα μζρθ του κόςμου (Λατινικι Αμερικι,
Αφρικι και Βαλκάνια).
 Εντοπιςμόσ υλικϊν αναγκϊν των κοριτςιϊν, κενϊν και προκλιςεων
ςτθν προςζγγιςθ και παροχι υπθρεςιϊν (εκπαίδευςθ, ςτζγαςθ,
διατροφι, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, αναπαραγωγικι υγεία), με
ςκοπό τον ςχεδιαςμό προγραμμάτων που κα ανταποκρίνονται ςτισ
ανάγκεσ τουσ και κα καλφψουν τισ τυχόν ελλείψεισ των κρατικϊν και
μθ κρατικϊν φορζων.
 Ενίςχυςθ και ανάπτυξθ διεκνϊν μθχανιςμϊν προςταςίασ του
ανιλικου προςφυγικοφ πλθκυςμοφ, και ειδικότερα των κοριτςιϊν.
 Προϊκθςθ μζτρων, πολιτικϊν και προγραμμάτων τα οποία
λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ανιλικων
(αςυνόδευτων και ςυνοδευόμενων) κοριτςιϊν.
 Ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ του φφλου ςτθ μετακίνθςθ (ςτο ταξίδι και
ςτισ όποιεσ επιλογζσ γφρω από αυτό) αλλά και ςτθ ηωι των κοριτςιϊν
και των οικογενειϊν τουσ ςτθν Ελλάδα.
 Ανάδειξθ τθσ εμπειρίασ των κοριτςιϊν ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων
και πολιτικϊν που κα λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ,
τουσ τρόπουσ που αναπτφςςουν για να αντιμετωπίηουν εμπόδια και
δυςκολίεσ κακϊσ και τα όνειρα και ςχζδια τουσ για το μζλλον.
το πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου πραγματοποιικθκε μικρισ κλίμακασ
ποςοτικι ζρευνα ςε κορίτςια θλικίασ 15 ζωσ 18 ετϊν που διαμζνουν ςε
ξενϊνεσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Σο ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε
από το Κζντρο Διοτίμα και τθν διεκνι οργάνωςθ Save the Children και ςτθ
ςυνζχεια υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτον Ειςαγγελζα Ανθλίκων. Περιλάμβανε
23 ερωτιςεισ και ςυμπλθρϊκθκε ςυνολικά από 46 κορίτςια (που είχαν τθν
επιλογι να το απαντιςουν ςτα Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά ι ςτα Φαρςί).
υνεργαςία με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που ζχουν δράςθ γφρω από τθν
παιδικι προςταςία (UNICEF), με δθμόςιουσ φορείσ (ΕΚΚΑ) και τθν Ειςαγγελζα
Ανιλικων για τθν χοριγθςθ ςχετικϊν αδειϊν για τισ δράςεισ τθσ ζρευνασ.
υνεργαςία και με κατά τόπουσ ξενϊνεσ ανθλίκων κοριτςιϊν.

3. Enhancing capacity of front-line workers to identify & respond to GBV
Σίτλοσ ζργου
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ & ςτόχοι του ζργου

Δράςεισ που υλοποίθςε ο
φορζασ

Ωφελοφμενεσ/οι
υνεργαςία με φορείσ

Enhancing the Capacity of Front-line Professionals to Identify and
Refer SGBV Survivors
UNICEF/ Refugee and Migrant Response in Greece
02.05.2019 ζωσ 30.09.2019
Η ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των επιηωςϊν/ επιηϊντων ζμφυλθσ βίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των γυναικϊν και των παιδιϊν όλων των
θλικιϊν. τόχοι του ζργου: θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για 210
εργαηομζνουσ/-εσ ςτο πεδίο για τθν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ
ζμφυλθσ βίασ ςτον προςφυγικό/ μεταναςτευτικό πλθκυςμό.
Εκπαιδεφςεισ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ και τθν παραπομπι
περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςε επαγγελματίεσ που εργάηονται ςε
ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ. το πλαίςιο αυτό ςχεδιάςτθκαν και
διοργανϊκθκαν δζκα (10) διιμερεσ εκπαιδεφςεισ ςτισ οποίεσ
ςυμμετείχαν επαγγελματίεσ από 22 δομζσ.
210 επαγγελματίεσ
το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με πλικοσ μθ
κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (DRC, TdH, Solidarity Now, ΔΟΜ, κ.λπ.) και
δθμόςιων φορζων (ΤΠΤΣ) που απαςχολοφν εργαηόμενουσ και
εργαηόμενεσ ςε ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ.

4. SPEAK ΙΙ– Safety, Protection, Empowerment, raising Awareness and Knowledge on
key gender-based violence issues
Σίτλοσ ζργου
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ του ζργου
Δράςεισ που υλοποίθςε ο
φορζασ

Ωφελοφμενεσ
υνεργαςία με φορείσ

SPEAK II – Safety, Protection, Empowerment, Raising Awareness and
Knowledge on Key GBV Issues
Philip Morris International – Papastratos
01.09.2018 ζωσ 30.04.2019
Παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν (νομικισ βοικειασ και δικαςτικισ
εκπροςϊπθςθσ) ςε επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ. Εκςτρατεία
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν ζμφυλθσ βίασ.
 Νομικι βοικεια ι/ και δικαςτικι εκπροςϊπθςθ ςε 79
γυναίκεσ με χαμθλό ειςόδθμα (κάτω των 10.000 ευρϊ)
 Ψθφιακι καμπάνια για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου
κοινοφ ςε ςχζςθ με τθν ζμφυλθ βία με τθ δθμιουργία 15
καταχωριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων πρωτότυπων video,
φωτογραφιϊν, γραφιςτικϊν κ.λπ.).
το πλαίςιο του ζργου υποςτθρίχκθκαν 79 γυναίκεσ με χαμθλό
ειςόδθμα, ενϊ τα υλικά τθσ ψθφιακισ καμπάνιασ ζφταςαν ςε
περιςςότερουσ από 800 χιλιάδεσ κεατζσ.
υνεργαςία με υμβουλευτικά Κζντρα των Διμων (του Δικτφου Δομϊν
για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν των
ΓΓΙΦ/ ΚΕΘΙ), Ξενϊνεσ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
(ΕΚΚΑ), κ.λπ.

5. «Τποςτιριξθ επαγγελματιϊν για τθν ενδυνάμωςθ προςφυγιςςϊν/προςφφγων και
μεταναςτριϊν/μεταναςτϊν»
Σίτλοσ ζργου
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ και ςτόχοι του
προγράμματοσ

Δράςεισ που υλοποίθςε ο
φορζασ

Ωφελοφμενεσ/οι

υνεργαςία με φορείσ

Τποςτιριξθ
επαγγελματιϊν
για
τθν
ενδυνάμωςθ
προςφυγιςςϊν/προςφφγων και μεταναςτριϊν/μεταναςτϊν
Ολλανδικι Πρεςβεία,Kingdom of the Netherlands
01.05.2019 – 31.12.2019
κοπόσ του προγράμματοσ ιταν να ενιςχφςει τθν ικανότθτα των
επαγγελματιϊν να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ
ενδυνάμωςθσ προςφυγιςςϊν/- ων και μεταναςτριϊν/ων που είτε
ζχουν υποςτεί ζμφυλθ βία είτε διατρζχουν υψθλό κίνδυνο να
υποςτοφν, ωσ ζνα πρϊτο βιμα για τθν ζνταξι τουσ ςτθν ελλθνικι
κοινωνία. τόχοι του προγράμματοσ ιταν θ ενίςχυςθ:
 τθσ ικανότθτασ των επαγγελματιϊν του Κζντρου Διοτίμα
αναφορικά με τθν ενδυνάμωςθ των προςφυγιςςϊν/ων και
μεταναςτριϊν/ϊν τθσ προαναφερκείςασ ομάδασ
 των δεξιοτιτων των επαγγελματιϊν του δθμόςιου τομζα,
ϊςτε
να
ανταποκρίνονται
ςτισ
ανάγκεσ
ενδυνάμωςθσ/ζνταξθσ αυτισ τθσ ευάλωτθσ ομάδασ
 των ιδθ υπαρχουςϊν δραςτθριοτιτων ενδυνάμωςθσ που
παρζχονται μζςω του «Προγράμματοσ πρόλθψθσ και
απόκριςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ ςτον αςτικό ιςτό», το οποίο
υλοποιεί το Κζντρο Διοτίμα με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Υπατθσ
Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
 υμμετοχι και ςυμπερίλθψθ των προςφυγιςςϊν/ων και
μεταναςτριϊν/ων ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ των αναγκϊν
τουσ και ςε βαςικά ςτάδια προγραμματιςμοφ που αφοροφν
ςτθν ενδυνάμωςθ και ζνταξθ που πραγματοποιικθκε μζςω
τθσ διοργάνωςθσ τριϊν (3) ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ
και ςθμαντικοφ αρικμοφ ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ.
 Δθμιουργία εγχειριδίου για επαγγελματίεσ, καταρτιςμζνου
βάςθ πολιτιςμικά ευαιςκθτοποιθμζνων προςεγγίςεων και
μεκόδων για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ενδυνάμωςθσ
και ζνταξθσ.
 Ενίςχυςθ των δεξιοτιτων των επαγγελματιϊν ενδυνάμωςθσ
και ζνταξθσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ
των
ςυγκεκριμζνων
ωφελοφμενων
μζςω
ειδικά
ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων.
 Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ εντόσ του πλαιςίου των 16 θμερϊν
ακτιβιςμοφ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ
βίασ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι προςφυγιςςϊν και
μεταναςτριϊν.
Επαγγελματίεσ του Κζντρου Διοτίμα, δθμόςιοι υπάλλθλοι, υπεφκυνοι
χάραξθσ πολιτικισ, επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ.
50 και πλζον προςφφγιςςεσ και μετανάςτριεσ που ςυμμετείχαν ςτθν
προετοιμαςία τθσ εκδιλωςθσ, ςτισ ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ
και ςτισ ςυνεντεφξεισ.
το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με ςθμαντικό
αρικμό μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων που εργάηονται ςτο πεδίο.

6. The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors
Σίτλοσ ζργου The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
υντονιςτισ φορζασ
Εταίροι

Κφριεσ
δράςεισ/ενζργειεσ

Τπθρεςίεσ που
υλοποιεί ο φορζασ

Αρικμόσ ωφελοφμενων

υνεργαςία με φορείσ

7.

Survivors
DG Justice/ Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme
01.09.2018 ζωσ 30.08.2020
ΚΓΜΕ Διοτίμα
 International Rescue Committee (IRC),
 Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων (νυν Γενικι Γραμματεία
Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων)
 Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ).
 Διαπολιτιςμικι διαμεςολάβθςθ
 Ενίςχυςθ ικανοτιτων και ςυςτθμάτων παραπομπισ μζςω κατάρτιςθσ,
προκαταρκτικϊν ςεμιναρίων και κακιζρωςθσ διαδικαςιϊν
λειτουργίασ
 Ευαιςκθτοποίθςθ & πλθροφόρθςθ
 Διαςυνοριακι μάκθςθ και ανταλλαγι γνϊςεων
 Εκπαίδευςθ γυναικϊν πολιτιςμικϊν διαμεςολαβθτριϊν προκειμζνου
να παρζχουν υπθρεςίεσ ςτα Αραβικά και ςτα Φαρςί ςτα
ςυμβουλευτικά κζντρα, ςτουσ ξενϊνεσ και τθ Γραμμι Ο 15900 τθσ
ΓΓΟΠΙΦ.
 Κατάρτιςθ εργαηόμενων ςε δθμόςιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και μθ
κυβερνθτικζσ δομζσ ςτθν Αττικι, ςτθ Λζςβο και ςτθ Θεςςαλονίκθ
 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςεμιναρίων για μελλοντικοφσ
επαγγελματίεσ (φοιτιτριεσ/ -εσ κοινωνικισ εργαςίασ και αςτυνομικι
ακαδθμία) για κζματα ζμφυλθσ βίασ **[υνολικά κα
πραγματοποιθκοφν 15 εκπαιδεφςεισ και ςεμινάρια]
 Κακιζρωςθ διαδικαςιϊν λειτουργίασ και μθχανιςμϊν παραπομπισ ςε
υπθρεςίεσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία.
 Παραγωγι υλικοφ ευαιςκθτοποίθςθσ και πλθροφόρθςθσ, ςε
διάφορεσ γλϊςςεσ& Δθμιουργία ψθφιακισ πλατφόρμασ για τθν
ανταλλαγι υλικοφ
 Διεξαγωγι διακρατικϊν επιςκζψεων ανταλλαγισ δεξιοτιτων, ςχετικά
με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν ζμφυλθ βία, ςτθν Ευρϊπθ
 Τλοποίθςθ διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία
Σο ζργο απευκφνεται πρωτίςτωσ ςε γυναίκεσ και νεαρά κορίτςια,
προςφφγιςςεσ και μετανάςτριεσ. Οι άντρεσ, τα αγόρια και τα LGBTQI άτομα,
που ανικουν ςτον προςφυγικό πλθκυςμό, κα ωφελθκοφν ζμμεςα, μζςω τθσ
κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν δθμόςιων φορζων. το πλαίςιο του προγράμματοσ
κα καταρτιςτοφν 500 επαγγελματίεσ (κοινωνικοί λειτουργοί, ςτελζχθ ΜΚΟ
επαγγελματίεσ,
διαμεςολαβθτζσ/τριεσ,
δθμόςιοι
υπάλλθλοι,
εμπειρογνϊμονεσ ιςότθτασ φφλου). Ζωσ και τον Ιοφνιο του 2020 είχαν
εκπαιδευτεί περιςςότεροι από 220 επαγγελματίεσ διάφορων ειδικοτιτων.
θμειϊνεται ότι το 30% του ςυνόλου των εκπαιδευόμενων ιταν φοιτθτζσ και
φοιτιτριεσ.
το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάηεται με πλικοσ δθμόςιων
φορζων (π.χ. ΕΛΑ, πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ, κ.λπ.) και μθ κυβερνθτικϊν
οργανϊςεων.

8. SPEAK-Safety, Protection, Empowerment, Raising Awareness and Knowledge on
Key- Gender-based Violence Issues
Σίτλοσ ζργου SPEAK-Safety, Protection, Empowerment, Raising Awareness and
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ του ζργου
Δράςεισ που υλοποιεί ο
φορζασ
Ωφελοφμενεσ
υνεργαςία με φορείσ

Knowledge on Key- Gender-based Violence Issues
Mediterranean Women’s Fund
01.07.2019 ζωσ 30.06.2020
Νομικι εκπροςϊπθςθ γυναικϊν που ζχουν υποςτεί ζμφυλθ βία.
Νομικι Βοικεια και δικαςτικι Εκπροςϊπθςθ για γυναίκεσ με χαμθλό
ειςόδθμα (κάτω των 10.000 ευρϊ)
14 γυναίκεσ με χαμθλό ειςόδθμα (κάτω των 10.000 ευρϊ)
υνεργαςία με υμβουλευτικά Κζντρα
για τθν Πρόλθψθ και
Αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν των Διμων

9. Enhancing capacity of front-line workers to identify & respond to GBV
Σίτλοσ ζργου
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
Περίοδοσ υλοποίθςθσ
κοπόσ και ςτόχοι του ζργου

Δράςεισ που υλοποίθςε ο
φορζασ

Ωφελοφμενοι & Ωφελοφμενεσ
υνεργαςία με φορείσ

Enhancing capacity of front-line workers to identify & respond to GBV
UNICEF / Refugee and Migrant Response in Greece
01.10.2019 ζωσ 29.02.2020
Η ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των επιηωςϊν - επιηϊντων, ζμφυλθσ βίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των γυναικϊν και των παιδιϊν όλων των
θλικιϊν. τόχοι του ζργου: θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων
για
εργαηομζνουσ/-εσ ςτο πεδίο, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθ λιψθ
αποφάςεων των υπευκφνων ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα των
υφιςτάμενων υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ
βίασ ςτον προςφυγικό/ μεταναςτευτικό πλθκυςμό.
Εκπαιδεφςεισ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ και τθν παραπομπι
περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ ςε επαγγελματίεσ που εργάηονται ςε
ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ. υνολικά ςτο πλαίςιο του ζργου
ςχεδιάςτθκαν και διοργανϊκθκαν οκτϊ (8) διιμερεσ εκπαιδεφςεισ
ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν επαγγελματίεσ από 24 δομζσ.
210 επαγγελματίεσ
το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με πλικοσ μθ
κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (DRC, TdH, Solidarity Now, ΔΟΜ κοκ) και
δθμόςιων φορζων (ΤΠΤΣ) που απαςχολοφν εργαηόμενουσ &
εργαηόμενεσ ςε ανοιχτζσ δομζσ φιλοξενίασ.

II. ΔΡΑΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ/ ΚΑΣΑΡΣΙΗ &
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ
ενδεικτικά

ENHANCING CAPACITY OF FRONT-LINE WORKERS TO IDENTIFY AND RESPOND TO GBV, WITH A
SPECIAL FOCUS ON CHILD SURVIVORS (2019)
Σίτλοσ
προγράμματοσ
επιμόρφωςθσ

2θμερο
εμινάριο ςε
ΜθΕξειδικευμζνουσ
Επαγγελματίεσ
Πρϊτθσ
Γραμμισ
ςχετικά με τθν
Ζμφυλθ Βία

Ομάδα-ςτόχοσ

Επαγγελματίεσ
Πρϊτθσ
Γραμμισ που
εργάηονται ςε
ανοιχτζσ
δομζσ
φιλοξενίασ

Πθγι
χρθματοδότθςθσ

UNICEF

Περίοδοσ& Σόποσ
υλοποίθςθσ

Διάρκεια

Αρικμόσ
ςυμμετεχουςϊν/
- όντων

24-25 /06/2019
Ακινα, The Cube
27-28 /06/2019
Ακινα, The Cube
1-2 /07/2019
Θεςςαλονίκθ, Studio
29A - Solidarity Now
3-4 /07/2019
Θεςςαλονίκθ, Studio
29A - Solidarity Now
17-18/07/2019
Καβάλα, Galaxy Hotel
23-24/07/2019
Ακινα, Οικία
Θεοτοκοποφλου
17-18/09/2019
Ακινα, θμείο ΑΡΙ
19-20/09/2019 Θιβα,
Δθμοτικόυνεδριακό
Κζντρο
25-26/09/2019
Λζςβοσ, Tapuat Ηλιακτίδα

2
θμζρεσ
2
θμζρεσ
2
θμζρεσ

22

2
θμζρεσ

23

2
θμζρεσ
2
θμζρεσ

24

2
θμζρεσ
2
θμζρεσ

15

2
θμζρεσ

21

31
21

8

21

ENHANCING CAPACITY OF FRONT-LINE WORKERS TO IDENTIFY AND RESPOND TO GBV, WITH A SPECIAL
FOCUS ON CHILD SURVIVORS (2019)συνζχεια
Σίτλοσ
προγράμματοσ
επιμόρφωςθσ

2θμερο
εμινάριο ςε
ΜθΕξειδικευμζνουσ
Επαγγελματίεσ
Πρϊτθσ
Γραμμισ
ςχετικά με τθν
Ζμφυλθ Βία

Ομάδα-ςτόχοσ

Επαγγελματίεσ
Πρϊτθσ
Γραμμισ που
εργάηονται ςε
ανοιχτζσ
δομζσ
φιλοξενίασ

Πθγι
χρθματοδότθςθσ

UNICEF 2020

Περίοδοσ& Σόποσ
υλοποίθςθσ

Διάρκεια

Αρικμόσ
ςυμμετεχουςϊν/ όντων

11-12/11/2019
Θεςςαλονίκθ, Studio
29A - Solidarity Now
28-29/11/2019 Ακινα,
θμείο ΑΡΙ
12-13/12/2019
Ιωάννινα, Αίκουςα
Παν/μιου
17-18/12/2019
Θεςςαλονίκθ, Studio
29A - Solidarity Now
11-12/11/2019 Λάριςα,
DRC Larissa

2 θμζρεσ

27

2 θμζρεσ

25

2 θμζρεσ

25

2 θμζρεσ

21

2 θμζρεσ

24

τα γραφιματα που ακολουκοφν αποτυπϊνονται τα άτομα που ζχουν επιμορφωκεί ανά ζτοσ
(01), ο αρικμόσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ/ επιμόρφωςθσ ανά ζτοσ (02), από το 2017 ζωσ το
2020, κακϊσ και θ γεωγραφικι κατανομι τουσ ςε επίπεδο χϊρασ (TrainingPortfolio,
CRWIDiotima, 2020).

III. ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ – ΤΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕ
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ, Κ.ΛΠ.

2019: υνθγορία
Δεληία Τύπος & Κοινέρ επιζηολέρ

















Δεκέμβριος 2019: «Ηθτοφμενο θ υπεφκυνθ ςτάςθ των κεςμικϊν παραγόντων απζναντι
ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο», 17 οργανϊςεισ ςυνυπογράφουν κοινό Δελτίο Σφπου βλ. εδϊ
Δεκέμβριος 2019: «Ανακοίνωςθ 17 οργανϊςεων προσ τον Υπατο Αρμοςτι του ΟΘΕ για
τουσ Πρόςφυγεσ», ανακοίνωςθ 17 οργανϊςεων βλ. εδϊ
Νοέμβριος 2019: «Ανθςυχία για ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ κατά προςφφγων», κείμενο
του Δικτφου Καταγραφισ Περιςτατικϊν Ρατςιςτικισ Βίασ, μζλοσ του οποίου είναι και το
Κζντρο Διοτίμα, βλ. εδϊ
Νοέμβριος 2019: «25 Νοεμβρίου: Παγκόςμια θμζρα αγϊνα και ορατότθτασ», Δελτίο
Σφπου Κζντρο Διοτίμα βλ. εδϊ
Οκτώβριος 2019: «Να μθν ψθφιςτεί το ν/ς για το Άςυλο πριν από ουςιαςτικι
διαβοφλευςθ», Δεκαπζντε οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, μεταξφ των οποίων
και το Κζντρο Διοτίμα, ςυνυπογράφουν υπόμνθμα προσ Βουλι των Ελλινων ςχετικά
με το χζδιο Νόμου του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ «Περί διεκνοφσ
προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» βλ. εδϊ
Σεπτέμβριο 2019: «Καταγγελία του Κζντρου Διοτίμα ςτο ΕΡ για ρεπορτάη τθσ ΕΡΣ που
αναπαράγεο τθν κουλτοφρα του βιαςμοφ», βλ. εδϊ
Σεπτέμβριο 2019: «Tα νθςιά του Αιγαίου και πάλι ςτο ‘’κόκκινο’’», κοινό Δελτίο Σφπου
12 οργανϊςεων, βλ. εδϊ
Ιούλιος 2019: «Σθν παραμονι τθσ ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ ςτο υπουργείο Εςωτερικϊν ηθτοφν
οκτϊ γυναικείεσ οργανϊςεισ», κοινι επιςτολι βλ. εδϊ
Ιούλιος 2019: «Αναγκαιότθτα να παραμείνει ΓΓΙΦ και ΚΕΘΙ ςτο υπ. Εςωτερικϊν»,
Δελτίο Σφπου του Κζντρου Διοτίμα, βλ. εδϊ
Ιούνιος 2019: «Ιςτορικι νίκθ των γυναικϊν ο νζοσ οριςμόσ του βιαςμοφ», Δελτίο Σφπου
του Κζντρου Διοτίμα βλ. εδϊ
Ιούνιος 2019: «Περιορίηει τθν προςταςία των κυμάτων ο οριςμόσ του βιαςμοφ»,
Δελτίο Σφπου Κζντρου Διοτίμα βλ. εδϊ
Απρίλιος 2019: «Παρατθριςεισ Κζντρου Διοτίμα ςχετικά με το νζο Ποινικό Κϊδικα»,
ςχόλια τθσ νομικισ ομάδασ του Κζντρου Διοτίμα ςτθν πλατφόρμα τθσ Δθμόςιασ
Διαβοφλευςθσ, ςχετικά με τον προτεινόμενο Ποινικό Κϊδικα, βλ. εδϊ
Μάρτιος 2019: «Χειροτζρευςθ του οριςμοφ του βιαςμοφ», Δελτίο Σφπου του Κζντρου
Διοτίμα βλ. εδϊ







Μάρτιος 2019: «Κοινι επιςτολι για τον τερματιςμό τθσ κρίςθσ ςτα ευρωπαϊκά
ςφνορα», κοινι επιςτολι 26 οργανϊςεων βλ. εδϊ
Μάρτιος 2019: «Κάκε μζρα 8θ Μάρτθ μζχρι τθν ουςιαςτικι ιςότθτα», Δελτίο Σφπου
του Κζντρου Διοτίμα βλ. εδϊ
Μάρτιος 2019: «Κοινι διλωςθ: πίτια ςτουσ πρόςφυγεσ και αιτοφντεσ άςυλο», θ
Πανευρωπαϊκι Ομοςπονδία Οργανϊςεων που Εργάηονται με Αςτζγουσ (FEANTSA) και
το Ελλθνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα ςτθ τζγθ και τθν Κατοικία εξζδωςαν κοινι
διλωςθ που ςυνυπζγραψαν 13 Οργανϊςεισ, βλ. εδϊ
Μάρτιος 2019: «Κοινι επιςτολι για τθν Εκνικι τρατθγικι Ζνταξθσ», κοινι επιςτολι 12
οργανϊςεων, βλ. εδϊ

Σςμμεηοσή ζε επιηποπέρ ζηη Βοςλή
Σο Κζντρο Διοτίμα ςυμμετείχε ςτθ ςυηιτθςθ «Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εφαρμογισ τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Πρόλθψθ και τθν
Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν και τθσ Ενδοοικογενειακι..», τθσ Ειδικισ Μόνιμθσ
Επιτροπισ Ιςότθτασ, νεολαία και δικαιωμάτων του ανκρϊπου του ελλθνικοφ κοινοβουλίου,
ςτισ 22 Οκτωβρίου 2020. Θ Άννα Μιχαλακζλθ, εκ μζρουσ του Κζντρου Διοτίμα, ανάδειξε μια
ςειρά από ηθτιματα πρόλθψθσ, διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ που αφορά
τουσ προςφυγικοφσ πλθκυςμοφσ.

Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθ
Καμπάνια #PAINted
Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηελ
Δμάιεηςε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ ην
Κέληξν Γηνηίκα δεκηνύξγεζε ηελ θακπάληα
#PAINted, πνπ αμηνπνηεί ην ρξώκα γηα λα
«κηιήζεη» γηα όιεο ηηο κνξθέο έκθπιεο
βίαο. Μνξθέο πνπ ζπρλά δελ αθήλνπλ νξαηά
ζεκάδηα, σζηόζν πξνθαινύλ πνιιαπιά
ηξαύκαηα ζηα άηνκα πνπ ηηο έρνπλ βηώζεη ή ηηο
βηώλνπλ, είηε ζηνλ ηδησηηθό ή ηνλ δεκόζην
ρώξν.

Καμπάνια Don’t Skip ||

Μέζσ ηεο δηκεληαίαο ςεθηαθήο θακπάληαο
«Don’t Skip», ην Κέληξν Γηνηίκα επηδίσμε λα
δώζεη νξαηόηεηα ζην θαηλόκελν ηεο έκθπιεο
βίαο θαη λα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε
ζπιινγηθήο θνπιηνύξαο κεδεληθήο αλνρήο.
Άιισζηε γηα ηελ εμάιεηςε ηε έκθπιεο βίαο
είλαη αλαγθαία ε ζπκβνιή όισλ καο. Η
θακπάληα πεξηιάκβαλε ελεκεξσηηθά posters,
θείκελα
θαη
βίληεν.

Γκδήλυζη για ηιρ 16 μέπερ ακηιβιζμού ενάνηια ζηην έμθςλη
βία | Λέζβορ
Με αθνξκή ηελ παγθόζκηα θακπάληα «16
εκέξεο αθηηβηζκνύ ελάληηα ζηελ έκθπιε βία»,
ην Κέληξν Γηνηίκα ζηε Λέζβν θαη ε Ύπαηε
Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο,
πξαγκαηνπνίεζα εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ
θεηκέλνπ “Pousse Pion – Σπξώμε ην πηόλη”.
Πξόθεηηαη γηα έλα θείκελν ςπρήο θαη δύλακεο
πνπ ζπλέγξαςαλ έμη γπλαίθεο από ην
Κακεξνύλ, όιεο δηακέλνπζεο ζηε Μόξηα, ζην
πιαίζην
ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Γεκηνπξγηθήο
Γξαθήο (Ινύληνο-Οθηώβξηνο
2019)
ηνπ
Κέληξνπ Γηνηίκα ζηε Λέζβν.

Γκδήλυζη για ηην Παγκόζμια Ημέπα Γξάλειτηρ ηηρ Βίαρ καηά
ηυν Γςναικών | Θεζζαλονίκη
Με αθνξκή ηελ 25ε Ννεκβξίνπ 2019,
ην Κέληξν Γηνηίκα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε
ηνπ κε ηίηιν «Γηαζρίδνληαο Σύλνξα: Έκθπιε
Βία & Δλδπλάκσζε. Η εκπεηξία ηνπ
πξνζθπγηθνύ», ζηε Θεζζαινλίθε. Μέζα από
ηελ εθδήισζε επηδηώμακε λα αλνίμεη έλαο
δσληαλόο δηάινγνο πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο
έκθπιεο βίαο θαη ηεο πξνζθπγηθόηεηαο,
εκπιέθνληαο
θαη
ηελ
παλεπηζηεκηαθή/θνηηεηηθή θνηλόηεηα.

Σςμμεηοσή ζηη 16η Διεθνή Έκθεζη Βιβλίος Θεζζαλονίκηρ
Τν Κέληξν Γηνηίκα ζπκκεηέρεη ζηε Γηεζλή
Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο (ΓΔΒΘ) κε
πξνβνιέο ηεο θακπάληαο «Don’ t Skip – Μελ
πξνζπεξλάο ηελ έκθπιε βία» θαη ηε
ζπλδηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ δεκηνπξγηθήο
αλάγλσζεο κε ηίηιν «Γηαβάδνπκε καδί ζηηο
γιώζζεο ηνπ θόζκνπ», γηα καζεηέο θαη ηνπο
ζπλνδνύο ηνπο.

Γκδηλώζειρ για ηην 8η Μαπηίος | Λέζβορ, Θεζζαλονίκη, Αθήνα
Με αθνξκή ηελ 8 Μάξηε, Παγθόζκηα Ηκέξα
Γπλαηθώλ, ην Κέληξν Γηνηίκα δηνξγάλσζε
εθδειώζεη κε ηίηιν «Οη γπλαίθεο ζπλνκηινύλ»,
ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Λέζβν. Οη
εθδειώζεηο απεπζύλνληαλ ζε πξνζθύγηζζεο,
κεηαλάζηξηεο θαη Διιελίδεο, κε ζηόρν λα
αλνηρηεί έλαο δηάινγνο κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ,
λα αληαιιάμνπκε ειεύζεξα απόςεηο θαη
πξνβιεκαηηζκνύο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα
καο, εζηηάδνληαο ζε θνηλέο αλεζπρίεο, βηώκαηα
θαη ειπίδεο, αλεμάξηεηα από ειηθία θαη ρώξα
πξνέιεπζεο.

Βπαβεία
Τξία βξαβεία γηα ηελ θακπάληα #DontSkip θαη
ην SPEAK: Η πξώηε βξάβεπζε ήξζε ζηηο 21
Φεβξνπάξηνπ
2019
ζην
επηηπρεκέλν
ζεζκό Responsible Business Awards 2019. Τν
δεύηεξν βξαβείν απνλεκήζεθε ζηηο 19
Μαξηίνπ
2019
ζηα Ermis
Awards, ζην
θνξπθαίν γεγνλόο ηνπ θιάδνπ ηεο δηαθήκηζεο
θαη επηθνηλσλίαο ζηε ρώξα καο. Τέινο, ζηηο 16
Απξηιίνπ 2019, ην ηξίην βξαβείν ήξζε ζην
πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο Corporate Affairs
Excellence Awards (CAEA) ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, κίαο
πξσηνβνπιίαο
πνπ
έρεη
ζηόρν
λα
θηλεηνπνηήζεη, επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα
ελεξγνπνηήζεη επηρεηξήζεηο, ππνζηεξίδνληαο
θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο κε
ζεηηθή θνηλσληθή επίδξαζε.
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