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About us
Το Κέντρο Διοτίμα είναι μια γυναικεία μη κερδοσκοπική
οργάνωση με δράση από το 1989, εξειδικευμένη σε ζητήματα
έμφυλης ισότητας.
Όραμα μας είναι η προάσπιση των έμφυλων δικαιωμάτων.
Αποστολή μας η πολύπλευρη στήριξη των γυναικών που έχουν
υποστεί έμφυλη βία και ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισμένες
ομάδες (άνεργες, μονογονείς, γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα,
προσφύγισσες, μετανάστριες).
Με στόχο την προώθηση της έμφυλης δικαιοσύνης υλοποιούμε
παράλληλα:

 έρευνες για ζητήματα φύλου και έμφυλης βίας
 επιμορφώσεις επαγγελματιών
 δράσεις συνηγορίας
 εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 ομάδες ενδυνάμωσης προσφυγισσών
 δράσεις ευαισθητοποίησης για άνδρες πρόσφυγες
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Υπηρεσίες για επιζώσες
O φορέας μας είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που παρέχει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης νομικής βοήθειας
σε θύματα έμφυλης βίας (Ελληνίδες, μετανάστριες,
προσφύγισσες). Η νομική βοήθεια περιλαμβάνει δωρεάν
νομική συμβουλευτική, δικαστική εκπροσώπηση, κάλυψη όλων
των δικαστικών εξόδων. Παράλληλα στηρίζουμε τις γυναίκες
παρέχοντάς τους εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη
και συνοδεία - διαμεσολάβηση. Τα τελευταία χρόνια όλες οι
παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται και σε άντρες, ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα - επιζώντες έμφυλης και σεξουαλικής βίας, από τον
προσφυγικό πληθυσμό.
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Στο πλαίσιο της ολιστικής στήριξης των επιζωσών υλοποιούμε
πολύγλωσσες ομάδες ενδυνάμωσης προσφυγισσών. Μέσα από
τις ομάδες, στόχος μας είναι η ενημέρωση για τα δικαιώματά
τους, το χτίσιμο δεσμών αλληλεγγύης και δικτύων
αλληλοϋποστήριξης για την ενίσχυση της αυτονομίας τους.
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Το 2020 υποστηρίξαμε 1.951 γυναίκες,
άντρες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα - επιζώσες και
επιζώντες έμφυλης βίας σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Σάμο.
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Έρευνες
Φύλο και ψηφιακός αποκλεισμός στην Ελλάδα
Η έρευνα φωτίζει πτυχές της χαμηλής εκπροσώπησης των
γυναικών στο τεχνολογικό τομέα, ενθαρρύνοντας πολιτικές και
πρακτικές για την υπέρβασή της.
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Women Going
Digital», με την υποστήριξη του ιδρύματος Λάτση.
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Εγχειρίδιο για την ενδυνάμωση προσφυγισσών επιζωσών έμφυλης βίας
Το εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό για τους επαγγελματίες που
εργάζονται με τον προσφυγικό πληθυσμό και επιθυμούν να
ενσωματώσουν στη μεθοδολογία και τις δραστηριότητές τους
μια έμφυλη και διαπολιτισμική προσέγγιση.
Υλοποιήθηκε με την υποστήριξητης Ολλανδικής Πρεσβείας στην
Αθήνα.
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Ενδοοικογενειακή βία και πανδημία: μάθε τα
δικαιώματά σου
Ο οδηγός, με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων,
περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για τις επιζώσες
ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και κάθε άτομο που θέλει να
βοηθήσει.
Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην
Αθήνα.
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Εκπαιδεύσεις
Το Κέντρο Διοτίμα έχει μακροχρόνια εμπειρία ως φορέας
επιμορφωτικών δράσεων. Τα προγράμματα που υλοποιούμε
στοχεύουν στην επιμόρφωση επαγγελματιών, για την
αναγνώριση και την ολιστική αντιμετώπιση περιστατικών
έμφυλης βίας, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την
ενδυνάμωση των ίδιων των γυναικών.
Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους χρησιμοποιούμε
τις αρχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής, δίνοντας έμφαση σε
μια συμμετοχική, μη ιεραρχική εκπαιδευτική διαδικασία.
Στις επιμορφώσεις εξετάζονται οι διασταυρούμενες σχέσεις
μεταξύ ανισοτήτων που σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά..
Οι συμμετέχουσες/οντες εξοικειώνονται με τις βασικές
έννοιες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την έμφυλη βία,
μέσω διαδραστικών μεθόδων κατάλληλων για ενηλίκους
(παιχνίδι ρόλων κ.ά.)
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Το 2020 πραγματοποιήσαμε
32 εκπαιδεύσεις
με 525 συμμετέχουσες/οντες:
Εξειδικευμένους επαγγελματίες
που υποστηρίζουν επιζώσες και ασυνόδευτα
ανήλικα, εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες,
ευρύ κοινό.
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Συνηγορία
Συμμετοχή σε επιτροπές στη Βουλή
Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, το Κέντρο Διοτίμα συμμετείχε στη
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με
θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία στον καιρό του κορονοϊού: Οι
γυναικείες οργανώσεις καταθέτουν την εμπειρία τους».
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 36 γυναικείες οργανώσεις. Η Άννα
Βουγιούκα (κοινωνική επιστήμονας/ερευνήτρια) και η Μαρίνα
Φαρμακίδη (δικηγόρος) τοποθετήθηκαν εκ μέρους του Κέντρου
Διοτίμα σχετικά με τις καλές και κακές πρακτικές, τα κενά και τις
προκλήσεις στο σύστημα απόκρισης στην ενδοοικογενειακή βία την
περίοδο της πανδημίας.
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Δελτία Τύπου

 Δεκέμβριος 2020: Για τη συνεπιμέλεια
 Νοέμβριος 2020: Για τις συλλήψεις φεμινιστριών την 25η
Νοεμβρίου 2020

 Σεπτέμβριος 2020: Εκτεθειμένες στη βία των δραστών οι
επιζώσες στη Λέσβο

 Ιούλιος 2020: Κινδυνεύει με απέλαση μαροκινή τρανς
γυναίκα

 Απρίλιος 2020: Άμεση ανάγκη έκτακτων μέτρων για τα
θύματα ενδοοικογενειακής βίας

 Απρίλιος 2020: Απροστάτευτα τα θύματα ενδοοικογενειακής
βίας στη Μόρια

 Μάρτιο 2020: Αστυνομικοί έδιωξαν θύμα ενδοοικογενειακής
βίας με πρόσχημα τον κορονοϊό

 Μάρτιος 2020: 8η Μάρτη, φεμινιστική απεργία για την
έμφυλη ισότητα



Ιανουάριος 2020: Άστεγες πολλές προσφύγισσες - θύματα
έμφυλης βίας

12
Campaign
Έξι γυναίκες από τις ομάδες
ενδυνάμωσης του Κέντρου
Διοτίμα κατέγραψαν τις συνθήκες
ζωής τους, μίλησαν για την
επιθυμία τους να ενταχθούν στην
ελληνική κοινωνία. Με τις λέξεις
τους φτιάξαμε την ψηφιακή
καμπάνια «Το δικό μου μήνυμα για
την ένταξη», που δημοσιοποιήθηκε
την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα
2020.Οι γυναίκες ενθαρρύνθηκαν
να μιλήσουν για τη ζωή τους στην
Ελλάδα και να χαρτογραφήσουν
τις ανάγκες τους. Στόχος μας, να
ακουστεί η φωνή τους.
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Εκδηλώσεις
30 χρόνια Διοτίμα: ιστορία, παρόν και προοπτικές μιας
φεμινιστικής διαδρομής μετ’ εμποδίων
Με σταθερό σημείο αναφοράς την ανάδειξη όλων των πτυχών
των έμφυλων ανισοτήτων και στόχο την καταπολέμησή τους,
το Κέντρο Διοτίμα έκλεισε 30 χρόνια δράσης, διοργανώνοντας
μια συζήτηση για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον των
φεμινιστικών εγχειρημάτων.
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Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

Το Κέντρο Διοτίμα διοργάνωσε και συμμετείχε σε διάφορες
δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών. Στην Αθήνα η
δικηγόρος Μαρίνα Φαρμακίδη συμμετείχε στο Empowerment
Tea Party του TedxAthens.
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Πολυπολιτισμική εκδήλωση
Στη Θεσσαλονίκη συνδιοργανώσαμε με το Κέντρο Ίριδα
πολυπολιτισμική εκδήλωση για Ελληνίδες, προσφύγισσες και
μετανάστριες. Στόχος μας ήταν να αναπτυχθεί ένας διάλογος
μεταξύ των γυναικών, να ανταλλάξουμε απόψεις και
προβληματισμούς σχετικά με τα δικαιώματά μας, εστιάζοντας
σε κοινές ανησυχίες, βιώματα και ελπίδες, ανεξάρτητα από
ηλικία και χώρα προέλευσης. Στο χώρο λειτούργησε έκθεση
ζωγραφικής και φωτογραφίας με έργα προσφυγισσών.
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Εκδήλωση survivor
Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου «Survivor»
συνδιοργανώσαμε διαδικτυακή εκδήλωση με κεντρικές
θεματικές: την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
που πλήττει μετανάστριες και προσφύγισσες, την
ενδοοικογενειακή βία στην περίοδο της πανδημίας, την
ανταλλαγή καλών και κακών πρακτικών.
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Event for World Day for the Elimination of Violence
against women
On the occasion of the Internation Day of Violence Elimination
against Women, Diotima Center and the Journal: “efimerida twn
sintaktwn” coorganized an event on "Femicide: from street to the
law", with the participation of journalists, activists, university
professors, researchers. Our goal was to approach the most
extreme form of gender-based violence, from legal,
anthropological, political, journalistic and activist point of view.
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Eυαισθητοποίησης
προσφύγων
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών έμφυλης
βίας οι θύτες είναι άνδρες – είτε πρόκειται για κακοποίηση
γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ή και άλλων ανδρών (π.χ.
εχθροπραξίες).
Με στόχο την πρόληψη τέτοιων περιστατικών υλοποιούμε
δράσεις ανδρικής συμπερίληψης (male engagement) που
απευθύνονται σε νεαρούς άνδρες πρόσφυγες.
Στα εργαστήρια προσεγγίζουμε ζητήματα ισότητας,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έμφυλων στερεοτύπων, έμφυλης
βίας, αλλά και ζητήματα πολιτειότητας.
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Παράρτημα
Νέα προγράμματα 2020
Τίτλος έργου

«Όλες ασφαλείς: Νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
επιζωσών ενδοοικογενειακής βίας» στο Δήμο Αθηναίων

Πηγή
Χρηματοδότησης

Δήμος Αθηναίων

Περίοδος
υλοποίησης

(α) 10/04/2020-10/07/2020 & (β) 11/07/2020-10/10/2020

Στόχοι του
έργου

α) Παροχή Δωρεάν Νομικής Βοήθειας
β) Παροχή Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής σε Ελληνίδες και
μετανάστριες (νόμιμα διαμένουσες στη χώρα) επιζώσες έμφυλης
βίας

Δράσεις που
υλοποιεί ο
φορέας

α) Παροχή νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης από νομικούς
με εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στα ζητήματα έμφυλης
βίας. Απευθύνεται σε γυναίκες, Ελληνίδες και μετανάστριες που
έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και δεν διαθέτουν τους
πόρους (οικονομικούς, κοινωνικούς/ υποστηρικτικού
περιβάλλοντος, πληροφόρησης κ.α.) ώστε να εξασφαλίσουν την
πρόσβαση σε νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των
ελληνικών δικαστηρίων και αρχών για την άσκηση των
δικαιωμάτων τους.
β) Η νομική βοήθεια συνοδεύεται από παράλληλη παροχή
ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής καθ’ όλη τη διάρκεια των
νομικών διαδικασιών.
γ) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η ελλιπής πληροφόρηση, η απουσία
υποστηρικτικού πλαισίου και ο κοινωνικός στιγματισμός που
συμβάλλουν στην αναπαραγωγή του κύκλου της βίας. Οι δράσεις
ψηφιακής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα απευθύνονται στο
ευρύτερο κοινό, με στόχο την ενεργοποίηση και συμβολή του στην
εξάλειψη του φαινομένου της έμφυλης βίας και την υποστήριξη
των επιζωσών.

Ωφελούμενες

Στο διάστημα υλοποίησης του προγράμματος (α' & β' φάση)
παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 44 γυναίκες και πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 458 ενέργειες νομικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης.

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, τα
Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
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Τίτλος έργου

FM-OUT! Finding ways out to forced marriages: prevention, protection and support
tools for practitioners across Europe

Πηγή
χρηματοδότησης

DG Justice / Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme

Περίοδος
υλοποίησης

01.05.2020 – 01.05.2022

Συντονιστής
φορέας

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, CENTRE D’ESTUDIS I RECERCA EN
MIGRACIONS (UAB-CER-M),
SURT, FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA (SURT),

Εταίροι

TURKISCH-DEUTSCHER FRAUENVEREIN EV (Papatya),
ΚΓΜΕ Διοτίμα,
LA VOIX DES FEMMES (VdF)

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Σκοπός του έργου είναι η επιμόρφωση επαγγελματιών που εργάζονται με γυναίκες οι
οποίες ενδεχομένως να είναι θύματα εξαναγκαστικών γάμων στο πλαίσιο της
πρόληψης και αντιμετώπισης αυτής της μορφής έμφυλης βίας. Στόχοι του έργου: α)
Εκτίμηση αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, μέσω
ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών διαδικασιών, β) Ενίσχυση της κατάρτισης των
επαγγελματιών σε 7 βασικούς τομείς, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες
υποστήριξης και οι διαδικασίες έγκαιρης βοήθειας, γ) Ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών και πολιτών δ) Διάχυση των πορισμάτων του προγράμματος στους
αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής

Δράσεις που θα
υλοποιήσει
φορέας

Συμμετοχή στην έρευνα μέσω:
α) της διοργάνωσης ομάδων εστίασης με θεσμικούς φορείς και μεταναστευτικές
οργανώσεις που εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (και
των εξαναγκαστικών γάμων)
β) της διοργάνωσης εργαστηρίου για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλι κού
γ) της διεξαγωγής δευτερογενούς έρευνας για τη διεπιστημονική εννοιολόγηση των
εξαναγκαστικών γάμων, τη συγκέντρωση δεδομένων για το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, την καταγραφή καλών πρακτικών, τον σχεδιασμό
παρεμβάσεων και την ανάλυση μελετών περίπτωσης που θα προκύψουν από
καταγραφές των οργανώσεων και της βάσης δεδομένων του προγράμματος.
Δράσεις ευαισθητοποίησης επαγγελματιών/εκπαιδευτικών και πιθανών θυμάτων
προκειμένου να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας και των
εξαναγκαστικών γάμων καθώς και οι υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης των
θυμάτων.

Ωφελούμενες/οι

Επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονται στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην
αστυνομία, στη δικαιοσύνη, σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε υπηρεσίες στήριξη θυμάτων
έμφυλης βίας, κ.λπ.

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα θα συνεργαστεί με αρμόδιους δημόσιους
φορείς καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν στο κοινωνικό πεδίο.
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Τίτλος έργου

«Women Going Digital: Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε
τεχνολογικές δεξιότητες και σύνδεση με την αγορά
εργασίας»

Πηγή
Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση
χρηματοδότησης
Περίοδος
υλοποίησης

Ιούνιος 2020 - Οκτώβριος 2020

Εταίροι

Κέντρο Διοτίμα
Social Hacker Academy

Σκοπός του
έργου

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των άνεργων γυναικών, η αναβάθμιση του
επαγγελματικού τους προφίλ και η διευκόλυνση της
πρόσβασής τους στην (ψηφιακή) αγορά.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

α) Σεμινάριο εκμάθησης κατασκευής ιστοσελίδων
WordPress (90 ώρες)
β) Σεμινάριο εκμάθησης βασικής χρήσης υπολογιστή (basic
skills) (20 ώρες) γ) Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης οριζόντιων
δεξιοτήτων (soft skills) δ)Δικτύωση με την αγορά
εργασίαςΈρευνα για τη χαμηλή εκπροσώπησης των
γυναικών στον τεχνολογικό τομέα

Ωφελούμενες

Άνεργες Ελληνίδες και μετανάστριες δεύτερης γενιάς από
18-45 ετών, με βασικές γνώσεις Αγγλικών.
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Τίτλος έργου

Strengthening MHR: Beyond Gender Stereotypes

Πηγή
Χρηματοδότησης

Foundation Open Society Institute (FOSI)

Περίοδος
υλοποίησης

01.05.2020 – 30.11.2020

Στόχος του
έργου

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι
ελλείψεις που έχουν καταγραφεί σε επίπεδο παροχής
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας για
έφηβους και νέους πρόσφυγες που είναι επιζώντες σεξουαλικής
κατά κύριο λόγο βίας, αλλά και άλλων μορφών βίας ή
βασανιστηρίων.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

α) Έρευνα σε αστικές περιοχές της Αττικής για την καταγραφή των
υφιστάμενων αναγκών του πληθυσμού - στόχου καθώς και των
υφιστάμενων υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν –
κυρίως μέσω αφηγηματικών συνεντεύξεων με τα άτομα και
ομάδες εστίασης με τους/ τις επαγγελματίες.
β) Πρόγραμμα επιμόρφωσης προκειμένου να ενισχυθούν οι
δεξιότητες και γνώσεις του υπάρχοντος προσωπικού του Κέντρου
Διοτίμα αλλά και των επαγγελματιών που θα στελεχώσουν την
ομάδα του πιλοτικού προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
ανδρών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή/και βασανιστήρια. γ)
Πιλοτικό Πρόγραμμα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
άνδρες επιζώντες έμφυλης βίας. δ)Περαιτέρω ανάπτυξη και
σχεδιασμός για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εφήβους και νέους άνδρες που είναι
επιζώντες βίας.

Ωφελούμενοι

Έφηβοι πρόσφυγες (ασυνόδευτοι ή όχι) και νέοι άνδρες (άνω των
16) που διαμένουν σε αστικές περιοχές της Αθήνας ή στην
περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται ότι
θα ωφεληθούν περισσότεροι από 100 εξυπηρετούμενοι.

Συνεργασία με
φορείς

Για τις εξειδικευμένες ανάγκες του προγράμματος το Κέντρο
Διοτίμα θα συνεργαστεί ενδεικτικά με οργανώσεις στέγασης (π.χ.
ΔΟΜ), ψυχιατρικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων, ΜΚΟ που
παρέχουν ψυχιατρική υποστήριξη (π.χ. Βαβέλ,Orlando), Κέντρα
Κοινότητας, τον Δήμο Αθηναίων, κ.λπ.
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ARIANDE 2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures
to prevent and respond to domestic violence against migrant/ refugee women.

Πηγή
χρηματοδότησης

DG Justice / Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme

Περίοδος
υλοποίησης

15.04.2020 – 15.04.2022

Συντονιστής
φορέας

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)

Εταίροι

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)Δήμος ΑθηναίωνΚΓΜΕ ΔιοτίμαΚέντρο
Γυναικών ΚαρδίτσαςAction Aid Hellas

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης για την αστυνομική
καταγραφή περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με στόχο την πρόληψη και
ανταπόκριση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά μεταναστριών/
προσφυγισσών. Στόχοι του έργου είναι να προσδιορίσει τις Τυποποιημένες
Διαδικασίες (Standard Operating Procedures/ SOPs) και να προτείνει συναφείς
πολιτικές στην ελληνική πολιτεία προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι αστυνομικοί
υπάλληλοι ώστε α) να προχωρήσουν σε δράσεις και συνεργασίες με οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών β) να αντιμετωπίσουν τις μειωμένες αναφορές για
περιστατικά

Δράσεις που θα
υλοποιήσει
φορέας

Δημιουργία πιλοτική διατομεακής Εθνικής Πλατφόρμας για την προώθηση της
διεπιστημονικής προστασίας μεταναστριών/προσφυγισσών επιζωσών
ενδοοικογενειακής βίας με στόχο τον έλεγχο των Τυποποιημένων Διαδικασιών με
έμφαση στον ρόλο της αστυνομίας. Αποτίμηση της συμπεριφορικής αλλαγής των
(164) αστυνομικών που θα εκπαιδευτούν Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας πεδίου
που θα απευθυνθεί σε μετανάστριες και προσφύγισσες επιζώσες ενδοοικογενειακής
βίας.Διοργάνωση (24) συναντήσεων διαβούλευσης με διεπιστημονικές ομάδες
εργασίας.Διοργάνωση (24) συναντήσεων με διατομεακές ομάδες

Ωφελούμενες/οι

Άμεσα ωφελούμενες/οι: 120 αστυνομικοί υπάλληλοι και 100 επαγγελματίες από
δημόσιους φορείς και ΜΚΟ, 15 μετανάστριες/ προσφύγισσες επιζώσες
ενδοοικογενειακής βίας (που θα συμμετάσχουν στην ποιοτική έρευνα), 164
αστυνομικοί υπάλληλοι (που θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης) και 200
συμμετέχοντες/σες σε συνέδρια. Οι έμμεσα ωφελούμενες/οι μέσω των δράσεων
δημοσιότητας (1000 φυλλάδια, 200 αφίσες, βίντεο, 4 ενημερωτικά δελτία και 4 δελτία
τύπου, 5 ημερίδες και 2 συνέδρια, 2 ψηφιακές καμπάνιες, 4 εργαστήρια) αναμένονται
περί τις 500.000.

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα θα συνεργαστεί με σημαντικό αριθμό
δημόσιων φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
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Urgent Support Covid-19: Helpdesk

Πηγή
χρηματοδότησης

Mediterranean Women’s Fund

Περίοδος
υλοποίησης

1/6/2020 – 31/8/2020

Δράσεις που
υλοποίησε ο
φορέας

Παραπομπή και διαχείριση περιστατικών μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας “Helpdesk”.

Αριθμός & τίτλοι
ενεργειών ανά
κατηγορία
δράσης

Παραπομπές και διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας
(ή/και σε κίνδυνο να υποστούν έμφυλη βία)

Ωφελούμενες/οι

60 γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες που έχουν υποστεί ή
κινδυνεύουν να υποστούν έμφυλη βία (εκτιμώμενος
αριθμός)

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται/παρεμβαίνουν στον
προσφυγικό πληθυσμό παρέχοντας υπηρεσίες
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Ενισχύοντας τις υπηρεσίες για τις επιζώσες έμφυλης βίας
στο ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ

Πηγή
International Rescue Committee
χρηματοδότησης
Περίοδος
υλοποίησης

18/11/2020 – 31/11/2021

Εταίροι

Κέντρο Διοτίμα

Σκοπός του
έργου

Η ενίσχυση των δράσεων του Κέντρου Διοτίμα στη Λέσβο
για την ανταπόκριση στις επείγουσες ανάγκες που
προέκυψαν μετά την καταστροφή του ΚΥΤ στη Μόρια.

Δράσεις του
έργου

α) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
επιζώσες/ντες έμφυλης βίας, εντός του ΚΥΤ και στην πόλη
της Λέσβου
β) Παροχή νομικής συμβουλευτικής
γ) Παροχή προσωρινής στέγασης σε επείγοντα περιστατικά
έμφυλης βίας

Ωφελούμενες/οι

Επιζώσες και επιζώντες έμφυλης βίας που διαμένουν στο
ΚΥΤ του Καρά Τεπέ

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται/παρεμβαίνουν στον
προσφυγικό πληθυσμό παρέχοντας υπηρεσίες
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Συμμετοχή της κοινότητας στην προστασία επιζωσών
έμφυλης βίας στο Καρά Τεπέ

Πηγή
UNICEF
χρηματοδότησης
Περίοδος
υλοποίησης

01/10/2020-30/01/2021

Εταίροι

Κέντρο Διοτίμα

Σκοπός του
έργου

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και η
υποστήριξη των προσφυγισσών στη νέα δομή της Λέσβου.

Δράσεις του
έργου

α) Ομαδικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή επιζωσών
και έφηβων κοριτσιών
β) Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παραπομπή σε
αρμόδιες υπηρεσίες
γ) Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών, αναφορικά με τις βασικές
έννοιες της έμφυλης βίας, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής
υγείας κ.ά.

Ωφελούμενες/οι

Προσφύγισσες και έφηβα κορίτσια

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται/παρεμβαίνουν στον
προσφυγικό πληθυσμό παρέχοντας υπηρεσίες
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GRIPP: Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για τα έμφυλα
ζητήματα. Αναγνωρίζοντας τις έμφυλες ανισότητες.
Προωθώντας πρακτικές ευαισθητοποίησης

Πηγή
European Programme for Integration and Migration (EPIM)
χρηματοδότησης
Περίοδος
υλοποίησης

01/10/2020-30/01/2021

Εταίροι

Κέντρο Διοτίμα

Σκοπός του
έργου

Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων που δουλεύουν με
άτομα σε κίνηση, ώστε να αναγνωρίζουν τις έμφυλες
ανισότητες όπως αυτές αναπτύσσονται σε ποικίλα
πολιτισμικά περιβάλλοντα, και παράλληλα η ενίσχυση
δεξιοτήτων σχετικών την παιδική προστασία.

Δράσεις του
έργου

Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και διοργάνωση
σεμιναρίων σχετικά με την:
κοινωνικο-πολιτισμική προέλευση εννοιών όπως φύλο,
ταυτότητα φύλου, σεξουαλικότητα, σεξισμός έμφυλη βία

Ωφελούμενες/οι

εργαζόμενοι/ες φορέων

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα συνεργάστηκε με
φορείς και οργανώσεις.

Συνεχίζονται
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SGBV prevention and response and legal aid to PoC in Athens and Thessaloniki urban
areas, Lesvos and Samos.

Πηγή
χρηματοδότησης

Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees – Ofﬁce of the
United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR)

Περίοδος
υλοποίησης

1.1.2020-31.12.2020

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Πρόληψη και απόκριση στο φαινόμενο της έμφυλης βίας όπως απαντάται στον
προσφυγικό πληθυσμό μέσα από την παροχή ενός ολιστικού πακέτου υπηρεσιών.
Στόχοι του έργου είναι: α) Η πρόληψη και αντιμετώπιση της Σεξουαλικής και Έμφυλης
Βίας (Sexual&Gender Based Violence) και ενδυνάμωση μέσω της ενεργοποίηση της
κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων προστασίας, β) Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη
γυναικών, ανδρών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων που έχουν υποστεί έμφυλη βία, γ) Η παροχή
δωρεάν νομικής βοήθειας. δ) Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής
βοήθειας στο γηγενή πληθυσμό της Σάμου.

Δράσεις που
υλοποιεί ο
φορέας

Στον τομέα της πρόληψης: Δράσεις ευαισθητοποίησης, ομάδες ενδυνάμωσης, δράσεις
ανδρικής συμπερίληψης & διερμηνεία. Στον τομέα της διαχείρισης περιστατικών
έμφυλης βίας: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παραπομπή, συνοδεία σε άλλες υπηρεσίες
(υγείας, στέγασης, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες, αστυνομικές αρχές, δικαστήριο,
υπηρεσίες ασύλου, ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ.), υπηρεσίες
διερμηνείας, κ.λπ. Στον τομέα της παροχής νομικής βοήθειας: νομική συμβουλευτική,
νομική εκπροσώπηση, υποστήριξη για τις διαδικασίες ασύλου, κάλυψη δικαστικών
δαπανών και διερμηνείας.

Ωφελούμενες/οι

α) Αριθμός επιζωσών έμφυλης βίας που θα υποστηριχθούν ψυχοκοινωνικά: 300
(Αθήνα) άτομα + 150 (Θεσσαλονίκη)+ 350 (Λέσβος) + 80 (Σάμος). Σύνολο: 880
ωφελούμενες και ωφελούμενοι. β) Αριθμός νέων περιστατικών έμφυλης βίας: 350
(Αθήνα) + 150 (Θεσσαλονίκη) + 350 (Λέσβος)+ 80 (Σάμος). Σύνολο: 930 ωφελούμενες
και ωφελούμενοι. γ)Αριθμός επιζωσών έμφυλης βίας που θα λάβουν νομική βοήθεια:
200 άτομα(Αθήνα) + 80 (Θεσσαλονίκη) + 150 (Λέσβος) + 60 (Σάμος). Σύνολο: 490
ωφελούμενες & ωφελούμενοι. δ)Αριθμός ωφελούμενων που θα συμμετάσχουν σε
δράσεις πρόληψης: 1000 άτομα (Αθήνα) + 250 (Θεσσαλονίκη) + 400 (Λέσβος) + 200
(Σάμος). Σύνολο: 1.850 ωφελούμενες και ωφελούμενοι. ε) Γηγενής πληθυσμός Σάμου:
72 ωφελούμενες & ωφελούμενοι (ψυχοκοινωνική υποστήριξη/ 24 άτομα, νομική
βοήθεια/ 24 άτομα, δράσεις πρόληψης/ 24 άτομα).Γενικό Σύνολο Ωφελούμενων: 4.222

Συνεργασία με
φορείς

Το Κέντρο Διοτίμα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, ΚΕΘΙ,
αστυνομικές και ιατροδικαστικές αρχές, υπηρεσίες υγείας, κ.λπ.), με αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στο κοινωνικό πεδίο για συναφή θέματα και με στόχο την υποστήριξη των
προσφυγικών πληθυσμών (π.χ. Praksis, Solidarity Now, Arsis, Nostos, Illiaktida, Intersos
Hellas, κ.λπ.).
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The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors

Πηγή
Χρηματοδότησης

DG Justice/ Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme

Περίοδος
υλοποίησης

01.09.2018 έως 30.08.2020

Συντονιστής
φορέας

ΚΓΜΕ Διοτίμα

Εταίροι

International Rescue Committee (IRC), Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (νυν
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων), Κέντρο
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Κύριες Δράσεις/
Ενέργειες

α) Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση β) Ενίσχυση ικανοτήτων και συστημάτων
παραπομπής μέσω κατάρτισης, προκαταρκτικών σεμιναρίων και καθιέρωσης
διαδικασιών λειτουργίας γ) Ευαισθητοποίηση & πληροφόρηση δ) Διασυνοριακή
μάθηση και ανταλλαγή γνώσεων

Υπηρεσίες που
υλοποιεί ο
φορέας

α) Εκπαίδευση γυναικών πολιτισμικών διαμεσολαβητριών προκειμένου να παρέχουν
υπηρεσίες στα Αραβικά και στα Φαρσί στα συμβουλευτικά κέντρα, στους ξενώνες και
τη Γραμμή ΣΟΣ 15900 της ΓΓΟΠΙΦ β) Κατάρτιση εργαζόμενων σε δημόσιες κοινωνικές
υπηρεσίες και μη κυβερνητικές δομές στην Αττική, στη Λέσβο και στη Θεσσαλονίκη γ)
Σχεδιασμός και υλοποίηση σεμιναρίων για μελλοντικούς επαγγελματίες (φοιτήτριες/
-ες κοινωνικής εργασίας και αστυνομική ακαδημία) για θέματα έμφυλης βίας*
[Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 15 εκπαιδεύσεις και σεμινάρια] δ) Καθιέρωση
διαδικασιών λειτουργίας και μηχανισμών παραπομπής σε υπηρεσίες απόκρισης στην
έμφυλη βία ε) Παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, σε διάφορες
γλώσσες& Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή υλικού στ)
Διεξαγωγή διακρατικών επισκέψεων ανταλλαγής δεξιοτήτων, σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές για την έμφυλη βία, στην Ευρώπη ζ) Υλοποίηση διαδραστικού
εργαστηρίου σχετικά με την έμφυλη βία

Αριθμός
ωφελούμενων

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως σε γυναίκες και νεαρά κορίτσια, προσφύγισσες και
μετανάστριες. Οι άντρες, τα αγόρια και τα LGBTQI άτομα, που ανήκουν στον
προσφυγικό πληθυσμό, θα ωφεληθούν έμμεσα, μέσω της κατάρτισης των στελεχών
δημόσιων φορέων. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα καταρτιστούν 500
επαγγελματίες (κοινωνικοί λειτουργοί, στελέχη ΜΚΟ επαγγελματίες,
διαμεσολαβητές/τριες, δημόσιοι υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες ισότητας φύλου). Έως
και τον Ιούνιο του 2020 είχαν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 220 επαγγελματίες
διάφορων ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι το 30% του συνόλου των εκπαιδευόμενων
ήταν φοιτητές και φοιτήτριες.

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα συνεργάζεται με πλήθος δημόσιων φορέων
(π.χ. ΕΛΑΣ, πανεπιστημιακές σχολές, κ.λπ.) και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

30
Τίτλος έργου

SPEAK-Safety, Protection, Empowerment, Raising
Awareness and Knowledge on Key- Gender-based Violence
Issues

Πηγή
Mediterranean Women’s Fund
Χρηματοδότησης
Περίοδος
υλοποίησης

01.07.2019 έως 30.06.2020

Σκοπός του
έργου

Νομική εκπροσώπηση γυναικών που έχουν υποστεί έμφυλη
βία.

Δράσεις που
υλοποιεί ο
φορέας

Νομική Βοήθεια και Δικαστική Εκπροσώπηση για γυναίκες
με χαμηλό εισόδημα (κάτω των 10.000 ευρώ)

Ωφελούμενες

14 γυναίκες με χαμηλό εισόδημα (κάτω των 10.000 ευρώ)

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με Συμβουλευτικά Κέντρα για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών των Δήμων και
της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων
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Enhancing capacity of front-line workers to identify &
respond to GBV

Πηγή
UNICEF / Refugee and Migrant Response in Greece
Χρηματοδότησης
Περίοδος
υλοποίησης

01.10.2019 έως 29.02.2020

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Η ενίσχυση της προστασίας των επιζωσών - επιζώντων,
έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και
των παιδιών όλων των ηλικιών. Στόχοι του έργου: η
ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργαζομένους/ες στο πεδίο, η
ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων των
υπευθύνων σχετικά με την προσβασιμότητα των
υφιστάμενων υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της
έμφυλης βίας στον προσφυγικό/ μεταναστευτικό πληθυσμό.

Δράσεις που
υλοποίησε ο
φορέας

Εκπαιδεύσεις σχετικά με την αναγνώριση και την
παραπομπή περιστατικών έμφυλης βίας σε επαγγελματίες
που εργάζονται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Συνολικά
στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και διοργανώθηκαν
οκτώ (8) διήμερες εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετείχαν
επαγγελματίες από 24 δομές.

Ωφελούμενες/οι

210 επαγγελματίες

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα συνεργάστηκε με
πλήθος μη κυβερνητικών οργανώσεων (DRC, TdH, Solidarity
Now, ΔΟΜ κοκ) και δημόσιων φορέων (ΥΠΥΤ) που
απασχολούν εργαζόμενους & εργαζόμενες σε ανοιχτές
δομές φιλοξενίας.
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“Girls on the Move”

Πηγή
χρηματοδότησης

“Save the Children – Sweden”

Περίοδος
υλοποίησης

01.11.2019 – 31.12.2019

Σκοπός της
έρευνας

Η συγκεκριμένη μελέτη σκοπεύει να καταγράψει τις ανάγκες των
κοριτσιών στις χώρες διαμονής τους, καθώς και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν σε όλη αυτήν τη πορεία. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα
που διεξάγεται για ανήλικα κορίτσια στη χώρα μας καλύπτοντας ένα
σημαντικό κενό στη γνώση μας και στα εμπειρικά δεδομένα, στο βαθμό που
τα υφιστάμενα στοιχεία εστιάζουν κυρίως στον πληθυσμό των αγοριών
παραγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες των κοριτσιών και
αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας ερευνητικής προσπάθειας που διεξάγεται
σε διάφορα μέρη του κόσμου (Λατινική Αμερική, Αφρική και Βαλκάνια).

Στόχοι της
έρευνας

Εντοπισμός υλικών αναγκών των κοριτσιών, κενών και προκλήσεων στην
προσέγγιση και παροχή υπηρεσιών (εκπαίδευση, στέγαση, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναπαραγωγική υγεία), με σκοπό τον
σχεδιασμό προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και
θα καλύψουν τις τυχόν ελλείψεις των κρατικών και μη κρατικών φορέων.
Ενίσχυση και ανάπτυξη διεθνών μηχανισμών προστασίας του ανήλικου
προσφυγικού πληθυσμού, και ειδικότερα των κοριτσιών. Προώθηση
μέτρων, πολιτικών και προγραμμάτων τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες των ανήλικων (ασυνόδευτων και συνοδευόμενων)
κοριτσιών.Ανάδειξη της σημασίας του φύλου στη μετακίνηση (στο ταξίδι
και στις όποιες επιλογές γύρω από αυτό) αλλά και στη ζωή των κοριτσιών
και των οικογενειών τους στην Ελλάδα. Ανάδειξη της εμπειρίας των
κοριτσιών στο σχεδιασμό προγραμμάτων και πολιτικών που θα λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τους τρόπους που αναπτύσσουν για να
αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες καθώς και τα όνειρα και σχέδια
τους για το μέλλον.

Ωφελούμενες

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου πραγματοποιήθηκε μικρής κλίμακας
ποσοτική έρευνα σε κορίτσια ηλικίας 15 έως 18 ετών που διαμένουν σε
ξενώνες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το ερωτηματολόγιο
σχεδιάστηκε από το Κέντρο Διοτίμα και την διεθνή οργάνωση Save the
Children και στη συνέχεια υποβλήθηκε προς έγκριση στον Εισαγγελέα
Ανηλίκων. Περιλάμβανε 23 ερωτήσεις και συμπληρώθηκε συνολικά από 46
κορίτσια (που είχαν την επιλογή να το απαντήσουν στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Αραβικά ή στα Φαρσί).

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν δράση γύρω από την
παιδική προστασία (UNICEF), με δημόσιους φορείς (ΕΚΚΑ) και την
Εισαγγελέα Ανήλικων για την χορήγηση σχετικών αδειών για τις δράσεις
της έρευνας. Συνεργασία και με κατά τόπους ξενώνες ανηλίκων κοριτσιών.

