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Με την οικονομική στήριξη από το 
πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, και 

Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέθοδοι  

Μετά το αρχικό σεμινάριο αμοιβαίας μάθησης, θα ξεκι-
νήσει η δημιουργία μοντέλων διασύνδεσης & συνεργα-
σίας φορέων στις χώρες: Αυστρία, Εσθονία και Ελλάδα. 
Σε όλο το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020 έως το 
Μάρτιο του 2022, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις 
ομάδων ανάλυσης και παρέμβασης σε περιστατικά κα-
θώς και ομάδων εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, 
με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του μοντέλου 
διασύνδεσης και συνεργασίας.

Εισαγωγικές συνα-
ντήσεις αμοιβαίας 

μάθησης, με σκοπό την 
αξιολόγηση των ανα-

γκών και των γνώσεων 
των επαγγελματιών

Συναντήσεις των 
ομάδων εργασίας για 
να συζητηθούν οι προ-
κλήσεις στο σύστημα 

και να βελτιωθεί η 
ανταπόκριση σε υπο-
θέσεις ηλικιωμένων 

θυμάτων

Συναντήσεις Ανάλυ-
σης Περιστατικών & 
Παρεμβάσεων για να 
συζητηθούν συγκεκρι-
μένα περιστατικά κατά 
τη διάρκεια του έργου

Τοπικές εκπαιδεύσεις 
επαγγελματιών σε 

μοντέλα συνεργασίας 
πολλαπλών οργανι-

σμών

Σχηματισμός ομάδων 
διασύνδεσης φορέων 
σε διαφορετικές περι-
οχές σε 3 Ευρωπαϊκές 

χώρες

Εκδηλώσεις σε εθνικό 
επίπεδο και συνα-
ντήσεις με σκοπό 

την προώθηση των 
σκοπών του έργου σε 
Εσθονία, Ελλάδα και 

Αυστρία

Στόχοι

Το MARVOW στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου  
συνεργασίας διασύνδεσης οργανισμών, που δραστηρι-
οποιούνται με  θύματα  και θύτες σε ότι αφορά την 
αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας ηλι-
κιωμένων γυναικών. Το έργο θα φέρει κοντά και θα 
βελτιώσει την γνώση στελεχών, που εμπλέκονται 
με ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας, σε διαφορετι-
κούς οργανισμούς.

Όταν το μοντέλο συνεργασίας στελεχών και διασύν-
δεσης υπηρεσιών διαμορφωθεί και δοκιμαστεί στις 
περιοχές ευθύνης εφαρμογής των εταίρων του έρ-
γου, τα αποτελέσματα θα μπορούν να είναι ευρέως 
διαθέσιμα για χρήση και εφαρμογή.

Ομάδες - στόχοι

Υπεύθυνοι και εκπρόσωποι από υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωμένων, κέντρα ημέρας, υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσοκόμοι και για-
τροί, υπεύθυνοι για την προστασία των θυμάτων στα 
νοσοκομεία, τοπικές αρχές, αστυνομία, δικαστές, ια-
τρικές ενώσεις, καταφύγια και ξενώνες προστασίας 
γυναικών, συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, συμβου-
λευτικά κέντρα ανδρών, κέντρα κατά της βίας, άτομα 
υπεύθυνα για την λήψη πολιτικών αποφάσεων και 
πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Διάδοση αποτελεσμάτων του έργου

O Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλεί-
ου είναι υπεύθυνος για την διάδοση των δεδομένων 
και αποτελεσμάτων του έργου MARVOW σε τοπικό 
και εθνικό πλαίσιο με στόχο την μεγιστοποίηση της 
διάδοσης των μεθόδων συνεργασίας για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου και από ομοειδείς φορείς στο 
πεδίο.   

Συνεργάτες προγράμματος σε Αυστρία, Ελλάδα, Εσθονία 
και Γερμανία: Συνεργάτες προγράμματος σε Αυστρία, 
Ελλάδα, Εσθονία και Γερμανία: Association of Autonomous 
Austrian Women's Shelters (AÖF), Αυστρία· Σύνδεσμος 
Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου 
(UWAH), Ελλάδα· Women’s Support and Information Centre 
(WSIC), Εσθονία· University of Tartu (UT), Εσθονία· European 
Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 
(WWP EN), Γερμανία· Women Against Violence Europe 
(WAVE), Αυστρία



Το MARVOW είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδο-
τούμενο από την  Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρονική 
διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως το 
Μάρτιο του 2022. Η ομάδα του έργου αποτελεί-
ται από έξι οργανισμούς από τέσσερις διαφορε-
τικές χώρες: Αυστρία, Εσθονία, Ελλάδα και Γερ-
μανία. 

Το MARVOW συντονίζεται από τον φορέα 
Association of Autonomous Austrian Women's 
Shelters (AÖF), Αυστρία. 

Οι ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπί-
ζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν 

βία, εξαιτίας κάποιων παραγό-
ντων - είναι ηλικιωμένες, 
γυναίκες, συχνά τραυματι-
σμένες από την χρόνια κα-

κοποίηση που υφίστανται 
από τους συντρόφους 
τους, αντιμετωπίζουν 

διάφορα είδη διακρί-
σεων κατά τη δι-

άρκεια της ζωής 
τους, και συχνά 
είναι οικονομικά 

εξαρτώμενες 
- ειδικά εάν η 

κατάστασή 
τους 

απαι-
τεί 
φρο-

ντίδα. 

Ιστορικό

Η βία κατά των ηλικιωμένων 
γυναικών είναι ένα σοβαρό έμ-
φυλο και κοινωνικό πρόβλημα. Η 
έκταση και η συχνότητα αυτού του 
φαινομένου βίας είναι τεράστιες. 
Σύμφωνα με την έρευνα του FRA, 
του 2014, το 19% των γυναικών άνω 
των 60 ετών έχουν υποστεί βία σε μια 
σχέση από την ηλικία των 15χρόνων, 
ενώ το 17% των γυναικών άνω των 60 
χρονών έχουν υποστεί βία αλλά όχι από 
συντρόφους. Παρόλα αυτά μόνο το 14% 
των γυναικών έχουν αναφέρει τα πιο σοβα-
ρά περιστατικά στην αστυνομία, επομένως 
υπάρχει ευρέως η πεποίθηση ότι ο αριθμός 
των μη αναφερόμενων περιπτώσεων είναι 
πολύ μεγαλύτερος. 

Οι διαστάσεις της έμφυλης βίας συχνά παρα-
βλέπονται, καθώς τα πιο ηλικιωμένα θύματα 
εμπίπτουν στο χάσμα μεταξύ δύο μορφών οικογε-
νειακής βίας: της ενδοσυντροφικής βίας και της κα-
κοποίησης ηλικιωμένων.

Γι’ αυτό το λόγο, o Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωμα-
τείων Ηρακλείου δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το 
πρόβλημα στο πλαίσιο του προγράμματος MARVOW.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων 
Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου
Μεραμβέλλου 56
71202 Ηράκλειο, Ελλάδα
E info@kakopoiisi.gr
q +30 2810 24 21 21, +30 6974 30 10 11,  
801 11 16000 (μόνο σταθερά)
 
Συντονιστής προγράμματος
Νικόλαος Σπετσίδης
Συντονιστής έργων
E projects@kakopoiisi.gr
q +30 2810 24 21 21

Χρήσιμα Τηλέφωνα στην Ελλάδα
Άμεση Δράση (Αστυνομία) – q100, 

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης – q112

Γραμμή SOS Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων 
Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου –  
q 801 11 16000 (μόνο σταθερά), +30 2810 24 21 21 & 
+30 6974 30 10 11 E info@kakopoiisi.gr

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗ ΒΙΑ!


