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ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

ΒΡΕΙΤΕ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΙ Συντονιστής Αντιμετώπισης 
Παρεμβάσεων Ενάντια στην 

Ενδοοικογενειακή Βία

Συντονιστής Αντιμετώπισης 
Παρεμβάσεων Ενάντια στην 

Ενδοοικογενειακή Βία 

Επαγγελματικός ρόλος που συγκεντρώνει 
διάφορες υπηρεσίες παρέμβασης για γυναίκες 

και κορίτσια που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή βία (VAWG)

•
Ένας δυναμικός και αποφασιστικός ρόλος για τη 
βελτίωση των Υπηρεσιών Υποστήριξης  ενάντια 
στην Βία κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών 

•
Ένα ισχυρό εργαλείο στρατηγικής 

διακυβέρνησης
•

Μια ολιστική προσέγγιση υποστήριξης 

Το έργο CQ4DVCI είναι 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ,
ΜΕΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Το αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
CQ4DVCI περιλαμβάνει τόσο την πιλοτική εκ-
παίδευση, καθώς  και το σχεδιασμό του σχήμα-
τος πιστοποίησης προσόντων. Οι συμμετέχοντες 
στην κατάρτιση και την πιστοποίηση αποκτούν 
γνώσεις και ενδυναμώνουν τις δεξιότητές τους 
σε σχέση με:

•  Τη δυναμική της ενδοοικογενειακής κακοποίη-
σης και τις άλλες μορφές βίας κατά των γυναι-
κών καθώς και τη σχετική νομοθεσία

•  Τα βασικά σημεία και τις καλές πρακτικές για 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενάντια στην Βία 
κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών

•  Τη χάραξη τοπικής και εθνικής στρατηγικής &
•  Τις Δομές Διακυβέρνησης ενάντια στην Βία 

κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών
•  Τη βιωσιμότητα των δομών και των προσφερό-

μενων υπηρεσιών: πώς η άντληση κεφαλαίων 
μπορεί να την υποστηρίξει. 

Ένα βήμα παρακάτω: 

Η Πιστοποίηση του Ρόλου του Συντονιστή
Δεδομένων  των διαφορετικών παραδόσεων των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και του οικονομικού 
και κοινωνικού υπόβαθρου μεταξύ των χωρών 
της Ευρώπης, είναι κατανοητό ότι υπάρχουν δια-
φορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τον ρόλο 
του Συντονιστή για την Ενδοοικογενειακή Βία. To 
σχήμα πιστοποίησης  που ανέπτυξε η εταιρική 
σύμπραξη του έργου CQ4DVCI έχει λάβει υπόψη 
αυτές τις διαφορές προκειμένου να διαμορφώσει 
ένα πλαίσιο που μπορεί να απευθυνθεί σε όλες τις 
χώρες και να οδηγήσει στην πιστοποίηση εξειδι-
κευμένων στελεχών που θα είναι εξοπλισμένα με 
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και που θα 
αναγνωρίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Πιστοποίηση και Δεξιότητες: Ο Συντονιστής 
Στρατηγικών Παρεμβάσεων Ενάντια στην 

Ενδοοικογενειακή Βία», CQ4DVCI 
ERASMUS+ ΚΑ2: 2019-1-El01-KA202-062906

Η ανάγκη
Η ενδοοικογενειακή βία και η βία εναντίον των 
γυναικών και των κοριτσιών είναι μία παγκόσμια 
πανδημία που επηρεάζει όχι μόνο τα θύματά της 
αλλά και την ανάπτυξη ολόκληρων κοινωνιών και 
χωρών. Aυτό το σύνθετο και αυξανόμενο φαινό-
μενο βίας ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τον ρόλο των 
επαγγελματιών που εμπλέκονται άμεσα σε παρεμ-
βάσεις για την ενδο-οικιακή βία και τη βία ενάντια 
στις γυναίκες, αλλά και σε σχετιζόμενες παρεμβά-
σεις (ψυχική υγεία, Κοινοτικά Κέντρα, εκπαιδευτι-
κά κέντρα κλπ), δημιουργώντας ένα αναδυόμενο 
επαγγελματικό ρόλο, εκείνο του Συντονιστή Ενά-
ντια στην Ενδο-οικογενειακή Βία και τη Βία κατά 
των γυναικών & των Κοριτσιών.
Αυτός ο ρόλος εξακτινώνεται πέρα από την αρ-
μοδιότητα των εκάστοτε ρόλων και ειδικοτήτων, 
όπως των επαγγελματιών υγείας, του  κοινωνικού 
λειτουργού, του ψυχολόγου, του δικηγόρου κά, σε 
κάποιον που δικτυώνει όλους αυτούς τους επαγ-
γελματίες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, με 
σκοπό την βέλτιστη δυνατή και αποτελεσματικό-
τερη ανταπόκριση για τις γυναίκες και τα κορίτσια 
που δέχονται βία. Παρατηρείται δε μία κοινή ανά-
γκη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί 
ένα κοινό σχήμα πιστοποίησης των επαγγελματι-
ών για τον ρόλο του Συντονιστή.

Η Πρόταση
To CQ4DVCI προσφέρει μία ολοκληρωμένη πα-
ρέμβαση με την διαμόρφωση του επαγγελματικού 
προφίλ, την παροχή ενός μεικτού εξ’ αποστάσεως 
εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό να ενδυ-
ναμώσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις δε-
ξιότητες και την γνώση των σχετικών εργαλείων, 
όπως και την πιστοποίηση δεξιοτήτων και προσό-
ντων του ρόλου του Συντονιστή. 


