«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ &
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, ιδρύθηκε το 2000 ως
δευτεροβάθμιο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Σωματείο (Aρ. Mητρώου 13117 ΣΥΠ), με στόχο την
οργανωμένη υλοποίηση προσπαθειών για την προστασία των δικαιωμάτων της Γυναίκας.
Στην πολύχρονη πορεία του, ανέλαβε πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες στο κομμάτι της
προστασίας των δικαιωμάτων της Γυναίκας, του Παιδιού, της Οικογένειας αλλά και των
μεταναστριών που ζουν και δραστηριοποιούνται στον τόπο μας.

Ο Σύνδεσμος είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (Απόφαση
Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 2346/τ.Β’/01-09-2014 ΦΕΚ). Έχει δημιουργήσει και
λειουργεί τον «Ξενώνα Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού» στο Νομό, που αποτελεί μία
οργανωμένη και αξιόπιστη δομή προστασίας κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού στην Κρήτη.
Στον ξενώνα παρέχονται:
♦ Φιλοξενία για τις γυναίκες και τα παιδιά τους
♦ Νομική υποστήριξη , υπηρεσίες ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας
♦ Επιμόρφωση , (εκμάθηση Η/Υ και Ελληνικής γλώσσας στις μετανάστριες)
♦ Βιβλιοθήκη για την επιμόρφωσή τους
♦ Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας
♦ Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την προστασία τους
♦ Τήρηση αρχείου περιστατικών και βάσης δεδομένων για την ενδοοικογενειακή βία
♦ Κέντρο συμβουλευτικής (από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους) για τα
άτομα που διαμένουν και όχι μόνο)
♦ Λειτουργία 24ωρης Γραμμής

SOS για συμβουλευτική στήριξη και πρώτες βοήθειες των

θυμάτων ενδο-οικοογενειακής βίας.

Ο φορέας μας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς αλλά και την Κυβέρνηση,
είναι εταίρος διαλόγου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων
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της Γυναίκας και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Μέχρι
σήμερα, έχει παρουσιάσει μια σειρά σημαντικών αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία.
Στελεχώνεται από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες και ψυχολόγους, οι οποίοι εκτός των
άλλων διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τη μεγάλη και δυναμική ομάδα των εθελοντών και
μελών.

Δράσεις/Παρεμβάσεις:
•

Λειτουργεί σε μόνιμη βάση (από το 2002) Δομή Φιλοξενίας θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας,

•

Ο Σύνδεσμος είναι εταίρος διαλόγου με τη Γ.Γ.Ι σε θέματα προστασίας
Δικαιωμάτων Γυναίκας και Παιδιού και βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους
Κοινωνικούς φορείς, που συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στο έργο του,

•

Διενεργεί δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ισότητας ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης,

•

Βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασία και
Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και
άλλες κρατικές αρχές, με ερωτήσεις και προτάσεις αναφορικά με την έμφυλη
βία,

•

Συνεργάζεται με ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρος, Ισλανδία, Μ.
Βρετανία) σε θέματα συνηγορίας, προστασίας θυμάτων και συμβουλευτικής.
και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα ΜΚΟ για τα δικαιώματα των
γυναικών, σε θέματα ισότητας και κακοποίησης,

•

Λειτουργεί οργανωμένο Κέντρο Συμβουλευτικής για Γυναίκες, Ευάλωτες
Κοινωνικές Ομάδες και παιδιά,

•

Διαθέτει ενημερωτικά φυλλάδια για τους τρόπους λειτουργίας του, για την
κακοποίηση και τα διαθέσιμα μέσα στήριξης που παρέχει,

•

Διοργανώνει εκπαιδευτικές συναντήσεις εθελοντριών/εθελοντών και στελεχών
του για τη βοήθεια και τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών, ειδικότερα των
μεταναστριών,
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•

Δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα αναδοχής παιδιών όντας και μέλος του
διεθνούς δικτύου προστασίας παιδιών EUROCHILD (www.eurochild.eu),

•

Δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα κοινωνικής πολιτικής όντας και μέλος του
δικτύου Anna Lindh Foundation

(http://www.annalindhfoundation.org/members/union-women-

associations-heraklion-prefecture ),

•

Διατηρεί οργανωμένη ομάδα εθελοντών (πάνω από 100 άτομα) για δράσεις
επικοινωνίας, κοινωνικής φροντίδας και προστασίας θυμάτων – πρόληψης
περιστατικών κακοποίησης,

•

Διοργανώνει συνέδρια, ομιλίες, εκστρατείες ενημέρωσης πάνω σε θέματα που
αφορούν τη βία, την κακοποίηση Γυναίκας και Παιδιού, σε σχολεία, συλλόγους,
νοσοκομεία, αστυνομικές Διευθύνσεις, τοπικές αρχές, σε συνεργασία με όλα τα
Μ.Μ.Ε. Συμμετέχει και σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την έμφυλη βία και
τα ανθρώπινα δικαιώματα,

•

Διοργανώνει παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με την κακοποίηση, τη γυναίκα και
τον πολιτισμό,

•

Πραγματοποιεί εκδηλώσεις για τις Παγκόσμιες Ημέρες της Γυναίκας, της
Μητέρας και του Παιδιού, με δημοσιεύσεις δελτίων τύπου και μεγάλη
κοινωνική συμμετοχή,

•

Οργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και φιλανθρωπικά παζάρια με σκοπό τη
συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη κακοποιημένων γυναικών και των
παιδιών τους,

•

Επιμελείται της έκδοσης του μηνιαίου περιοδικού «Γαλήνη».
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Από το 2007 έως και σήμερα ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν.
Ηρακλείου ξεκίνησε να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα είτε στο πλαίσιο Εθνικών
διαρθρωτικών παρεμβάσεων είτε στο πλαίσιο Διακρατικών δράσεων. Έτσι, μέχρι σήμερα υλοποιεί
έργα σε συνεργασία με ΜΚΟ, Υπουργεία, την Γενική Γραμματεία Ισότητας και άλλους φορείς.
Συγκεκριμένα:
1. Συμβουλευτικό Κέντρο – «Σπίτι της Γυναίκας» (2015-2016)
Συντονισμός διακρατικού έργου, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ
στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. Στόχος του
έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου για Γυναίκες και Γυναίκες
Μετανάστριες, το «Σπίτι της Γυναίκας».
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη οργανωμένου και αυτόνομου συμβουλευτικού κέντρου, το
οποίο θα προορίζεται σε γυναίκες και γυναίκες μετανάστριες. Το προσωπικό του κέντρου θα
εκπαιδευτεί καταλλήλως και θα εποπτεύεται επιστημονικά από έμπειρο επιστήμονα. Το έργο
εμπεριέχει: (i) ανάπτυξη του Κέντρου, στελέχωση και εκπαίδευση στελεχών, (ii) πιστοποίηση
του Κέντρου και του οργανισμού με ISO 9001:2008, (iii) εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ του
Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου με Κυπριακή ομοειδή ΜΚΟ αναφορικά
με θέματα εκπαίδευσης, συνδιαχείρισης περιστατικών (με κύριο προσανατολισμό τις γυναίκες
μετανάστριες) και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, (iv) εδραίωση συμμαχιών με φορείς
τοπικής κοινότητας με στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων και εκπαιδεύσεων που
σχετίζονται με θέματα ισότητας και κακοποίησης (Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Δημοτικές Αρχές,
Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταναστευτικές Κοινότητες, Σύλλογοι Πολιτών, Σχολεία).
Στόχος του Κέντρου είναι:
• Η παροχή άμεσης βοήθειας σε γυναίκες θύματα βίας και των παιδιών τους, μέσω
προσωπικών συνεντεύξεων, ψυχο-κοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής.
• Η ενημέρωση γυναικών και παροχή πληροφοριών σχετικά με τον Ξενώνα και την
πιθανότητα φιλοξενίας σε περιόδους κρίσης, καθώς και για τις άλλες παρεχόμενες
υπηρεσίες.
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2. Πρόγραμμα Στέγασης – Επανένταξης Αστέγων «ΑΝ-ΟΙΚΩ» (2015-2017)
Ο Σύνδεσμος υλοποιεί (Φορέας Διαχείρισης) επί του παρόντος το έργο «ΑΝ-ΟΙΚΩ» που
στοχεύει στην παροχή στέγασης και επαγγελματικής συμβουλευτικής για άστεγους της
περιοχής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Εurope For Citizens - "Prisoners: Present Discussion and Contribution to the Future European
Union” (2015-2017)
Συμμετοχή σε διακρατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετοχή
στον διάλογο σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τα δικαιώματα των κρατουμένων και τις
προοπτικές για τον μέλλον των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστίαση στις γυναίκες
κρατούμενες.
4. Ημερήσιο Κέντρο Φροντίδας Αστέγων - Δ. Ηρακλείου (2013-2015)
Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλες ΜΚΟ, συμμετείχε στο πρόγραμμα
«Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου»,
Επιχειρησιακό

πρόγραμμα

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού»,

Θεματικού

Άξονα

Προτεραιότητας 4 με τίτλο «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο πλαίσιο αυτό διαχειρίστηκε το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου
στο πλαίσιο τοπικής εταιρικής σύμπραξης φορέων συμμετέχοντας στις τοπικές πρωτοβουλίες
αντιμετώπισης της φτώχειας για οικογένειες που πλήχθηκαν από την οικονομική κρίση. Σε
συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και άλλους τοπικούς φορείς, παρείχε υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας και δωρεάν ιατρική και ψυχολογική στήριξη σε οικογένειες που
υποφέρουν από τις σκληρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου διαχειρίζεται την τοπική πρωτοβουλία για
την

αντιμετώπιση

της

φτώχειας

και

την

προώθηση

της

γυναικείας

κοινωνικής

επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο.
5.

«Μαζί για την Γυναίκα (2013-2015)
Ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Ισότητας για
την ευαισθητοποίηση και παρέμβαση για την ενδο-οικογενειακή βία. Το έργο περιλαμβάνει
δράσεις ευαισθητοποίησης τεκμηρίωσης αρχείου περιστατικών, οργάνωση συμπυλευτικής σε
γυναίκες που εντάσσονται στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, διοργάνωση εκδηλώσεων για
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την ενδο-οικογενειακή βία, την συγγραφή Βιβλίου – Οδηγού για την ενδο-οικογενειακή βία,
την Συμβουλευτική γυναικών θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας καθώς και την δομημένη
διαχείριση του σώματος εθελοντών του οργανισμού.
6. Δράση επαγγελματικής επανένταξης γυναικών «Κοινωνικός Ιστός» (2013-2014)
Μέλος της τοπικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης εντασσόμενης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013,ΤΟΠΕΚΟ, Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ».
7. “Commun-Aid DAPHNE” (2012-2014)
Συμμετοχή σε διακρατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του
έργου η ενίσχυση της ικανότητας των οικιακών βοηθών διαφορετικών εθνοτήτων να
αντιδρούν απέναντι στη σεξουαλική βία μέσω παρεμβάσεων που βασίζονται στην κοινωνία.
8. “GRUNDTVIG – Certainly Mom” (2012)
Συμμετοχή σε διακρατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Παροχή
υποστήριξης σε Γυναίκες-Μητέρες θύματα Ενδο-οικογενειακής Βίας, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική
Σύμπραξη.
9. Παιδικός Ξενώνας - «Το Σπίτι των Αγγέλων» (2011- σήμερα)
Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης (2011-σήμερα) Παιδικού Ξενώνα Σύντομης
Φιλοξενίας κακοποιημένων και εγκαταλελειμμένων παιδιών για ηλικίες 0-6 ετών. Ο Ξενώνας
αυτός θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας προωθώντας το θεσμό της Ανάδοχης Οικογένειας.
10. Αναδοχή Παιδιών (2010 - σήμερα)
Ο Σύνδεσμος από το 2010 υλοποιεί έργα για την προώθηση της μεθόδου των ανάδοχων
οικογενειών στην τοπική κοινωνία. Διαδοχικές συσκέψεις με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και την Γενική Γραμματεία Ισότητας έχουν λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο, με
στόχο την προώθηση της μεθόδου της αναδοχής στα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
11. «Ζήσε Ξανά» (2009-2011) (Εθνικό Ταμείο Μεταναστών)
Ενημερωτική Εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, καθώς και την
πληροφόρηση των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών, αναφορικά με την αντιμετώπιση
περιπτώσεων trafficking, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.
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12. «Η κακοποίηση με τα μάτια των παιδιών» (2008-2009)
Δράση ευαισθητοποίησης των παιδιών για την ενδο-οικογενειακή βία.
13. “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007-2013»
Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για την ενδο-οικογενειακή βία και την επανένταξη γυναικών
θυμάτων.

Στόχος μας είναι η συνεχής χρηματοδότηση έργων προστιθέμενης αξίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και από Εθνικά προγράμματα μέσω της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Λειτουργία Φορέα:
Ο φορέας διοικείται από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με δεκατρία (13) μέλη. Πρόεδρος του Δ.Σ.
εκτελεί η κα. Μαίρη Παχιαδάκη.
Ο φορέας απασχολεί εννέα (9) άτομα προσωπικό με πλήρη απασχόληση με τις παρακάτω
ειδικότητες:
-

Ψυχολόγοι (5)

-

Κοινωνιολόγοι (1)

-

Κοινωνικοί Λειτουργοί (1)

-

Οικονομολόγοι (2)

Τέλος, ο φορέας μετρά σήμερα σαράντα πέντε (45) ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι έχουν λάβει
μέρος σε εκπαιδευτικές δράσεις και συνεισφέρουν καθημερινά στο έργο του φορέα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ/fax: (0030) 2810 24 21 21
E-mail: info@kakopoiisi.gr, projects@kakopoiisi.gr
Website: http://www.kakopoiisi.gr/
Facebook: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Union of Women Association
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