Εταίροι του έργου
ATADES. Αραγονέζικος φροντιστηριακός σύλλογος για τη
διανοητική αναπηρία
Η ATADES είναι ένας ιδιωτικός φορέας, με στόχο την υποστήριξη και τη φύλαξη
των ατόμων με νοητική αναπηρία καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Ηγείται της διανοητικής αναπηρίας στην Αραγονία από το 1962. Διαθέτουμε κέντρο
πρώιμης φροντίδας, κέντρα ειδικής αγωγής, κατοικίες, προστατευμένες κατοικίες,
κέντρα ημέρας, εργαστήρια εργασίας, ειδικά κέντρα απασχόλησης και λέσχη
αναψυχής και ελεύθερου χρόνου.

Προστασία των θυμάτων από την
κακοποίηση
μετονοητική
Τι είναι
ATHENA Begin; αναπηρία
Σε ποιον απευθύνεται;
Το έργο αυτό αφορά την ευπάθεια των ατόμων με αναπηρία να γίνουν θύματα
κακοποίησης. Ειδικότερα, της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας με βάση το φύλο
(DV/G-BV). Προσφέρει πόρους και εργαλεία σε επαγγελματίες που βοηθούν
γυναίκες με νοητική αναπηρία θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ενδυναμώνει τα
ίδια τα θύματα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους αναπτύσσοντας τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους.
Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση για να εντοπίσει τις κρυφές
πραγματικότητες, να τις αντιμετωπίσει επαγγελματικά και αποτελεσματικά και να
ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε δευτερογενή θυματοποίηση που μπορεί να
υποστούν τα άτομα αυτά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δραστηριότητες:
Ανάπτυξη του περιεχομένου- κατάρτιση επαγγελματιών που ασχολούνται με τη
φροντίδα των θυμάτων DV/G-BV- περιεχόμενο για την πρόληψη- κατευθυντήριες
γραμμές για διάφορες δράσεις- εφαρμογή μιας νέας μεθόδου κατάρτισης για τους
επαγγελματίες- πολυάριθμα εργαστήρια πρόληψης που απευθύνονται σε άτομα με
αναπηρίες που μπορεί να κινδυνεύουν να υποστούν DV/G-B V .
Άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι από το έργο: Γυναίκες και άνδρες με νοητική
αναπηρία: 2800- Επαγγελματίες (υγειονομικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
νομικοί, αστυνομικοί, φροντιστές): 600- Άλλοι (υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
ευρύ κοινό): 7140.

Ίδρυμα LA PAR
Το Ίδρυμα A LA PAR είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από
70 χρόνια εμπειρίας, που ιδρύθηκε το 1948. Από τότε, εργάζεται για τη συμμετοχή
και την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία. Έχει καταστεί
οργανισμός αναφοράς στον τομέα του και απολαμβάνει μεγάλου κύρους. Ο
οργανισμός προσπαθεί να αναπτύξει υπηρεσίες που καλύπτουν τις κύριες ανάγκες
των ατόμων με νοητική αναπηρία στην ανάπτυξή τους, με αυτόν τον τρόπο
εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερα από 1100 άτομα με αυτή την πάθηση.

UMAR. Εναλλακτική ένωση γυναικών και ένωση αντίδρασης
Η UMAR, Εναλλακτική Ένωση Γυναικών και Ανταπόκριση είναι μια ΜΚΟ που
ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1976. Εκπροσωπείται στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο
της CIDM (Επιτροπή για την Ισότητα και τα Δικαιώματα των Γυναικών) από το 1977.
Η PRA TI - Porto είναι ένα από τα Κέντρα Παρακολούθησης Γυναικών Θυμάτων
Βίας της UMAR.

EDRA. Κοινωνικές συνεταιριστικές δραστηριότητες για ευάλωτες
ομάδες
Η οργάνωση "Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες για Ευάλωτες Ομάδες ΕΔΡΑ" (συντομογραφία: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ") είναι Μη Κερδοσκοπική ΟργάνωσηΚοινωνικός Συνεταιρισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχικής
υγείας και της νοητικής υστέρησης από το 2001, με στόχο την προαγωγή της
ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων και την
ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας".

Πανεπιστήμιο του Πόρτο
Η Σχολή Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής (FPCEUP) ξεκίνησε τη
δραστηριότητά της το 1980 και αποτελεί σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση και
την έρευνα στους τομείς αυτούς, προσφέροντας υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά
και μεταπτυχιακά προγράμματα, σε δύο τμήματα, Τα τελευταία χρόνια, το FPCEUP
έχει συμμετάσχει (τόσο ως συντονιστής όσο και ως συμμετέχων) σε περισσότερα
από 80 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα,
αποδεικνύοντας σχετική εξειδικευμένη έρευνα.

Εργαλεία, υλικά και πόροι
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου ATHENA BEGIN
θα εκπονηθεί το ακόλουθο υλικό:
Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τη βελτίωση των ικανοτήτων των
επαγγελματιών για την προστασία και την υποστήριξη των γυναικών με
νοητική αναπηρία- -Κατάρτιση των επαγγελματιών: Εγχειρίδιο, σχετικά με
την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για την DV/G-BV , για
επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρία.

www.atades.com
C/ Octavio de Toledo, 2; 50007 - Zaragoza (España)
(+34) 976 235 010
uavdi@atades.org

Διοργάνωση εργαστηρίων πρόληψης για άτομα με αναπηρία.
Σύνταξη οδηγού με συστάσεις για τη φροντίδα των γυναικών με
αναπηρία, θυμάτων DV/G-BV, που θα συμπεριληφθεί στα πρωτόκολλα
δράσης που έχουν ήδη καταρτιστεί από τις αρμόδιες αρχές στον τομέα
της DV/G-BV.
Παραδοτέα προς ανάπτυξη: Έρευνα: Εργαλεία και πόροι: Υλικό κατάρτισης,
εγχειρίδιο, κατευθυντήριες γραμμές και σύντομο φυλλάδιο, υλικό διάδοσης,
διαδίκτυο, ενημερωτικό δελτίο...

www.up.pt
Praça de Gomes Teixeira 4099-002 Porto (Portugal)
(+351) 220 408 000
up@up.pt

Επικοινωνία

www.umarfeminismos.org
Rua da Cozinha Económica, Bloco D 30 M-N, 1300-149 Lisboa (Portugal)
(+351) 218 873 005
umar.sede@sapo.pt

www.alapar.org
C/ del Monasterio de Las Huelgas, 15; 28049- Madrid
(España)
(+34) 91 735 57 90
informacion@alapar.org

www.edra-coop.gr
Αισχύλου 5-7, Περιστέρι, 2134, Αθήνα
(+30) 210 591 38 26
nfo@edra-coop.gr

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αντιπροσωπεύει
αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί
αποκλειστική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει
καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
στο παρόν.

