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NEWSLETTER #1 

NET-CARE: Δικτύωση και μέριμνα για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες που 
έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής/έμφυλης βίας 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας συμμετέχει στην ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία “NET-CARE: Networking and Care for Refugee and Migrant Women“, η οποία 
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος του NET-CARE είναι να προάγει την κοινωνική ένταξη των γυναικών 
προσφύγων/μεταναστριών/αιτουσών άσυλο, οι οποίες έχουν υπάρξει θύματα  σεξουαλικής 
ή έμφυλης βίας, αφενός μέσα από την διεπιστημονική δικτύωση και συνεργασία εθνικών 
φορέων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και δημόσιων οργανισμών, αφετέρου 
μέσα από την επιμόρφωση των εμπλεκόμενων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών πάνω σε 
θέματα υγείας, κοινωνικής μέριμνας και νομικής υποστήριξης. 

Βασικός πυλώνας δράσης του έργου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, που θα 
περιέχει οδηγίες σχετικά με ζητήματα ιατρικής, κοινωνικής, νομικής και ψυχολογικής 
μέριμνας των προσφύγων/μεταναστριών/αιτουσών άσυλο που έχουν υπάρξει θύματα 
σεξουαλικής ή έμφυλης βίας και το οποίο θα διαμοιραστεί στους εργαζόμενους σε κέντρα 
υποδοχής, κλινικές, σχολεία και κοινωνικά κέντρα με στόχο την πρόληψη και καλύτερη 
διαχείριση των κρουσμάτων έμφυλης βίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 
τρεις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
κοινοτήτων μεταναστών, καθώς και οργανισμών και φορέων που δουλεύουν με μετανάστες. 
Στόχος ήταν να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες και πιθανά κενά όσον αφορά στην παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύματα σεξουαλικής ή έμφυλης βίας. Η ανάλυση αυτή 
πρόκειται να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το έργο υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία από τους εξής οργανισμούς: 
ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, OXFAM, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Anna Meyer, ASEIS LAGARTO, University of Jaen, Generation 2.0, Alice Societa 
Coopertativa Sociale Onlus. 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του έργου στο website:  
https://net-care.wixsite.com/website 
και στα social media: 
Facebook, Twitter, Instagram 

https://net-care.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Net-Care-Networking-and-Care-for-Refugee-and-Migrant-Women-103005944512280/
https://twitter.com/projectnetcare
https://www.instagram.com/projectnetcare/?hl=en

