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Το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Παρασκευή 8 

Απριλίου 2022 και ώρα 15.00 με 17.00 στην Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά», που 

διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PATTERN - Prevent And 

combaT domesTic violEnce against Roma womeN (REC Action Grant). 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει στο κοινό το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά 

του, καθώς και το Πρωτόκολλο Ενδοοικογενειακής Βίας που αναπτύχθηκε, το οποίο 

στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, ώστε να αναγνωρίζουν την 

ενδοοικογενειακή βία και να είναι ενημερωμένες για τους διαθέσιμους μηχανισμούς 

υποστήριξης.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

15.00 - 15.05 Προσέλευση και καλωσόρισμα 
Χρύσα Σωτηρίου, Υπεύθυνη Διαχείρισης του έργου  
 

15.05 - 15.15 Χαιρετισμός 
 
 Γιώργος Σταμάτης- Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας 
 

15.15 - 15.30 Έρευνα PATTERN: Μαρτυρίες από το πεδίο  
 Γεωργία Αλεξάνδρου-Ψυχολόγος & Ερευνήτρια έργου 
PATTERν 
  

15.30 – 16.00 Μέσα από τα μάτια των επαγγελματιών/διαπολιτισμικών 
μεσολαβητριών 

 
H θέση της γυναίκας στην κοινωνία Ρομά & καλές πρακτικές - 
Αλεξία Πατσαρούχα & Ειρήνη Φραγγούλη- Διαπολιτισμικές 
μεσολαβήτριες-Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου 
 
Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας εντός των 
κοινοτήτων Ρομά 
 Μαριάννα Δήμου- Διαπολιτισμική μεσολαβήτρια 
 

https://www.kmop.gr/
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Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης.  

Απαραίτητη η προεγγραφή εδώ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkcemtqjMtH9e7DGIw11VFWt54PWSmh4Kz 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATTERN επιδιώκει να συνεισφέρει στην πρόληψη και 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά στην Ελλάδα, τη 

Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ε.Ε. Στόχος του είναι να 

ενδυναμώσει τις γυναίκες Ρομά ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν την ενδοοικογενειακή 

βία, να είναι ενημερωμένες σχετικά με τους διαθέσιμους μηχανισμούς υποστήριξης και να 

δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους. Παράλληλα, το PATTERN επιδιώκει να 

προσφέρει στους επαγγελματίες την απαραίτητη γνώση ώστε να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά. 

16.00 – 16.10 Από τη θεωρία στην πράξη: Εκπαιδεύσεις έργου PATTERN  
Ελένη Χρονοπούλου-Ερευνήτρια & Εκπαιδεύτρια έργου 
PATTERN  
 

16.10 – 16.25 Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 
Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030  
 Ελευθερία Κουμαλάτσου- Επιστημονική Συνεργάτιδα 
Κοινωνικών Επιστημών & Εμπειρογνώμονας για θέματα 
κοινωνικής ένταξης Ρομά,  
Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
 

16.25 – 16.40 Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας εναντίον γυναικών 
Ρομά – Δράσεις δήμου Χαλανδρίου 
Ελένη Δεσιώτου – Διαμεσολαβήτρια ΚΚ Ρομά Δήμου 

Χαλανδρίου, Ειδική Συνεργάτιδα Περιφερειακής Ομάδας Αττικής  
16.40 – 17.00 Συζήτηση  

 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkcemtqjMtH9e7DGIw11VFWt54PWSmh4Kz
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PATTERN μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με την υπεύθυνη διαχείρισης του έργου κ. Χρύσα Σωτηρίου  

(sotiriou.c@kmop.org, 210 2103637547) 

Website: https://www.projectpattern.eu/el/archiki/ 
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