Το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Πέμπτη
21 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00 με 20.00 σε συνέδριο με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία
εναντίον γυναικών Ρομά - Τρόποι πρόληψης και καταπολέμησης», το οποίο
διοργανώνεται με αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος
PATTERN_Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma womeN. Το συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών & Πειραιώς 144).
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν το PATTERN, τα αποτελέσματά του και οι δράσεις που
υλοποιήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που συμμετείχαν στο έργο. Σκοπός της
εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή γνώσεων που αποκομίστηκαν μέσα από την υλοποίηση του
έργου και η αξιοποίησή τους για την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, ώστε να
αναγνωρίζουν την ενδοοικογενειακή βία και να είναι ενημερωμένες για τους διαθέσιμους
μηχανισμούς υποστήριξης. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Υπεύθυνη Διαχείρισης του έργου
PATTERN, Χρύσα Σωτηρίου.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης.
Απαραίτητη η προεγγραφή εδώ: https://forms.gle/CLuvjAXGE4UCTK4i9
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/
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. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ε.Ε.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15.00 - 15.05
15.05 - 15.20

Προσέλευση και καλωσόρισμα
Χρύσα Σωτηρίου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργου PATTERN
Χαιρετισμός
Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Καταπολέμησης της Φτώχειας

15.20 - 15.40

Διεθνής έρευνα PATTERN: Βασικά ευρήματα
Γεωργία Αλεξάνδρου, Ψυχολόγος & Ερευνήτρια έργου PATTERN

15.40 - 16.45

Πάνελ συζήτησης - Ενδοοικογενειακή βία: Από τη θεωρία στην έρευνα και
από την έρευνα στις λύσεις
Anna Velikova, Ερευνήτρια, AMALIPE
Blanca Moreno, Τεχνικός-Νομικός, KAMIRA
Ελένη Χρονοπούλου, Επικεφαλής ερευνήτρια & εκπαιδεύτρια, ΚΜΟΠ
Heloísa Perista, Κοινωνιολόγος, ερευνήτρια & εκπαιδεύτρια, CESIS

16.45 – 17.15

Διάλειμμα για φαγητό/καφέ

17.15 – 17.30

Προβολή ελληνικού φιλμ με γυναίκες Ρομά
Σύντομη συζήτηση & ερωτήσεις
Διαδραστική ενότητα - Μύθοι και αλήθειες για την ενδοοικογενειακή βία:
Μέσα από τον φακό των γυναικών Ρομά
Γεωργία Αλεξάνδρου, Ερευνήτρια & Εκπαιδεύτρια, ΚΜΟΠ
Αργυρώ Καρακώστα, Ερευνήτρια & Εκπαιδεύτρια, ΚΜΟΠ
Διάλειμμα
Πρωτόκολλο ενδοοικογενειακής βίας: Ένα νέο εργαλείο στα χέρια των
διαμεσολαβητών και των επαγγελματιών
Ελένη Χρονοπούλου, Επικεφαλής ερευνήτρια & εκπαιδεύτρια, ΚΜΟΠ

17:30 – 18.20

18:20 – 18.30
18.30 – 18.45

18.45 – 19.45

19.45 – 20.00

Πάνελ Συζήτησης – Αντιμετώπιση των προκλήσεων και θέσπιση πολιτικών
πρόληψης & αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας
Κώστας Παϊτέρης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών
Μανώλης Ράντης, Πρόεδρος στην Εμπορική Ένωση Ελλήνων Τσιγγάνων
Αγίας Βαρβάρας
Ελευθερία Κουμαλάτσου, Επιστημονική Συνεργάτιδα Κοινωνικών Επιστημών &
Εμπειρογνώμονας για θέματα κοινωνικής ένταξης Ρομά,
Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
Carmen Santiago Reyes, Πρόεδρος οργάνωσης Kamira - Αντιπρόεδρος του
Κρατικού Συμβουλίου των Ρομά
Σαββούλα Οικονόμου, Τμήμα Προαγωγής Υγείας & Ευεξίας, ΚΜΟΠ
Συμπεράσματα και αξιολόγηση
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