
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΣ ΤΟΎΣ ΝΕΟΎΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΎΝΑΜΏΝΟΝΤΑΣ ΤΟΎΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»

Co-funded by the European Union

Το επιχορηγημένο από το Erasmus+ έργο «Τέρμα στην Κακοποίηση: Προστατεύοντας τις/τους Νέες/Νέους 
και Ενδυναμώνοντας τους Επαγγελματίες» είναι στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσει τη νέα διαδικτυακή 
πλατφόρμα του www.abusednomore.org. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παραδώσει τους στόχους 
της τριετούς πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, της οποίας ηγούνται νέες και νέοι, και η οποία προβλέπει 
την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στην παροχή νομικής εκπαίδευσης για νεαρές γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων που πλήττονται από τη βία με βάση το φύλο (GBV), συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM ), του βιασμού και του αναγκαστικού γάμου.
Η νέα διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ειδήσεις, μπλογκ, τα ευρήματα του έργου και 
ενημερώσεις, όπως εκθέσεις, κείμενα  πολιτικής, καθώς και ευκαιρίες για συνεργασία, π.χ. ανακοινώσεις για 
εκδηλώσεις, εργαστήρια και κατάρτιση.
Ο δρ Τέο Γαβριηλίδης, ιδρυτής και διευθυντής του IARS και συντονιστής του προγράμματος, δήλωσε: 
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε  αυτό τον τόσο αναγκαίο διαδικτυακό χώρο. Νεαρές 
μετανάστριες, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες, είναι συχνά 
αποδέκτες πολλαπλών διακρίσεων για λόγους τόσο φυλής όσο και φύλου. Βελτιώνοντας τις γνώσεις τους 
σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να βελτιώσουν 
την ποιότητα της ζωής τους. Ελπίζουμε ότι αυτή η πλατφόρμα θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο μέσο τόσο για 
τις νέες και τους νέους όσο και για τους επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη.»
Και οι δυο αυτές ομάδες, επαγγελματίες και νέες/νέοι μπορούν να επωφεληθούν από ελεύθερα διαθέσιμα, 
προσαρμοσμένα διαδικτυακά εργαλεία κατάρτισης και τα μέσα που θα διατίθενται στην πλατφόρμα. 
Τα εργαλεία θα στοχεύουν στην αύξηση της νομικής ικανότητας των νέων, καθώς και στην ενίσχυση 
της ικανότητας των επαγγελματιών στο διάλογο με ευάλωτες νεαρές γυναίκες, οι οποίες έχουν υποστεί 
διάφορες μορφές βίας και κακοποίησης λόγω του φύλου τους.
Ο δικτυακός τόπος θα διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου των βασικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, εργαζομένων με νέες και νέους, φορέων χάραξης πολιτικής 
και νέων, προσφέροντας ένα διαδικτυακό χώρο που θα επιτρέψει την περαιτέρω συζήτηση, ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και μέσων, με αποτέλεσμα την προώθηση διεθνούς στρατηγικής συνεργασίας και 
τη μάθηση.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με τέσσερις Ευρωπαίους εταίρους, δηλαδή 
την Ένωση της Νομικής Παρέμβασης (Πολωνία), την ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, 
Αντιρατσισμό (Κύπρος), Anziani e Non Solo (Ιταλία) και το Σύνδεσμο Ρουμάνων  Αποφοίτων 
ΗΠΑ (Ρουμανία), υπό την ηγεσία του Διεθνούς Ινστιτούτου IARS. Αυτή τη στιγμή, κατά την 
πρώτη φάση του, το έργο καλεί εργαζόμενους πρώτης γραμμής για τη νεολαία και νέες/νέους 
με σχετικές εμπειρίες να συμμετέχουν στην έρευνα. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην 
έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το contact@iars.org.uk (γράψτε εδώ τα στοιχεία 
επικοινωνίας του οργανισμού σας).



ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΎΣ ΣΎΝΤΑΚΤΕΣ 

• Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Τέρμα στην Κακοποίηση και να 
συμμετάσχετε στις δραστηριότητές του, παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο http://www.
abusednomore.org/about-the ή επικοινωνήστε με τον επικεφαλής του έργου δρα Τ. Γαβριηλίδη, 
T.Gavrielides@iars.org.uk 

• Για να συμμετάσχετε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Τέρμα στην Κακοποίηση, παρακαλούμε 
ακολουθήστε το σύνδεσμο http://www.abusednomore.org/join-our-network/

• Το πρόγραμμα Τέρμα στην Κακοποίηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης: 2015- 1-UK01-KA205-012555 

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Andriana Ntziadima - διευθύντρια 
Επικοινωνιών και Έργων Νεολαίας του IARS, a.ntziadima@iars.org.uk, στο τηλέφωνο 0044 (0) 
2070644380, ή απευθείας στο κινητό 07931596900

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ IARS 

Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS είναι μια στοχευμένη 
και επικεντρωμένη στο χρήστη φιλανθρωπική 
οργάνωση, με αποστολή να δώσει σε όλους την 
ευκαιρία να δημιουργήσουν μια ασφαλέστερη, πιο 
δίκαια και αλληλέγγυα κοινωνία. Κατά τα τελευταία 
10 χρόνια, το Ινστιτούτο παρέχει παγκόσμιας κλάσης 
και αιχμής εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτικές και 
διαδικτυακές υπηρεσίες τοπικής, εθνικής και διεθνούς 
σημασίας. Εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των πλέον 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω της άμεσης 
παροχής υπηρεσιών, ενώ ενδυναμώνουμε  οργανισμούς να 
επιτύχουν, να μετρήσουν και να βελτιώσουν  το κοινωνικό 
τους εκτόπισμα. Το IARS είναι διεθνής εμπειρογνώμονας 
στην ποινική δικαιοσύνη, την επανορθωτική δικαιοσύνη, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ένταξη, στις δημόσιες 
υπηρεσίες και την έρευνα από τον χρήστη. Για να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με το Διεθνές Ινστιτούτο IARS, 
παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.iars.org.uk

Στοιχεία επικοινωνίας: 
+44 (0) 2.070.644.380, κινητό: 07833224442, 
contact@iars.org.uk 
Facebook: https://www.facebook.com/IARSCommunity
Twitter: http://twitter.com/_IARS_


