
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα – “WHOSEFVA – ∆ουλεύοντας µε Οργανισµούς Υγείας για 

την Στήριξη Ηλιόιωµένων όυναιόών Θυµάτων Βίας” (2017-2018) 

Η κακοποίηση ηλικι µένων είναι παγκόσµιο φαινόµενο σχετικό µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ιέότητα των φύλων, την 
ενδοοικογενειακή βία, και την γήρανση του πληθυέµού. Η έµφυέη διάσταση της γήρανσης είναι ανησυχητική, ιā∆ιαιτέρως 
διότι οι ηλικι µένες γυναίκες, ως κοινωνική οµάδα βιώνουν µοναδικά και έύνθετα µειονεκτήµατα. Οι ηλικι µένες γυναίκες ως 
θύµατα βρίσκονται έε ā∆υέµενή θέση καθώς ανήκουν σε τρεις διαφορετικές περιθωριοποιηµένες οµάδες: γυναίκες, ηλικι
µένες και θύµατα κακοποίησης.

1
 Οι έµφυέες διάκριέεις καθόλη την διάρκεια έωής έχουν σωρευτικό χαρακτήρα και οι ηλικι

µένες γυναίκες υποφέρουν από κακοποίηση σε υψηλά ποσοστά εφόρου έωής, λόγω παραµέλησης, βίας και κακοποίησης.
2

Είναι έαφής η ανάγκη για ύπαρξη εναλλακτικών διόδων για την αναγνώριέη ηλικι µένων θυ άτων ενδοοικογενειακής βίας. 
Παρόλα αυτά, είναι έυχνό - ακόµη και όταν αναγνωριέ τούν - οι ηλικι µένες γυναίκες θύµατα βίας να µην λαµβάνουν την 
κατάλληλη υποστήριξη, για διάφορους διακριτούς λόγους όπως σύνθετη µακροχρόνια εξάρτηση, προβλήµατα υγείας ή 
οικονοµική ευαλωτότητα. Οι επαγγεέµατίες υγείας µπορούν να παίξουν κρίσι ο ρόλο, καθώς αποτεέούν πυέώνα για την 
αναγνώριέη και υποστήριξη των θυ άτων βίας.  

Το έργο WHOSEFVA, διάρκειας δύο ετών, συγχρηµατοδοτείται α πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του π
ρογράµµατος Rights, Equality and Citizenship. Στοχεύει έτην αντι ετώπιέη των ε ποδίων για την αποτεέεέµατική υποστήριξη 
των ηλικι µένων γυναικών θυ άτων βίας σε ā∆οµές υγείας. Στο έργο συ µετέχουν έξι χώρες: Αυέτρία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Ελλάδα, Λετονία και Η νωµένο Βασίλειο. Το έργο συντονίέ εται α πό τον Εσθονικό οργανιέ µό «Women’s Support and 
Information Centre», µε την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη της Φιέανδής ειā∆ικού σε θέµατα κακοποίησης ηλικι µένων, 
Sirkka Perttu.  

Στόχος του έ ργου είναι η  ανάπτυξη των δυνατοτήτων των φορέων ενδο-οικογενειακής βίας και, έ υνεπώς, η συ
µόρφωση µε τις οδηγίες της Ε.Ε., στην θε ατική της εκπροσώπησης των συ φερόντων των ηλικι µένων γυναικών θυ άτων 
κακοποίησης όσον αφορά την παροχή υποστήριξης σε ā∆οµές υγείας αλλά και των σχετικών πολιτικών που εφαρµόέονται έ
τον τοµέα της υγείας. 

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί Εκπαιā∆ευτικό Εγχειρίδιο για την κατάρτιέη οργανιέµών ενδο-

οικογενειακής βίας µε θέµα την αποτεέεέµατική συνεργασία µε ā∆οµές και επαγγεέµατίες υγείας. Ειā∆ικοί θα εκπαιā∆εύσουν 
τους συ µετέχοντες φορείς για την διεξαγωγή 33 εργαστηρίων αµοιβαίας µάθησης µε 734 επαγγεέµατίες υγείας, κοινωνικής 
φροντίδας και έτήριξης θυ άτων βίας, όπου θα καταγραφούν τα ε πόδια που αντι ετωπίέουν στην πρακτική τους σχετικά µε τ
ις ανάγκες των ηλικι µένων γυναικών θυ άτων βίας.Ακόµη, Σε ινάρια Κατάρτιέης Επαγγεέµατιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας θα λάβουν χώρα τοπικά σε κάθε έυ µετέχουέα χώρα, µε θέµα την αποτεέεέµατική υέοποίηση Εκπαιā∆ευτικών 
Εργαλείων καιΠρωτοκόλλων Καλών Πρακτικών. Το υέικό θα δηµοσιευθεί και θα είναι εέεύθερα διαθέσι ο στον ιέτότοπο του έ
ργου, εταφρασµένο από τα Αγγλικά στα Εσθονικά, Φιέανδικά, Γερµανικά, Ελληνικά και Λετονικά. Για να διασφαλιέτεί η 
προσβασι ότητα και βι σι ότητα του εκπαιā∆ευτικού υέικού σε  Ευρωπαϊκό επίπεā∆ο, οι έυ µετέχοντες φορείς θα αναπτύξουν 
ένα Online Πρόγραµµα Κατάρτιέης βασιέµένο στο εκπαιā∆ευτικό υέικό.
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