Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα – “WHOSEFVA – ∆ουλεύοντας µε Οργανισµούς Υγείας για
την Στήριξη Ηλικιωµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας” (2017-2018)
Η κακοποίηση ηλικιωµένων είναι παγκόσµιο φαινόµενο σχετικό µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ισότητα
των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία, και την γήρανση του πληθυσµού. Η έµφυλη διάσταση της γήρανσης
είναι ανησυχητική, ιδιαιτέρως διότι οι ηλικιωµένες γυναίκες, ως κοινωνική οµάδα βιώνουν µοναδικά και
σύνθετα µειονεκτήµατα. Οι ηλικιωµένες γυναίκες ως θύµατα βρίσκονται σε δυσµενή θέση καθώς ανήκουν σε
1
τρεις διαφορετικές περιθωριοποιηµένες οµάδες: γυναίκες, ηλικιωµένες και θύµατα κακοποίησης. Οι έµφυλες
διάκρισεις καθόλη την διάρκεια ζωής έχουν σωρευτικό χαρακτήρα και οι ηλικιωµένες γυναίκες υποφέρουν
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από κακοποίηση σε υψηλά ποσοστά εφόρου ζωής, λόγω παραµέλησης, βίας και κακοποίησης.
Είναι σαφής η ανάγκη για ύπαρξη εναλλακτικών διόδων για την αναγνώριση ηλικιωµένων θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας. Παρόλα αυτά, είναι συχνό - ακόµη και όταν αναγνωριστούν - οι ηλικιωµένες γυναίκες
θύµατα βίας να µην λαµβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη, για διάφορους διακριτούς λόγους όπως σύνθετη
µακροχρόνια εξάρτηση, προβλήµατα υγείας ή οικονοµική ευαλωτότητα. Οι επαγγελµατίες υγείας µπορούν να
παίξουν κρίσιµο ρόλο, καθώς αποτελούν πυλώνα για την αναγνώριση και υποστήριξη των θυµάτων βίας.
Το έργο WHOSEFVA, διάρκειας δύο ετών, συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
του προγράµµατος DAPHNE. Στοχεύει στην αντιµετώπιση των εµποδίων για την αποτελεσµατική
υποστήριξη των ηλικιωµένων γυναικών θυµάτων βίας σε δοµές υγείας. Στο έργο συµµετέχουν έξι χώρες:
Αυστρία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λετονία και Ηνωµένο Βασίλειο. Το έργο συντονίζεται από τον
Εσθονικό οργανισµό «Women’s Support and Information Centre», µε την συνεχή καθοδήγηση και
υποστήριξη της Φιλανδής ειδικού σε θέµατα κακοποίησης ηλικιωµένων, Sirkka Perttu.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των φορέων ενδο-οικογενειακής βίας και, συνεπώς, η
συµµόρφωση µε τις οδηγίες της Ε.Ε., στην θεµατική της εκπροσώπησης των συµφερόντων των ηλικιωµένων
γυναικών θυµάτων κακοποίησης όσον αφορά την παροχή υποστήριξης σε δοµές υγείας αλλά και των
σχετικών πολιτικών που εφαρµόζονται στον τοµέα της υγείας.
Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την κατάρτιση οργανισµών ενδοοικογενειακής βίας µε θέµα την αποτελεσµατική συνεργασία µε δοµές και επαγγελµατίες υγείας. Ειδικοί θα
εκπαιδεύσουν τους συµµετέχοντες φορείς για την διεξαγωγή 33 εργαστηρίων αµοιβαίας µάθησης µε 734
επαγγελµατίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και στήριξης θυµάτων βίας, όπου θα καταγραφούν τα εµπόδια
που αντιµετωπίζουν στην πρακτική τους σχετικά µε τις ανάγκες των ηλικιωµένων γυναικών θυµάτων βίας.
Ακόµη, Σεµινάρια Κατάρτισης Επαγγελµατιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας θα λάβουν χώρα τοπικά σε
κάθε συµµετέχουσα χώρα, µε θέµα την αποτελεσµατική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Εργαλείων και
Πρωτοκόλλων Καλών Πρακτικών. Το υλικό θα δηµοσιευθεί και θα είναι ελεύθερα διαθέσιµο στον ιστότοπο
του έργου, µεταφρασµένο από τα Αγγλικά στα Εσθονικά, Φιλανδικά, Γερµανικά, Ελληνικά και Λετονικά. Για
να διασφαλιστεί η προσβασιµότητα και βιωσιµότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι
συµµετέχοντες φορείς θα αναπτύξουν ένα Online Πρόγραµµα Κατάρτισης βασισµένο στο εκπαιδευτικό υλικό.
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