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Θέμα: Ευρωπαϊκό έργο Step4GBV – Support, training, exchange practices for Gender-Based Violence  

“Μπορείς να δράσεις κατά της βίας... Αναζήτησε βοήθεια” 

Η βία λόγω φύλου (ή έμφυλη βία) αποτελεί ένα θέμα που πλέον λαμβάνει σταδιακά επαρκή προσοχή από 
το ευρύ κοινό και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η εμπλοκή όλων με αυτό το θέμα είναι απαραίτητη 
με σκοπό να μειώσουμε την ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών, 
διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα παροχής βοήθειας στα θύματα βίας. 

Το έργο STEP4GBV συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-
2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στοχεύει στην αύξηση της επάρκειας των επαγγελματιών μέσω 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων. Απώτερος στόχος είναι οι επαγγελματίες να είναι καλύτερα 
εξοπλισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των θυμάτων και των δραστών έμφυλης βίας.  
Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων εργαλείων και πακέτων μεθόδων 
παρέμβασης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αμοιβαίας μάθησης και αξιολόγησης των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και θεραπείας των θυτών. Το έργο ξεκίνησε 
τον Ιανουάριο 2018 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2019. Συντονιστής του έργου είναι ο Σύνδεσμος για 
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) στην Κύπρο και εταίροι είναι η 
Αστυνομία Κύπρου, το CIPM - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (Ιταλία), το Diaconia of 
the ECCB The Centre of Christian help (Τσεχία), ο Ass. I Diritti Civili nel 2000-Salvabebè/Salvamamme 
(Ιταλία), η Association Demetra (Βουλγαρία), και η Enoros Consuling Ltd (Κύπρος). 

Η εναρκτήρια συνάντηση του STEP4GBV πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Ιανουάριο 2018. Στο 
πλαίσιο του έργου έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 4 διακρατικά εργαστήρια για επαγγελματίες στη 
Λευκωσία, την Πράγα, το Μπουργκάς, και το Μιλάνο. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι 
επαγγελματίες εκπρόσωποι από τους εταίρους οργανισμούς ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν γνώσεις και 
εμπειρίες αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που εφαρμόζουν στους οργανισμούς τους για 
την στήριξη θυμάτων και τη θεραπεία θυτών βίας, έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής και συντροφικής 
βίας. Όπως διαφάνηκε, τέτοια προγράμματα έχουν συνήθως την μορφή ατομικής ή ομαδικής θεραπείας, 
ή και θεραπεία ζεύγους. Μέρος των εργαστηρίων επικεντρώθηκε επίσης σε διαγνωστικά εργαλεία και 
μεθόδους εργασίας με θύματα και θύτες, καθώς και με πελάτες που έχουν έλλειψη κινήτρου.  

Μεταξύ άλλων, στο 1ο Διακρατικό Εργαστήριο στη Λευκωσία (13-14 Μαρτίου 2018), οι συμμετέχοντες 
επαγγελματίες ενημερώθηκαν για την Γραμμή Βοήθειας 1440 για θέματα βίας στην οικογένεια, καθώς και 
τους Χώρους Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του ΣΠΑΒΟ. Στο Μπουργκάς (29-30 Οκτωβρίου 2018), 
οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν ένα καταφύγιο για θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και ένα κέντρο παραπομπής θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης (μονάδα στήριξης 
θυμάτων σεξουαλικής βίας). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 4ου Διακρατικού Εργαστηρίου στο Μιλάνο (5-
6 Φεβορυαρίου 2019), οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν μια φυλακή στο Μιλάνο, όπου το CIPM εφαρμόζει 
ένα σύνθετο πρόγραμμα για σεξουαλικούς παραβάτες. 

Στην παρούσα φάση, η Αστυνομία Κύπρου πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα 
«Δικαιώματα, στήριξη και προστασία θυμάτων βίας λόγω διάκρισης φύλλου», τα οποία παρακολουθούν 
μέλη της Αστυνομίας αλλά και άλλων Κυβερνητικών υπηρεσιών της Κύπρου που εκτελούν καθήκοντα 
πρώτης γραμμής. Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει η δοκιμή και αξιολόγηση των εργαλίων και 
μεθόδων παρέμβασης για τη στήριξη θυμάτων και θεραπείας θυτών έμφυλης βίας, συνδυάζοντας 
στοιχεία των διάφορων μεθοδολογιών που έχουν παρουσιαστεί από τους εταίρους στα διακρατικά 

εργαστήρια. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα παρουσιαστούν στο τελικό συνέδριο του 
προγράμματος που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2019. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις για το STEP4GBV δείτε: 
Web: https://www.domviolence.org.cy/STEP4GBV/ & Facebook: https://www.facebook.com/STEP4GBV/ 
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