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Το ASAP 2.0 είναι ένα έργο το οποίο θα επεκτείνει τις εργασίες που
διεκπεραιώθηκαν από το προηγούμενο έργο ASAP για την ανάπτυξη
μιας συστημικής προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών
που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς, έχοντας ως στόχο την
πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2022, εταίροι από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη
Γερμανία και την Ιταλία συνεργάστηκαν με στόχο την υλοποίηση του ASAP 2.0 σε όλη την
ΕΕ - Συστημική προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας.

Η συνεργασία με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για
την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το στοιχείο αυτό
αποτελεί τη βάση του έργου ASAP 2.0, στόχος του οποίου είναι η πρόληψη και η
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών μέσω της ενίσχυσης των
θεραπευτικών προγραμμάτων για τους άνδρες δράστες και τη δημιουργία, καθώς και
ενοποίηση, πολλαπλών δικτύων και φορέων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την
εφαρμογή μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας για τη συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων
δραστών και των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων, όπως εισηγείται από εθνικές και διεθνείς
νομοθεσίες και φορείς.

Οι ομάδες-στόχοι του ASAP 2.0 περιλαμβάνουν i) άνδρες δράστες βίας, ii) γυναίκες που τους
ασκείται βία (και, έμμεσα, στα παιδιά τους) και iii) επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα
και θύτες.
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Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Προγραμμάτων
Δραστών και Υπηρεσιών Υποστήριξης Θυμάτων
Η ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ προγραμμάτων δραστών και υπηρεσιών
υποστήριξης θυμάτων αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την αντιμετώπιση της αύξησης της ενδοοικογενειακής
βίας λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με αφορμή τον COVID-19. Ο αυξημένος κίνδυνος
της συντροφικής βίας ως συνέπεια της πανδημίας έχει προκαλέσει ανησυχία στα κράτη μέλη
της ΕΕ και παγκοσμίως. Μελέτη που διεξήχθη από το «Association NAIA», δείχνει ότι η
πανδημία COVID-19 (από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021) έχει θέσει νέες
προκλήσεις στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και επιδείνωσε την οικονομική και
κοινωνική τους κατάσταση. Μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στην αύξηση των
περιστατικών βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια μελέτη που ανατέθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει την αυξημένη επαφή μεταξύ δραστών και θυμάτων και την
αύξηση της έντασης και συχνότητας των περιστατικών βίας (ειδικά στην Ιταλία και την
Ελλάδα). Η αυξημένη επαφή μεταξύ των θυμάτων και των δραστών κατά τη διάρκεια του
εγκλεισμού λόγο της πανδημίας απαιτεί συστημική προσέγγιση της κατάστασης και συνεχή,
καθώς και κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση από την μεριά των θυμάτων και δραστών.

Μία από τις κύριες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πάροχοι υπηρεσιών κατά τη
διάρκεια του κορωνοϊού ήταν η στροφή στη διαδικτυακή εργασία που δυσκόλεψε τον ακριβή
εντοπισμό και την αξιολόγηση κινδύνου καθώς και των μέτρων προστασίας για τα θύματα.
Στις περιπτώσεις όπου υπήρξε συνεργασία μεταξύ των φορέων που εργάζονται κατά της
ενδοοικογενειακής βίας, η διαχείριση των υποθέσεων και εξεύρεση λύσεων κατέστη πιο
εφικτή. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο ASAP 2.0 εστιάζει στην πρόληψη της έμφυλης βίας,
αντιμετωπίζοντας την αρρενωπότητα και εμπλέκοντας άνδρες και αγόρια.

Αναβάθμιση των εργασιών που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια
του έργου ASAP
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Το ASAP 2.0 θα αναπτύξει και θα αναβαθμίσει τις εργασίες που επιτελέστηκαν στο πλαίσιο του
έργου «ASAP - Μια Συστημική Προσέγγιση για τους δράστες». Η επιτυχία των ενεργειών
διάχυσης του ASAP τόνισε το γεγονός ότι οι επαγγελματίες και οι ενδιαφερόμενοι σε όλη την
Ευρώπη πιστεύουν ότι ένα πρωτόκολλο συνεργασίας είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική
εργασία με δράστες και θύματα και ότι το πρωτόκολλο πρέπει να αναπτυχθεί και να
εφαρμοστεί σε επιπρόσθετες χώρες, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο ASAP αναπτύχθηκε πριν
από την πανδημία και δεν λαμβάνει υπόψη τη διαδικτυακή θεραπεία και τις διαδικτυακές
συναντήσεις.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρόσφατα αναδείχθηκαν νέες προτεραιότητες στο
πλαίσιο του έργου κατά της ενδοοικογενειακής βίας, και έχει καταστεί σημαντικό να
αντιμετωπιστεί η διαδικτυακή βία, να προωθηθεί η προστασία των παιδιών και να ληφθούν
υπόψη τα περιστατικά πανδημίας, και η περιγραφή των προγραμμάτων δραστών,
διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ως εκ τούτου, το ASAP 2.0
θα επεκτείνει τους τομείς αρμοδιοτήτων και πρακτικής του πρωτοκόλλου ASAP και θα
διασφαλίσει την παροχή της αποτελεσματικής εργασίας με άνδρες δράστες μέσω του
διαδικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των γυναικών και των παιδιών σε
περιόδους εγκλεισμού. Η χρήση του πρωτοκόλλου και του εργαλείου ASAP εντός των χωρών
που είχαν προηγουμένως εμπλακεί θα επεκταθεί επίσης όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη,
τη γλώσσα, το υλικό και τη διάχυση σε νέες χώρες.
«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών
υποστήριξης θυμάτων και των προγραμμάτων δραστών, μετά την εφαρμογή του
πρωτοκόλλου ASAP και των εργαλείων αξιολόγησης. Αναμένουμε στο έργο ASAP 2.0 να
ενημερώσουμε και να βελτιώσουμε το πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών

πτυχών όπως η κατάσταση του Covid-19, η διαδικτυακή εργασία και η προστασία των
παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η εργασία και συνεργασία με πολλαπλούς φορείς.
Είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα
αποτελεσματικό

μοντέλο

συντονισμένης

υποστήριξης

για

θύματα

έμφυλης

και

ενδοοικογενειακής βίας, στο τέλος αυτού του έργου», λέει η Svetla Sivcheva, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, Association NAIA.
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Έργου

Σχετικά με τους Εταίρους του

Το έργο ASAP 2.0 υλοποιείται από μια διεθνή, διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από:

● UCPU, Una Casa per l'Uomo, ΜΚΟ που ειδικεύεται στην πρόληψη και την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας και της φυλετικής βίας, Ιταλία

● Ένωση NAIA, ΜΚΟ στην περιοχή Ταργκόβιστε που στοχεύει στην προώθηση των ίσων
δικαιωμάτων και ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλους τους τομείς της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής, Βουλγαρία

● UWAH, ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των
γυναικών και των παιδιών, ενώ παράλληλα ασχολείται με την ευαισθητοποίηση και την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
Ελλάδα

● APHVF/SPAVO, Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια,
ΜΚΟ που παρέχει υποστήριξη σε θύματα και δράστες έμφυλης βίας, υλοποιώντας
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό, Κύπρος

● WWP EN, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εργασία με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας,
Γερμανία και Ευρώπη

Σχετικά με τους Εταίρους του Έργου
Δήμητρα Μιντσίδη - Ευρωπαϊκό Δίκτυο WWP – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu
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