
 

 

 

BRIDGE project: Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το 

θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη  

 

Η επίδραση της έμφυλης βίας σε παιδιά και νέους εν 
κινήσει 

Εκπαίδευση για επαγγελματίες πρόνοιας και μέριμνας 

27-28 Νοεμβρίου 2019 
Μοναστηρίου 12, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

2310 22 73 11 

kyn@arsis.gr 

 

 

 

Οι υπάρχουσες μελέτες υποδεικνύουν ανησυχητικές εκτιμήσεις αναφορικά με την έμφυλη βία 

που επηρεάζει παιδιά, νέους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορία 

ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η κακοποίηση και η καταναγκαστική εργασία 

αποτελούν μέρος των εμπειριών των ανθρώπων που μετακινούνται. Την ίδια στιγμή, η 

σημαντική έλλειψη δεδομένων, γνώσεων και συντονισμού των επαγγελματιών, αφενός, και η 

χαμηλή ευαισθητοποίηση μεταξύ των ίδιων των παιδιών και νέων μεταναστών, αφετέρου, 

καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπιση του θέματος της έμφυλης βίας. 

Με σκοπό να ενισχυθεί η θεσμική αντιμετώπιση στην έμφυλη βία που πλήττει παιδιά και 

νέους που μετακινούνται σε χώρες της ΕΕ, η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε 

συνεργασία με άλλους εταίρους υλοποιούν το πρόγραμμα BRIDGE - Οικοδομώντας σχέσεις 

μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην 

Ευρώπη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να πατήσετε εδώ 

mailto:kyn@arsis.gr
http://www.arsis.gr/building-relationships-through-innovative-development-of-gender-based-violence-awareness-in-europe-2/


 
 

 

 

 

Ατζέντα 
 

 

Ημέρα 1η 

 

Ωρα Ενότητα 

10:00-11:30 Ενότητα 1: Καλωσόρισμα και Εισαγωγή  

Module 2:  Έμφυλη Βία, παιδιά και  νέοι σε κίνηση   

Διάλειμμα 

11:45-14:00  Ενότητα 2:  Έμφυλη Βία, παιδιά και νέοι σε κίνηση, συνέχεια  

 Ενότητα 3 : Προστασία και  διασφάλιση προστασίας παιδιών  

Γεύμα 

15:00-16:30 Ενότητα 4: Σημάδια και επιπτώσεις της Έμφυλης Βίας  

Ενότητα 5:  Πρόληψη της Έμφυλης Βίας: Αξιολόγηση του κινδύνου και 

οικοδόμηση προστασίας  

Διάλειμμα 

16:45-18:00 Ενότητα 6:  Περιορισμός του κινδύνου και σχεδιασμός δράσεων  

Απολογισμός Ημέρας 1  

Τέλος 1ης Ημέρας  

 

  



 
 

 

 

Ημέρα 2η 

 

Ωρα Ενότητα 

10:00-11:30 Καλωσόρισμα και Ανασκόπηση 1ης Ημέρας  

Ενότητα 7:  Η ανταπόκρισή μας στα περιστατικά Έμφυλης Βίας  

Διάλειμμα 

11:45-14:00 Ενότητα 7:  Η ανταπόκρισή μας στα περιστατικά Έμ. Βίας, συν.  

Ενότητα 8:  Διαχείριση υποθέσεων, παραπομπές και υποβολή αναφορών 

Γεύμα 

15:00-16:30 Ενότητα 9:  Αντιπροσωπευτικό, Δευτερεύον Τραύμα και Αυτοπροστασία  

Διάλειμμα 

16:45-18:00 Ολοκλήρωση και επόμενα βήματα  

Χρήση ChildHub 

Δοκιμές και αξιολόγηση   

Τέλος 2ης Ημέρας 

 

 


