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Εισαγωγή
Το EMPOWER - Educational Materials for Practitioners providing Opportunities for
vulnerable Women’s Employability and Resilience (Εκπαιδευτικό Υλικό για Επαγγελματίες που
παρέχουν Ευκαιρίες για την Απασχολησιμότητα και την Προσαρμοστικότητα των Ευάλωτων
Γυναικών) είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Το έργο υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία
εταίρων , που αποτελείται από την Inova Consultancy Ltd (Μεγάλη Βρετανία), το ΚΜΟΠ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα), τον Ισλανδικό Ερυθρό Σταυρό (Ισλανδία)
και το Social Innovation Fund (Λιθουανία).
Το EMPOWER εστιάζει στην αυξανόμενη ανάγκη για παροχή υποστήριξης υψηλής
ποιότητας καθώς και εκπαίδευσης σε ευάλωτες γυναίκες οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και στις οποίες περιλαμβάνονται γυναίκες που έχουν
βιώσει ενδοοικογενειακή βία, γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, άστεγες γυναίκες,
καθώς και γυναίκες που ως μετανάστριες αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα. Αυτή η
υποστήριξη μπορεί να έχει διάφορες μορφές και παρέχεται είτε από επαγγελματίες (π.χ.
Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επαγγελματίες Υγείας) είτε από εθελοντές. Στόχος όλων όσων
εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες είναι η παροχή της τόσο απαραίτητης υποστήριξης στους
τομείς της προσωπικής ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης, καθώς και της απασχολησιμότητας
και της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, το έργο EMPOWER έχεις
τους ακόλουθους δύο στόχους:
α) να προσφέρει τόσο στους επαγγελματίες υποστήριξης όσο και στους εθελοντές που
υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες την απαραίτητη κατάρτιση στις διαπροσωπικές δεξιότητες
(soft skills), προκειμένου στη συνέχεια να μεταδώσουν αυτές τις δεξιότητες στις γυναίκες, με
στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας.
β) να εφοδιάσει τις ευάλωτες γυναίκες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πίστη και
προσαρμοστικότητα έτσι ώστε να επιτύχουν οικονομικά.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού
προγράμματος, που θα απευθύνεται αφενός σε ευάλωτες γυναίκες αφετέρου στους
επαγγελματίες και τους εθελοντές που τις υποστηρίζουν.
Η παρούσα εθνική έκθεση αποτελεί μέρος της διακρατικής έρευνας που
πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο EMPOWER και που στοχεύει
στη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης τόσο των επαγγελματιών όσο και των εθελοντών που
υποστηρίζουν τις ευάλωτες γυναίκες με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, καθώς
και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών.
Η έκθεση αποτελείται από τρία μέρη:


Πρώτον, ως αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας παρουσιάζεται το προφίλ των
επαγγελματιών αλλά και των εθελοντών που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες
στην Ελλάδα, ενώ αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες σχετικές υπηρεσίες στις
οποίες απασχολούνται. Επίσης, γίνεται μια αποτύπωση των φορέων/ τρόπων
κατάρτισης των επαγγελματιών υποστήριξης ευάλωτων γυναικών, καθώς και των
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αναγκών τους κατάρτισης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στις ευάλωτες
γυναίκες.
Δεύτερον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο εστιασμένων ομάδων
συζήτησης: στην πρώτη συμμετείχαν επαγγελματίες που υποστηρίζουν ευάλωτες
γυναίκες, μεταξύ άλλων άνεργες, μετανάστριες, άστεγες, καθώς και γυναίκες που
έχουν αντιμετωπίσει ενδοοικογενειακή βία ή υπήρξαν θύματα εμπορίας
ανθρώπων. Στη δεύτερη συμμετείχαν εθελοντές που έχουν εμπλακεί σε
δραστηριότητες διαφόρων οργανώσεων που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες.
Στόχος και των δύο συζητήσεων ήταν να διερευνηθούν οι ανάγκες κατάρτισης
των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών προς τις
ευάλωτες γυναίκες.
Τρίτον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου
το οποίο απευθύνθηκε τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε εθελοντές που
υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες, προκειμένου να γίνει αποτύπωση των
εκπαιδευτικών τους αναγκών σε σχέση με το έργο που παρέχουν προς ευάλωτες
γυναίκες, εμπλουτίζοντας έτσι τη βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα πεδίου,
μέσω των ομάδων εστιασμένης συζήτησης.
Ευρήματα από τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Προφίλ επαγγελματιών υποστήριξης και εθελοντών στην Ελλάδα
Οι επαγγελματίες υποστήριξης στην Ελλάδα παρέχουν στήριξη σε διάφορες ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων, αστέγων, των ατόμων με αναπηρία
(ΑμεΑ), των πασχόντων από σοβαρά παθολογικά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες, των
αποφυλακισμένων, των οροθετικών, των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, των θυμάτων βίας
και εμπορίας ανθρώπων, των μεταναστών, των προσφύγων, των παλιννοστούντων, των
ανθρώπων ανήκουν σε θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, μελών μονογονεϊκών
οικογενειών, καθώς και των γυναικών που υφίστανται διάφορες ανισότητες και διακρίσεις λόγω
του φύλου τους.
Οι επαγγελματίες υποστήριξης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση
της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης των ευάλωτων γυναικών, με στόχο την
ένταξή/ επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αποτελούνται από διάφορες ειδικότητες, οι
οποίες περιλαμβάνουν:
 ψυχίατρους
 ψυχολόγους,
 ψυχοθεραπευτές,
 ιατρούς,
 νοσηλευτές,
 επισκέπτες υγείας
 κοινωνιολόγους,
 κοινωνικούς λειτουργούς,
 νομικούς,
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4

Εθνική Έκθεση για τις Ανάγκες Κατάρτισης Επαγγελματιών και Εθελοντών που Υποστηρίζουν Ευάλωτες Γυναίκες








παιδαγωγούς,
εκπαιδευτές ενηλίκων,
επαγγελματικούς συμβούλους,
καθοδηγητές,
προπονητές ζωής,
διοικητικό προσωπικό που απασχολείται σε σχετικές υπηρεσίες.
Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι επαγγελματίες υποστήριξης ευάλωτων
γυναικών είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρκετοί από αυτούς είναι
ειδικευμένοι στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων
γυναικών.
Ως προς τους εθελοντές που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες, πρέπει να σημειωθεί ότι
στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα σε σχέση με τον εθελοντισμό, από τα οποία θα
μπορούσε να προσδιοριστεί τόσο ο αριθμός των εθελοντών, επίσημων και ανεπίσημων, όσο και
η δράση αυτών αλλά και των εθελοντικών οργανώσεων. Διαχρονικά, οι ‘Έλληνες δε φαίνεται να
εμπλέκονται σε εθελοντικές δραστηριότητες, τουλάχιστον σε οργανωμένες δραστηριότητες. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Εθελοντισμό (2010), η
Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των Ευρωπαϊκών χωρών με αναλογική συμμετοχή του
πληθυσμού σε εθελοντικές δραστηριότητες λιγότερο του 10%. Σε σχετική μελέτη της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς (2012) αναφέρεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων εθελοντών ανέρχεται
περίπου σε 30 με 32 χιλιάδες και φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση συμμετοχής σε εθελοντικές
δραστηριότητες. Στην αύξηση του αριθμού των εθελοντών συνέβαλε ιδιαίτερα και η αύξηση του
αριθμού των μη κυβερνητικών οργανώσεων και διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και
οι αυξημένες ανάγκες υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδίως τα τελευταία χρόνια ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά τους εθελοντές που στηρίζουν ευάλωτες
γυναίκες, αυτό γίνεται στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται από μη κυβερνητικές και
γυναικείες οργανώσεις. Ιδίως τα τελευταία χρόνια, παρέχεται μεγάλη υποστήριξη από γυναίκες
κυρίως εθελόντριες σε γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, καθώς και σε γυναίκες θύματα
βίας.
Οι επαγγελματίες υποστήριξης ευάλωτων γυναικών, αλλά και οι εθελοντές,
απασχολούνται σε διάφορες δομές οι οποίες περιλαμβάνουν νοσηλευτικά ιδρύματα, διάφορες
σχετικές δημόσιες υπηρεσίες εποπτευόμενες από υπουργεία, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες,
δομές ισότητας φύλων, δομές παροχής προστασίας και αρωγής, μη κυβερνητικές και
εθελοντικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης,
συμβουλευτικές εταιρείες. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις
ευάλωτες γυναίκες στην ένταξή τους και την επανένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά
εργασίας, στις οποίες απασχολούνται οι εν λόγω επαγγελματίες και εθελοντές.
 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (www.oaed.gr): είναι η
κατεξοχήν δημόσια αρχή προώθησης της απασχόλησης και της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των δράσεων του, παρέχει,
μεταξύ άλλων, εφαρμόζει και χρηματοδοτεί προγράμματα που διευκολύνουν την
πρόσβαση εργασία, ενώ παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική
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υποστήριξη, δίνοντας έμφαση στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
καθώς και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες. Παράλληλα, ο
ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), αναπτύσσει και
παρέχει στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε
άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών.
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (www.isotita.gr): είναι ο αρμόδιος
κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της
εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους
τομείς. Μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων:
o δημιούργησε και λειτουργεί τα 15 Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των
Γυναικών στην Αθήνα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο, τη Λαμία, την Πάτρα, την
Τρίπολη, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Κομοτηνή, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη,
την Ερμούπολη, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα
στελεχώνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων
στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου που αποτελείται από
ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και νομικούς. Απευθύνονται σε
γυναίκες που υφίστανται κάθε μορφής βία, κοινωνική απομόνωση, καθώς και
πολλαπλές διακρίσεις, ενώ παρέχονται δωρεάν οι εξής υπηρεσίες: α) ενημέρωση
και εξειδικευμένη πληροφόρηση, β) ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική,
γ) νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών
θυμάτων βίας, δ) νοµική βοήθεια (σε συνεργασία με τον αντίστοιχο τοπικό
Δικηγορικό σύλλογο) και ε) παραπομπή σε ξενώνες, σε νοσοκομεία, σε φορείς
απασχόλησης, σε φορείς υποστήριξης παιδιών, κ.ά.
o λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες
θύματα όλων των μορφών βίας. Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 είναι εθνικής
εμβέλειας, λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου και η κλήση
χρεώνεται μία αστική μονάδα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι απολύτως
εμπιστευτικές, καλυπτόμενες από το απόρρητο της συμβουλευτικής. Η γραμμή
στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς/ες επιστήμονες που παρέχουν
άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας, στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (http://www.ekka.org.gr/): είναι ο
εθνικός φορέας που έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του δικτύου υπηρεσιών
κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και αλληλεγγύης σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες
που βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης και έχουν ανάγκη από άμεση κοινωνική αρωγή
και φροντίδα, όπως πρόσφυγες και ασυνόδευτα ανήλικα. Ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες
που προσφέρει,, το ΕΚΚΑ διαθέτει εγκαταστάσεις όπου παρέχεται προσωρινή φιλοξενία
(στέγη, φροντίδα και προστασία) σε ευάλωτες ομάδες και πληθυσμούς, όπως
κακοποιημένες γυναίκες και έφηβες που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη και θύματα
trafficking, καθώς και κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της
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διαμονής τους. Το ΕΚΚΑ διαθέτει συνολικά έξι (6) ξενώνες στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη.
Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων: παρέχουν δωρεάν προγράμματα ψυχολογικής
υποστήριξης, συμβουλευτικής εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε
ευπαθείς
κοινωνικά
ομάδες.
Λόγου
χάρη
ο
Δήμος
Αθηναίων
(https://www.cityofathens.gr/), ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, μέσω του Γραφείου
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων υποστηρίζει τις γυναίκες, ιδίως αυτές που
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, όπως ανεργία, χαμηλό εισόδημα, κακοποίηση
στο σπίτι, κοινωνικό αποκλεισμό, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη
έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, ενώ
παράλληλα λειτουργεί ξενώνα φιλοξενίας για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα
παιδιά τους. Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης
Δήμου Αθηναίων υποστηρίζει ουσιαστικά τους άστεγους πολίτες, προσφέροντας σίτιση,
φάρμακα, ρουχισμό, αλλά και στέγαση, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτική και
ενημέρωση, ψυχο-κοινωνική στήριξη και κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη.
Τέλος, αξίζουν να αναφερθούν και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους/τις
μετανάστες/-τριες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή κοινωνική και εργασιακή
ένταξή τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής
γλώσσας και εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις: συμβάλλουν σε μέγιστο βαθμό στην κοινωνική και
επαγγελματική ένταξη και επανένταξη των ευάλωτων γυναικών, παρέχοντας
στοχευμένες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου
Δυναμικού»
(http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=36&la=1).

Κατάρτιση των επαγγελματιών που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες στην κοινωνική τους
ένταξη και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας
Στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες καταρτίζονται
μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων που παρέχονται από εταιρείες συμβούλων και κέντρα
επαγγελματικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στη δια βίου συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση. Τα προγράμματα πιστοποιούνται μέσω του Εθνικού Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr/). Ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και είναι επιτελικός φορέας
διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο
εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και παρέχει την επιστημονική
υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη
χώρα μας.
Επιπλέον, οι επαγγελματίες υποστήριξης ευάλωτων γυναικών που απασχολούνται σε
φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης καταρτίζονται, μέσω
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πιστοποιημένων προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ (www.ekdda.gr). Τα πιστοποιημένα
προγράμματα προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης που καταρτίζονται με τη
συνεργασία Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών στα Υπουργεία και Ειδικών Ομάδων
Επιστημόνων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Περιφέρειες, Δήμους. Στα επιχειρησιακά
σχέδια εκπαίδευσης καταγράφονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των οργανωτικών μονάδων κάθε
υπηρεσίας ή φορέα, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας - στόχου, γίνεται συσχέτιση
των αναγκών με τους στρατηγικούς στόχους και προτείνονται συγκεκριμένοι τίτλοι
προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τέλος, αρκετοί επαγγελματίες ειδικεύονται περαιτέρω, παρακολουθώντας συναφή
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επίσης, συμμετέχουν σε συνέδρια εντός και εκτός της
χώρας, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια που παρέχονται δια ζώσης ή/ και μέσω
διαδικτύου, κυρίως στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συναφών με το αντικείμενο
απασχόλησης, τα οποία υλοποιούνται από διάφορες κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες στην
κοινωνική τους ένταξη και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας
Μετά από επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, δε βρέθηκε κάποια σχετική μελέτη
αναφορικά με τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες
στην κοινωνική τους ένταξη, καθώς και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Τα μόνα συναφή στοιχεία που μπορούν να αναφερθούν προέρχονται από τα
αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμβούλων ψυχολόγων που
εργάζονται σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Θεοδοσιάδου, 2010), στα οποία φοιτούν ως επί το
πλείστον άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων
γυναικών. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ψυχολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα κρίνουν
απαραίτητη την επιµόρφωσή τους, αφού το 46,81% του δείγµατος δήλωσε ότι η επιµόρφωση
συµβάλλει στην ανανέωση και την αναβάθµιση των γνώσεών τους, στη βελτίωση των
δεξιοτήτων τους αλλά και στον καλύτερο χειρισµό των περιστατικών. Το 75,3% των ψυχολόγων
βαθµολόγησαν όλα τα θέµατα επιµόρφωσης από 3 έως 5 (δηλαδή από µέτρια ως απόλυτη
επιµορφωτική ανάγκη). Ένα άλλο εύρηµα που αξίζει να σχολιαστεί περαιτέρω είναι ότι το
29,8% των ψυχολόγων συµµετείχαν σε κάποιου είδους επιµορφωτική ενέργεια κατά την
προηγούµενη χρονιά. Ένα 31,92% συµµετείχε σε ατοµική ή οµαδική θεραπεία και ένα 29,79%
σε εποπτεία. Το συνολικό ποσοστό των ψυχολόγων που συµµετείχαν σε θεραπεία (ατοµική ή
οµαδική) ή εποπτεία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό (61,71%). Το εύρηµα αυτό είναι ενδεικτικό
της µεγάλης ανάγκης που έχουν οι ψυχολόγοι να εποπτεύονται στο έργο τους, κάτι που
επιδιώκουν αναλαµβάνοντας το αντίστοιχο, καθόλου ευκαταφρόνητο, οικονοµικό κόστος. Το
40,43% των ψυχολόγων συµµετείχε σε σεµινάριο κατά την προηγούµενη χρονιά. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα αναφορικά με την κατάταξη των θεµάτων
επιµόρφωσης, που δηλώθηκαν ως δημοφιλέστερα από τους ψυχολόγους. Τα θέµατα
επιµόρφωσης κατατάχθηκαν ως εξής: α) συνεχής παρακολούθηση των επιστηµονικών εξελίξεων
στον κλάδο τους, β) διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο, γ) συνεχιζόµενη
επαγγελµατική ανάπτυξη, δ) συναδελφική υποστήριξη και ε) αξιολόγηση κοινωνικών
δεξιοτήτων, συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
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Ευρήματα Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης
Στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης
συζήτησης, που αποτελούνταν αντίστοιχα από επαγγελματίες και εθελοντές που παρέχουν
υπηρεσίες στήριξης ευάλωτων γυναικών Προκειμένου να βρεθούν οι συμμετέχοντες στις ομάδες
εστιασμένης συζήτησης, το ΚΜΟΠ αξιοποίησε το ευρύ δίκτυο συνεργατών του, το οποίο
περιλαμβάνει μη-κυβερνητικές οργανώσεις και δημόσιους φορείς παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών με τους οποίους έχει συνεργαστεί κατά την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων.
Οι δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης έλαβαν χώρα στις 14 Απριλίου 2016 στα γραφεία του
ΚΜΟΠ στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο EMPOWER και για το
στόχο της συγκεκριμένης συζήτησης. Επίσης, ενημερώθηκαν ότι η συζήτηση θα
μαγνητοφωνείτο, τους επισημάνθηκε ότι οι πληροφορίες που αντλούνται χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την εκπόνηση της έρευνας, ενώ τους εγγυήθηκε το απόρρητο και το ανώνυμο
των απαντήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τους ζητήθηκε να υπογράψουν τις φόρμες συναίνεσης
συμμετοχής στην έρευνα.
Πρέπει να τονιστεί ότι, αν και ο αρχικός στόχος ήταν η συγκέντρωση 10 επαγγελματιών
και 10 εθελοντών, μια απρόσμενη απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν επέτρεψε την
επίτευξη του στόχου αυτού. Εν τούτοις, παρά τα σχετικά εμπόδια στη μετακίνηση η ομάδα των
επαγγελματιών αποτελείτο από 9 μέλη, ενώ η ομάδα των εθελοντών από 8.

Προφίλ συμμετεχόντων στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων
επαγγελματιών:
Α/Α

Φύλο

Φορέας

Καθήκοντα

ΚΜΟΠ, ΑΡΣΙΣ

Ψυχολόγος, υποστήριξη ευάλωτων γυναικών

1

Α

2

Θ

3

Θ

ΚΜΟΠ, Δήμος
Θεσσαλονίκης

Κοινωνική λειτουργός, υποστήριξη γυναικών
θυμάτων εμπορίας, απασχόληση σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ

4

Α

ΕΚΚΑ

Ψυχολόγος

5

Θ

ΑΡΣΙΣ

Υποστήριξη ευάλωτων γυναικών

6

Θ

ΑΡΣΙΣ, ΚΜΟΠ

Βαλκανικές σπουδές, κοινωνική εργασία στο
δρόμο με παιδιά, ευάλωτες ομάδες, άστεγοι,
εκδιδόμενες κλπ.

7

Α

Δήμος Σερρών

Κοινωνιολόγος στο κέντρο συμβουλευτικής
γυναικών θυμάτων βίας

8

Θ

Δήμος Σερρών

Νομικός, κέντρο συμβουλευτικής γυναικών
θυμάτων βίας

9

Θ

ΧΕΝ

Υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας

Παιδαγωγός, ΑΜΕΑ
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Οι επαγγελματίες ερωτώμενοι εργαζόταν κυρίως σε ΜΚΟ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
ενώ ένας από αυτούς εργαζόταν σε δημόσιο φορέα. Περίπου οι μισοί από αυτούς εργάζονταν
αποκλειστικά με ευάλωτες γυναίκες, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνταν στην υποστήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων γενικότερα, μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες.
Όσον αφορά τους εθελοντές, ο αντίστοιχος πίνακας συμμετεχόντων έχει ως εξής:
Α/Α

Φύλο

Φορέας

Καθήκοντα

1

Θ

ΚΜΟΠ, ΟΚΑΝΑ

Υποστήριξη γυναικών και χρηστών ναρκωτικών
ουσιών

2

Θ

Hope Spot

Υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και
εμπορίας ανθρώπων.

3

Θ

Hope Spot

Υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και
εμπορίας ανθρώπων.

4

Θ

ΑΡΣΙΣ

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών

5

Θ

Βαφοπούλειο Πνευματικό Υποστήριξη γυναικών και παιδιών
Κέντρο

6

Θ

ΚΜΟΠ

Υποστήριξη γυναικών θυμάτων εμπορίας

7

Θ

ΚΕΔΗΘ

Υποστήριξη γυναικών σε θέματα απασχόλησης

8

Α

ΑΡΣΙΣ

Ψυχοκοινωνική στήριξη γυναικών

Υπηρεσίες κατάρτισης υποστήριξης ευάλωτων γυναικών για την (επαν)ένταξή τους στην
αγορά εργασίας
Οι επαγγελματίες ερωτώμενοι αναφέρθηκαν σε αρκετές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι
περισσότερες υλοποιούνται είτε από κρατικούς φορείς είτε από τοπικούς φορείς. Κάποιες από τις
βασικότερες υπηρεσίες που αναφέρθηκαν ήταν οι εξής:
Υπηρεσία Υποστήριξης

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ Θεωρητική και πρακτική
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

κατάρτιση

σε

ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ

Τοπικές δράσεις απασχόλησης για ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες υποστήριξης και εύρεσης εργασίας

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ευόσμου

Υπηρεσίες υποστήριξης και εύρεσης εργασίας

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νεαπόλεως

Υπηρεσίες υποστήριξης και εύρεσης εργασίας

ΜΚΟ – ΑΡΣΙΣ

Υπηρεσίες κατάρτισης και εύρεσης εργασίας για
γυναίκες

Δήμος Θεσσαλονίκης – ΑΡΣΙΣ, πρόγραμμα Υποστήριξη άστεγων γυναικών και εύρεση
«Στέγαση και Επανένταξη».
εργασίας
Περιοδικό δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ»

Υπηρεσίες

πληροφόρησης

και

ενημέρωσης
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σχετικά με την αγορά εργασίας.
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική
συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου.

Κέντρα δια βίου μάθησης

Επαγγελματική κατάρτιση

Κέντρο στήριξης γυναικών «Εργάνη»

Επαγγελματική
συμβουλευτική
γυναικών,
mentoring, νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες

ΧΕΝ

Συμβουλευτική
ανέργων,
πληροφοριακού τύπου.

ενημερώσεις

Οι οργανώσεις και οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν από τους εθελοντές παρατίθενται
στον κατωτέρω πίνακα:
Υπηρεσία Υποστήριξης

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Hope Spot

ΜΚΟ, υποστήριξη θυμάτων βίας και εμπορίας
ανθρώπων

Α21

Υποστήριξη θυμάτων εμπορίας

ΑΡΣΙΣ

Στήριξη νέων, εμπορία ανθρώπων, κοινότητες
Ρομά, ίσα δικαιώματα κ.α.

ΕΚΚΑ

Ξενώνες
φιλοξενίας
για
κακοποιημένες
γυναίκες, επιτόπιες παρεμβάσεις, γραμμή
κοινωνικής στήριξης

PRAXIS

Υπηρεσίες
στήριξης
οικογενειών,
επαγγελματική εκπαίδευση, συμβουλευτική,
φιλοξενία ευάλωτων γυναικών

ΧΕΝ

Συμβουλευτική
ανέργων,
πληροφοριακού τύπου.

ΟΚΑΝΑ

Στήριξη γυναικών χρηστών ναρκωτικών ουσιών

ενημερώσεις

Αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υποστήριξης γυναικών
Το βασικό ζήτημα που έθεσαν οι επαγγελματίες ήταν αυτό της βιωσιμότητας των
υπηρεσιών εύρεσης εργασίας, καθώς οι σχετικές θέσεις που προκύπτουν από τις πρωτοβουλίες
αυτές είναι κατά κανόνα προσωρινού τύπου και δεν αποτελούν αποτελεσματική απάντηση στο
ζήτημα της ένταξης των ευάλωτων γυναικών στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε
θετική η επίδρασή τους στην ψυχολογική κατάσταση των γυναικών αυτών, χωρίς όμως
ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς η βραχυπρόθεσμη λύση δε διευκολύνει τις ευάλωτες γυναίκες
να ξεφύγουν από το περιβάλλον που τις κατέστησε ευάλωτες (π.χ. θύματα οικογενειακής βίας).
Επιπλέον, οι φτωχές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στη χώρα την παρούσα χρονική
περίοδο καθιστούν το εργασιακό περιβάλλον λιγότερο κατάλληλο ως λύση που θα συνεισφέρει
This project has been funded with support from the European Commission. This
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ουσιαστικά στην ψυχολογική ανάταση των ευάλωτων γυναικών, καθιστώντας απαραίτητη και
την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Από την άλλη, οι εθελοντές θεώρησαν ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι περισσότερο
εφήμερου τύπου, καθώς στερούνται της δυνατότητας να παρέχουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Εμπόδια πρόσβασης των γυναικών στις υπηρεσίες στήριξης
Οι βασικοί παράγοντες που επισημάνθηκαν από τους επαγγελματίες πως δυσχεραίνουν
την πρόσβαση των γυναικών στις υπηρεσίες στήριξης ήταν οι εξής:
 Γεωγραφική πρόσβαση (π.χ. Σέρρες και περίχωρα)
 Οικονομική δυνατότητα πρόσβασης (κόμιστρα μεταφοράς)
 Περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Περιορισμένη δυνατότητα πληροφόρισης
 Στιγματισμός γυναικών που επιδιώκουν τη στήριξη από τις σχετικές υπηρεσίες
 Έλλειψη εμπιστοσύνης των γυναικών στις σχετικές υπηρεσίες
 Έλλειψη γνώσης της γλώσσας, που οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση
 Έλλειψη προγραμμάτων ενημέρωσης σε νεαρά άτομα
Επιπλέον, οι εθελοντές ανέφεραν ως βασικό εμπόδιο πρόσβασης το γεγονός ότι οι
περισσότερες γυναίκες είτε δε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ώστε να αναζητήσουν βοήθεια από
τις σχετικές υπηρεσίες, είτε δε γνωρίζουν σχετικά με την ύπαρξη των υπηρεσιών αυτών ή δεν
έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν τον απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια, λόγω του γεγονότος
ότι πρέπει να εργαστούν ή να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο. Η γλώσσα αναφέρθηκε ως εμπόδιο
και από τους εθελοντές, ενώ ο φόβος επιδίωξης βοήθειας από κακοποιημένες γυναίκες ή
γυναίκες θύματα εμπορίας απετέλεσε έναν ακόμα παράγοντα.

Κίνητρα αξιοποίησης υπηρεσιών από ευάλωτες γυναίκες
Κάποιες βασικές τεχνικές που οι επαγγελματίες εντόπισαν ως δυνάμει επωφελείς για την
αξιοποίηση των σχετικών υπηρεσιών από τις ευάλωτες γυναίκες ήταν οι εξής:
 Καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με την ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών στήριξης
 Καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών ώστε να αποφεύγεται ο στιγματισμός των χρηστών
τους
 Αποτελεσματικότερη χρήση των ΜΜΕ για την προώθηση των υπηρεσιών
 Οικοδόμηση της εικόνας εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες στήριξης
 Διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των χρηστών των υπηρεσιών
 Ενημέρωση νεαρών ατόμων σχετικά με την αναγνώριση και την αποφυγή φαινομένων
περιθωριοποίησης των ευάλωτων γυναικών
Το θέμα της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης απετέλεσε και τον προτιμητέο τρόπο
προσέγγισης των εθελοντών, οι οποίοι όμως τόνισαν ότι είναι σημαντικό η επαφή με τις
ευάλωτες γυναίκες να ξεκινάει από την πλευρά των υπηρεσιών και όχι των γυναικών, καθώς,
This project has been funded with support from the European Commission. This
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κατά την εκτίμησή τους, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών δε θα αναζητήσει βοήθεια αυτοβούλως.
Επίσης, πέραν των παραγόντων που είχαν αναφέρει και οι επαγγελματίες, οι εθελοντές ανέφεραν
ως κίνητρο τη διευκόλυνση της φυσικής πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και την ενημέρωση
των γυναικών σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Προσεγγίσεις και μεθοδολογίες
απασχολησιμότητάς τους

υποστήριξης

γυναικών

και

ενίσχυσης

της

Οι επαγγελματίες ρωτήθηκαν για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις
ευάλωτες γυναίκες όσον αφορά την εύρεση εργασίας και την κατάρτιση και ανάπτυξη
δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. Κάποια βασικά μέτρα που
αναφέρθηκαν ήταν:
 Εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ωφελούμενης.
 Συνδυασμός των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής με ψυχοκοινωνική
στήριξη, ώστε οι ευάλωτες γυναίκες να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να
επιδιώξουν καλύτερες συνθήκες ζωής και να αξιοποιήσουν καλύτερα υπάρχουσες
δεξιότητες.
 Παροχή υπηρεσιών οικογενειακής στήριξης, όπως φροντίδα παιδιών, με στόχο τη
βελτίωση της απασχολησιμότητας των μητέρων.
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης.
Οι εθελοντές, από την άλλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε φορέας τείνει να προσφέρει
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχο, ως κοινό παρονομαστή θεώρησαν
την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τις ωφελούμενες και την ανάπτυξη της
αυτοπεποίθησης μέσω ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής. Τονίστηκε, δε, εκ νέου, η ανάγκη
προσέγγισης των γυναικών μέσω επαφών στο δρόμο (street work).

Ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των ευάλωτων γυναικών ώστε να γίνουν
οικονομικά ενεργές
Η βασικότερη ανάγκη που εντοπίστηκε από τους επαγγελματίες ήταν η ανάγκη της
τυπικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, καθώς πολλοί από τους
συμμετέχοντες στην ομάδα συζήτησης ανέφεραν ότι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε
συνδυασμό με τα υπάρχοντα μέτρα ενίσχυσης των ευάλωτων γυναικών, τα οποία
διαφοροποιούνται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων, αποτελεί σημαντικό
παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά πολλές από τις ευάλωτες γυναίκες. Επίσης, η μόρφωση και
η κατάρτιση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι ΤΠΕ, εντοπίστηκαν και ως σημαντική επιδίωξη
πολλών μητέρων για τα παιδιά τους, με την ελπίδα ότι τα παιδιά θα επιτύχουν να αποφύγουν να
βρεθούν στην ίδια δυσμενή κατάσταση με αυτές. Στα ίδια πλαίσια, αναφέρθηκε ότι η τυπική
εκπαίδευση, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με πιστοποίηση, θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ θετικά
για τις γυναίκες αυτές, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχολησιμότητας αλλά και όσον αφορά την
αυτοπεποίθησή τους. Η δε τελευταία θεωρήθηκε από αρκετούς από τους συμμετέχοντες ως
βασική «δεξιότητα», η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί από σχετικά
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

14

Εθνική Έκθεση για τις Ανάγκες Κατάρτισης Επαγγελματιών και Εθελοντών που Υποστηρίζουν Ευάλωτες Γυναίκες

προγράμματα, ώστε να επιδιώξουν την αξιοποίηση του οφέλους που θα αποκομίσουν από τα
τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Οι εθελοντές θεώρησαν και αυτοί ως βασική ανάγκη την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, ιδιαίτερα από γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας, εκδιδόμενες, μετανάστριες κ.λπ.,
όχι μόνο ως απαραίτητη δεξιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και ως
έναυσμα για την επιδίωξη περαιτέρω εκπαίδευσης ή / και κατάρτισης μέσω άλλων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δια βίου μάθησης. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκαν και οι
δεξιότητες σε ΤΠΕ ως απαραίτητο εργαλείο της σύγχρονης πραγματικότητας.
Απαραίτητες ικανότητες / δεξιότητες επαγγελματιών για τη στήριξη ευάλωτων γυναικών
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με το ποιες ικανότητες, δεξιότητες ή
γνώσεις θεωρούν απαραίτητες για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών στήριξης γυναικών.
Ως βασικότερες, θεωρήθηκαν οι εξής:
 Ανοιχτό μυαλό και δεκτική ακρόαση
 Γνώση και ευσυνείδητη χρήση των δεξιοτήτων ψυχοκοινωνικής στήριξης που έχουν στη
διάθεσή τους.
 Ανεκτικότητα, έλλειψη στερεοτύπων και να μην είναι επικριτικοί.
 Γνώση των δυνατοτήτων και των ορίων τους και ικανότητα παραπομπής των
ωφελουμένων στις κατάλληλες υπηρεσίες
 Αξιοπιστία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το/η συμβουλευόμενο/η
Από την άλλη, οι εθελοντές σημείωσαν ως βασική ικανότητα τη συναισθηματική
νοημοσύνη και την ωριμότητα, σημειώνοντας παράλληλα ότι τις υπόλοιπες δεξιότητες μπορεί
κανείς να τις αναπτύξει μέσω εμπειρίας στην παροχή των υπηρεσιών.

Ανάγκες επαγγελματιών για την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών
Συνεχίζοντας τη συζήτηση σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών, οι επαγγελματίες κατέληξαν ότι τα εξής εργαλεία θα διευκόλυναν
το ρόλο τους και τη δυνατότητα υποστήριξης ευάλωτων γυναικών:
 Ενημέρωση σχετικά με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια ανάπτυξης
απαραίτητων επαγγελματικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες
 Προγράμματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες
 Δυνατότητα δικτύωσης με άλλες υπηρεσίες
 Δυνατότητα συντονισμού με άλλες υπηρεσίες με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών.
 Δυνατότητα δικτύωσης και επικοινωνίας με επαγγελματίες του εξωτερικού με στόχο την
ενημέρωση σχετικά με πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Οι εθελοντές κινήθηκαν σε πιο γενικά επίπεδα, τονίζοντας ότι η πρακτική εμπειρία είναι
σημαντική στην παροχή πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα για ανθρώπους που έχουν
τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
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Τι θα ήθελαν να λάβουν οι συμμετέχοντες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER
Τέλος, όσον αφορά στις προσδοκίες τους σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
EMPOWER, οι επαγγελματίες δήλωσαν ότι θα ήθελαν ένα εργαλείο που θα τους επέτρεπε να
προσφέρουν ενδυνάμωση στις γυναίκες που υποστηρίζουν μέσω καταλλήλων εργαλείων.
Παράλληλα, δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε εργαλεία και υλικό που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί
τους σε άλλους φορείς, τόσο εγχώριους όσο και Ευρωπαϊκούς, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ,
επιπλέον, τόνισαν τη σημασία να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και δικτύωσης με
συναδέλφους του εξωτερικού, κάτι που κατά κανόνα στερούνται στο περιβάλλον στο οποίο
εργάζονται και δραστηριοποιούνται.
Αντίστοιχα, οι εθελοντές εξέφρασαν την επιθυμία τα πιθανά εργαλεία του προγράμματος
EMPOWER να είναι ταχύρρυθμα και περιεκτικά, με ιδιαίτερη έμφαση σε διαπροσωπικές
δεξιότητες, ενώ υπήρξε και η άποψη ότι μια εξέταση πάνω στις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν με
στόχο την πιστοποίηση θα λειτουργούσε ως θετικό κίνητρο για την παρακολούθηση σχετικών
μαθημάτων. Όσον αφορά στον τρόπο διδασκαλίας και παρακολούθησης του σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού, οι προτιμήσεις κινήθηκαν προς τη μορφή της ηλεκτρονικής μαθησιακής
πλατφόρμας, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μέσο δικτύωσης και ενημέρωσης
τόσο των ανθρώπων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτες γυναίκες όσο και στις γυναίκες
αυτές καθαυτές.
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Ευρήματα από το Διαδικτυακό Ερωτηματολόγιο
Κύριος στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των
εργαζομένων στον τομέα της στήριξης ευπαθών γυναικών, καθώς και των βασικών προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν στην εκπλήρωση του ρόλου τους. Το ερωτηματολόγιο υλοποιήθηκε και
διενεμήθη διαδικτυακά και περιείχε μία σύντομη εισαγωγική παράγραφο που επεξηγούσε τους
σκοπούς της έρευνας και του προγράμματος EMPOWER. Συνελέχθησαν συνολικά 30 ανώνυμες
απαντήσεις, εκ των οποίων 15 ήταν από ανθρώπους που απασχολούνται στο χώρο σε
επαγγελματικό επίπεδο, ενώ 15 προσέφεραν υπηρεσίες σε εθελοντική βάση.

Δημογραφικά στοιχεία
Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των ερωτωμένων, περισσότεροι από τους μισούς
επαγγελματίες ανήκαν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα, (25-34), ενώ οι περισσότεροι από τους
υπόλοιπους ανήκαν στην ομάδα 35-44. Στους εθελοντές ο αριθμός των ερωτώμενων που ήταν
35-44 ήταν ο ίδιος με τους επαγγελματίες, ενώ μέρος των νεότερων ηλικιών είχε αντικατασταθεί
από πιο ηλικιωμένους εθελοντές (55-64) και, γενικότερα, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν

Ηλικία (Επαγγελματίες)
45-54
13%

25-34
54%

35-44
33%

μεγαλύτερος.

Και στις δύο ομάδες ερωτώμενων, τη συντριπτική πλειοψηφία την αποτελούσαν
γυναίκες:

Φύλο (Επαγγελματίες)

Φύλο (Εθελοντές)
Άντρας
20%

Άντρας
27%

Γυναίκα
73%
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Η κατανομή του μορφωτικού επιπέδου των ερωτώμενων ήταν σχετικά αναμενόμενη. Οι
επαγγελματίες στο μέσο όρο τους είχαν σχετικά υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους
εθελοντές, ενώ η κατανομή των εθελοντών ήταν πιο διευρυμένη, καθώς περιλάμβανε και
ανθρώπους από τα άκρα του εκπαιδευτικού φάσματος.

Όλοι οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης. Από τους εθελοντές τρεις απασχολούνται αποκλειστικά ως εθελοντές, δύο από
αυτούς είναι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης.

Εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων γυναικών
Οι επαγγελματίες συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν από 2 έως 20 χρόνια εμπειρίας στην
υποστήριξη ευάλωτων γυναικών, με μέσο όρο τα 9,3 χρόνια. Ως επί το πλείστον, οι
περισσότεροι παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άνεργες, γυναίκες με
προβλήματα ψυχικής υγείας και θύματα βίας, ενώ μερικοί παρέχουν και υπηρεσίες νομικής
συμβουλευτικής και στήριξης. Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, δύο στους τρεις επαγγελματίες
είχαν λάβει εκπαίδευση στο χώρο εργασίας τους, ενώ ένας στους πέντε είχε συμμετάσχει σε
σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
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Από όσους εργάζονταν με ευάλωτες γυναίκες σε εθελοντική βάση, οι περισσότεροι είχαν
από ελάχιστη έως και 17 χρόνια εμπειρία, με μέσο όρο τα 9 χρόνια. Οι περισσότεροι
προσέφεραν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενώ μία μεγαλύτερη μερίδα σε σχέση με τους
επαγγελματίες προσέφερε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και βελτίωσης
απασχολησιμότητας. Οι ομάδες-στόχοι ήταν σχεδόν οι ίδιες με τους επαγγελματίες, αλλά οι
εθελοντές προσέφεραν επιπλέον υπηρεσίες και σε οροθετικές γυναίκες και μονογονείς. Η εικόνα
των εθελοντών όσον αφορά τη δια βίου μάθηση ήταν αντίστοιχη με αυτή των επαγγελματιών.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ερωτώμενοι απασχολούνταν σε φορείς που έδιναν
έμφαση σε θέματα φύλου ή διακρίσεων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, ενώ μόλις τρεις
ερωτώμενοι απάντησαν πως το προσωπικό του φορέα τους δεν είχε λάβει κατάλληλη
εκπαίδευση για την παροχή υπηρεσιών ευαίσθητων σε θέματα φύλου και διακρίσεων.

Καλές πρακτικές ή υπηρεσίες υποστήριξης ευάλωτων γυναικών
Οι βασικότερες καλές πρακτικές ή υπηρεσίες υποστήριξης ευάλωτων γυναικών που
είχαν υπόψη τους οι επαγγελματίες ερωτώμενοι ήταν:






Τα διάφορα προγράμματα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης
Ευρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξης νεοφυών εταιριών
Φορείς όπως το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων και τα συμβουλευτικά της κέντρα, και άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται
στο χώρο
Δημόσιες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων με στόχο τη βελτίωση
της απασχολησιμότητας των γυναικών

Οι εθελοντές έδωσαν αντίστοιχες απαντήσεις, προβάλλοντας περισσότερο τις πρακτικές
που περιλαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα
προγράμματα ή φορείς ως παραδείγματα.

Εκπαιδευτικές ανάγκες και ανάγκες συμβουλευτικής υποστήριξης ευάλωτων γυναικών
Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές στις απόψεις που επικράτησαν μεταξύ των δύο ομάδων
όσον αφορά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ευάλωτων γυναικών. Οι επαγγελματίες, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, έδωσαν έμφαση σε τυπικές δεξιότητες και εκπαίδευση, όπως οι
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η εξειδικευμένη κατάρτιση σε συγκεκριμένο
τομέα εργασίας και οι ξένες γλώσσες αλλά και βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, όπως ο
σχεδιασμός και η οικονομική διαχείριση. Από την άλλη, οι εθελοντές εστίασαν κυρίως σε
κοινωνικές ή άτυπες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις, η δικτύωση,
η διαχείριση, η προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος και η βελτίωση δεξιοτήτων όπως η
παρουσία σε κοινό. Εν τούτοις, σε αμφότερες τις ομάδες ερωτώμενων υπήρξαν απαντήσεις από
την απέναντι μεριά.
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Όσον αφορά τις ανάγκες συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά
εργασίας, σχεδόν άπαντες οι συμμετέχοντες έδωσαν έμφαση στην ανάγκη παροχής
ψυχοκοινωνικής στήριξης με στόχο την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης της
ευπαθούς αυτής ομάδας, καθώς και σχετικών κοινωνικών χαρακτηριστικών όπως η
ανθεκτικότητα, η αυτοώθηση και η κριτική σκέψη. Ένας μικρός αριθμός ερωτώμενων ανέφερε
τις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής ως βασική ανάγκη, καταδεικνύοντας έτσι τη
σημασία που έχει η ψυχική υγεία και ευρωστία για τις κοινωνικά ευάλωτες γυναίκες.

Αυτοαξιολόγηση σε δεξιότητες που κατέχουν οι εργαζόμενοι με ευάλωτες γυναίκες
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αυτοαξιολογηθούν σε
μία σειρά από δεξιότητες που έχουν προσδιοριστεί ως θεμελιώδεις για όσους εργάζονται με
ευάλωτες γυναίκες. Το επίπεδο ικανότητας στις σχετικές δεξιότητες χαρακτηρίζονταν από το
χαμηλότερο προς το υψηλότερο ως «Περιορισμένη», «Βασική», «Μέτρια», «Προχωρημένη» και
«Εξαιρετική». Τα σχετικά αποτελέσματα για τις δύο ομάδες ερωτώμενων ακολουθούν:
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Μετά από θεώρηση των σχετικών αποτελεσμάτων, το βασικό συμπέρασμα που μπορεί

να εξαχθεί είναι ότι, σε σχέση με τους
επαγγελματίες, οι εθελοντές τείνουν να αυτοαξιολογούνται ελαφρώς υψηλότερα. Εν τούτοις, στο
σύνολο των δεξιοτήτων που διερευνήθηκαν παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη μερίδα των
ερωτώμενων δηλώνει κατά κανόνα μέτρια με προχωρημένη εξοικείωση.
Το αυτό φαίνεται να ισχύει και όσον αφορά το κατά πόσο οι ερωτώμενοι θα ένιωθαν
άνετα με τη διεξαγωγή εκπαίδευσης ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων, με κλίμακα
αξιολόγησης με απαντήσεις «Καθόλου άνετα», «Κάπως άνετα», «Άνετα», «Αρκετά άνετα» και
«Πολύ άνετα», καθώς και σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται πως οι εθελοντές νιώθουν κατά
μέσο όρο πιο άνετα από τους επαγγελματίες στη διεξαγωγή εκπαίδευσης στις ίδιες δεξιότητες.
Μία υπόθεση για το που αποδίδονται τα ανωτέρω φαινόμενα είναι ότι όσοι προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους σε εθελοντικό επίπεδο αξιολογούν τον εαυτό τους με λιγότερο αυστηρά
κριτήρια, τόσο όσον αφορά τις ικανότητές τους όσο και όσον αφορά τη δυνατότητά τους να
εκπαιδεύσουν τα μέλη της ομάδας στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Η κατανομή των απαντήσεων για τις δύο ομάδες ήταν η ακόλουθη.
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Συμπεράσματα και Προτάσεις
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι επαγγελματίες και οι εθελοντές που
υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες στην Ελλάδα αποτελούνται από διάφορες ειδικότητες από
επαγγελματίες υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματικούς συμβούλους μέχρι και
προσωπικό χαμηλότερων τυπικών προσόντων. Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι εθελοντές
απασχολούνται σε διάφορες δομές οι οποίες περιλαμβάνουν νοσηλευτικά ιδρύματα, διάφορες
σχετικές δημόσιες υπηρεσίες εποπτευόμενες από υπουργεία, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες,
δομές ισότητας φύλων, δομές παροχής προστασίας και αρωγής, μη κυβερνητικές και
εθελοντικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης,
συμβουλευτικές εταιρείες.
Οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες καταρτίζονται μέσω
πιστοποιημένων προγραμμάτων που παρέχονται από εταιρείες συμβούλων και κέντρα
επαγγελματικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στη δια βίου συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση, ενώ ιδίως αυτοί που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα καταρτίζονται, μέσω
πιστοποιημένων προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, αρκετοί επαγγελματίες ειδικεύονται
περαιτέρω, παρακολουθώντας συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ συμμετέχουν
σε συνέδρια εντός και εκτός της χώρας, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
Σε σχέση με τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών και εθελοντών, προκειμένου να
υποστηρίζουν καλύτερα τις ευάλωτες γυναίκες και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων
γυναικών που υποστηρίζουν ώστε να γίνουν οικονομικά ενεργές, μπορούν να αναφερθούν οι
παρακάτω προτάσεις αναφορικά με τα θέματα κατάρτισης:
 Προσέγγιση των ευάλωτων γυναικών, ακόμα και μέσω επαφών στο δρόμο (street work),
δεδομένων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες γυναίκες στην πρόσβαση των
υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνεται ορθή αξιοποίηση αυτών.
 Εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ωφελούμενης.
 Συνδυασμός των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής με ψυχοκοινωνική
στήριξη, με στόχο την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης, καθώς και την
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 Παροχή κατάρτισης προς ευάλωτες γυναίκες με χαμηλά τυπικά προσόντα,
συμπεριλαμβανομένων τυπικών δεξιοτήτων, όπως οι ΤΠΕ και οι ξένες γλώσσες
 Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης προς ευάλωτες γυναίκες με υψηλότερα τυπικά
προσόντα, π.χ. σε θέματα επιχειρηματικότητας.
 Ανάπτυξη κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων
Επιπλέον, για τους επαγγελματίες και οι εθελοντές προτείνονται τα παρακάτω μέτρα που
θα διευκόλυναν το ρόλο τους και θα βελτίωναν την υποστήριξή τους προς τις ευάλωτες
γυναίκες:
 Ενημέρωση σχετικά με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια ανάπτυξης
απαραίτητων επαγγελματικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες
 Προγράμματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες
 Δυνατότητα δικτύωσης με άλλες υπηρεσίες
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Δυνατότητα συντονισμού με άλλες υπηρεσίες με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών.
Δυνατότητα δικτύωσης και επικοινωνίας με επαγγελματίες του εξωτερικού με στόχο την
ενημέρωση σχετικά με πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη μορφή της ηλεκτρονικής μαθησιακής
πλατφόρμας.
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