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Το έργο EMPOWER δημιουργήθηκε ως απάντηση στην απογοητευτική εικόνα που εξακο-
λουθούν να προβάλλουν οι στατιστικές έρευνες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ευάλωτες γυναίκες (π.χ. ενδοοικογενειακή βία και εμπορία ανθρώπων) και στην ανάγκη για 
παροχή υψηλής ποιότητας υποστήριξης σε θέματα απασχολησιμότητας και επιχειρηματικό-
τητας με στόχο την καταπολέμηση του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας και την 
εκάστοτε τοπική κοινότητα. Η έκθεση «Ενδυνάμωση Απασχολησιμότητας Γυναικών – Οδη-
γός για Φορείς Χάραξης Πολιτικής» (“Female Empowerment for Employability – A Guide for 
Policymakers”) παρουσιάζει μία επισκόπηση των προσπαθειών, των εμπειριών και των προ-
τάσεών μας με βάση την πορεία εξέλιξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος EMPOWER, το 
οποίο, κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών, κατόρθωσε να προσφέρει άμεση υποστήρι-
ξη σε 98 επαγγελματίες υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων και εθελοντών) και σε 89 γυ-
ναίκες στις χώρες-εταίρους.

Η συγγραφή της παρούσας έκθεσης μας γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά, διότι αισθανόμαστε ότι 
βάλαμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια στήριξης των ευάλωτων γυναικών και των επαγγελ-
ματιών υποστήριξης σε θέματα απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας, η οποία στις 
μέρες κρίνεται αναγκαία από όσο ποτέ. 

Προτού προχωρήσουμε στην έκθεση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το πρόγραμμα δια βίου μάθησης Erasmus+ καθώς επίσης, τον Εθνικό Οργανι-
σμό του Ηνωμένου Βασιλείου Ecorys για την πολύτιμη (οικονομική) τους υποστήριξη και την 
πίστη τους στην επιτυχία του έργου EMPOWER. 
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Η έκθεση «Ενδυνάμωση Απασχολησιμότητας Γυναικών – Οδηγός για Φο-
ρείς Χάραξης Πολιτικής» (“Female Empowerment for Employability – A Guide 
for Policymakers”) παρουσιάζει το σκεπτικό και τα αποτελέσματα του έργου 
EMPOWER. Πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου αποτέλεσε 
αφενός η συνεργασία που είχαμε με διάφορους οργανισμούς υποστήριξης ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων και αφετέρου η αυξανόμενη ανάγκη για παροχή υψηλής 
ποιότητας υποστήριξης των ευάλωτων γυναικών, οι οποίες διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, κυρίως σε θέματα απασχολησι-
μότητας και οικονομικής ανεξαρτησίας. ώς εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου 
EMPOWER ήταν διττός:

Πρώτον, να προσφέρει υποστήριξη στις γυναίκες σε χώρες της Ευρώπης, 
που έχουν βιώσει κακουχίες στη ζωή τους ή έχουν πέσει θύματα βίας, κα-
κοποίησης και εμπορίας ανθρώπων (human trafficking) και παράλληλα να 
βελτιώσει την απασχολησιμότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες 
μέσω της ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης, της πίστης και της προσαρμο-
στικότητάς τους.

Δεύτερoν, να προσφέρει στους επαγγελματίες υποστήριξης που εργάζονται 
με ευάλωτες γυναίκες την απαραίτητη κατάρτιση στις διαπροσωπικές δε-
ξιότητες (soft skills), προκειμένου, στη συνέχεια, να μεταδώσουν αυτές τις 
δεξιότητες στις γυναίκες με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους 
και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας.

Το έργο EMPOWER, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+, είναι το αποτέλεσμα της αρμονικής συνεργασίας 4 ευρωπαϊκών ορ-
γανισμών:

•	 inova consultancy Ltd. – Ηνωμένο Βασίλειο
•	 social innovation Fund (siF) – λιθουανία 
•	 Vinnumálastofnun (VMst) – ισλανδία
•	 κέντρο μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (κμΟΠ)– Ελλάδα

κατά τη διάρκεια του έργου EMPOWER, αναπτύχθηκαν δύο ολοκληρωμένα εκ-
παιδευτικά προγράμματα – EMPOWER Others/yourself («Ενδυνάμωσε τους Άλ-
λους/τον Εαυτό σου») & EMPOWER circles™ («κύκλοι EMPOWER™») – στα οποία 
όλοι οι εταίροι βοήθησαν σημαντικά στη δημιουργία του περιεχομένου τους. Τα 
κύρια θέματα που θίχτηκαν στη διάρκεια των εκπαιδεύσεων ήταν τα ακόλουθα:

1. γνώση των δυνατών σημείων ενός ατόμου,
2. ενίσχυση των δυνατών σημείων και της αυτοπεποίθησης του ατόμου με 

στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την καλλιέργεια επιχει-
ρηματικού πνεύματος,

Συνοπτική Έκθεση
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3. εισαγωγή στη θετική ψυχολογία,
4. παρουσίαση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) για ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας του ατόμου,
5. παρουσίαση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) για ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας του ατόμου, και
6. παρουσίαση πρακτικών εργαλείων προσωπικής ενδυνάμωσης.

μέχρι σήμερα, έχουν παρακολουθήσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EMPOWER 
98 επαγγελματίες υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων και εθελοντών) και 89 
γυναίκες από τις χώρες των εταίρων, που έδειξαν έμπρακτα την ευρεία στήριξη 
τους προς το πρόγραμμα και εξέφρασαν, κατά γενική ομολογία, θετικά σχόλια 
για αυτό. 

με βάση τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και την ανατροφοδότηση που λάβαμε 
από τους συμμετέχοντες, παρουσιάζουμε τις παρακάτω προτάσεις που στόχο 
έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα της υποστήριξης και να τονίσουν την ανάγκη 
των επαγγελματιών υποστήριξης, των εθελοντών και των ευάλωτων γυναικών 
για πρόσβαση σε αντίστοιχα προγράμματα. Εάν εφαρμοστούν οι συστάσεις αυ-
τές, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση (της αναγνώρισης) των δυνα-
τών σημείων όλων των εμπλεκόμενων μερών και κατά συνέπεια, θα οδηγήσουν 
σε μία περισσότερο ανθεκτική κοινωνία.

•	 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες και προ-
σαρμοσμένες ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ωφελούμενης.

•	 θα πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση στις ευάλωτες γυναί-
κες που διαθέτουν υψηλότερα τυπικά προσόντα, π.χ. σε θέματα επιχει-
ρηματικότητας.

•	 Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να συνδυ-
άζονται με ψυχοκοινωνική στήριξη, με στόχο την ενίσχυση της αυτο-
πεποίθησης και την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills).

•	 Η κατάρτιση που θα παρέχεται στις ευάλωτες γυναίκες με χαμηλά τυ-
πικά προσόντα θα πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
τυπικές δεξιότητες, όπως οι ΤΠΕ και οι ξένες γλώσσες.

•	 Οι διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) θα πρέπει να αποτελούν ανα-
πόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών.

•	 Η προσέγγιση της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) θα πρέ-
πει να είναι εξίσου ατομοκεντρική και ομαδοκεντρική. Η συμβουλευ-
τική καθοδήγηση σε ομαδικό επίπεδο θα μπορούσε να βοηθήσει τις 
γυναίκες να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
επίλυσης συγκρούσεων.
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•	 Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν αντιστοίχιση μεταξύ των δεξιοτή-
των των ωφελούμενων και των θέσεων εργασίας των εταιρειών, καθώς 
και των αμειβόμενων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

•	 θα πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη στους 
αρμόδιους οργανισμούς, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ολο-
κληρωμένα προγράμματα κατάρτισης στον χώρο εργασίας, να συγκε-
ντρώνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και 
να προσφέρουν στους επαγγελματίες υποστήριξης περισσότερες ευκαι-
ρίες κατάρτισης εκτός του χώρου εργασίας.

•	 Οι πολιτικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ισχυρότερης 
δικτύωσης με άλλες συναφείς υπηρεσίες, οργανισμούς απασχόλησης, 
κέντρα Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών κτλ. με στόχο τη βελτί-
ωση της αποτελεσματικότητας των παραπομπών καθώς επίσης, της 
διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και 
εργαστήρια (workshops) για επαγγελματίες που αποβλέπουν στη βελ-
τίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

•	 Οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες κατάρ-
τισης που θα επικεντρώνονται  στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
και της επιχειρηματικότητας.

•	 Η παροχή κατάρτισης τόσο στους επαγγελματίες υποστήριξης όσο και 
στις ευάλωτες γυναίκες θα πρέπει να έχει περισσότερο ευέλικτο χαρα-
κτήρα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα online μαθήματα κατάρτισης 
προκειμένου να προσαρμόζονται σύμφωνα με το ωράριο εργασίας και 
τις λοιπές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.
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Τα στατιστικά δεδομένα εξακολουθούν να περιγράφουν μία ζοφερή εικόνα των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες γυναίκες, εντός και εκτός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ενδεχομένως τις εμποδίζουν να γίνουν οικονομικά ή 
εκπαιδευτικά δραστήριες. 

•	 1 στις 4 γυναίκες στην Ευρώπη βιώνει ενδοοικογενειακή βία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της  ζωής της (council of Europe, 2002),

•	 περίπου το 6-10% των γυναικών υφίστανται ενδοοικογενειακή βία σε ένα 
δεδομένο έτος (council of Europe, 2002), 

•	 το 68% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking) είναι γυναίκες 
(2013, Eurostat), και

•	 ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών προσφύγων που ζουν στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο έχει υποστεί βία πριν την άφιξή του, ενώ εξακολουθεί να είναι 
ευάλωτο στη βία και στη χώρα εγκατάστασής του (Refugee council, 2012). 

Τα τελευταία χρόνια, οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με ποικίλους υποστη-
ρικτικούς φορείς (π.χ. ο εταίρος inova, στο έργο tRutH, επιχείρησε να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας, των αστυνο-
μικών υπαλλήλων, των νοσηλευτών, κτλ. όσον αφορά τις ενδείξεις της εμπορίας 
ανθρώπων) μας έχουν βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη που υπάρ-
χει για παροχή υψηλότερης ποιότητας υποστήριξης των ευάλωτων γυναικών, οι 
οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την 
τοπική τους κοινότητα, με στόχο την (επαν)εύρεση εργασίας και την οικονομι-
κή τους ανεξαρτησία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρείται ότι η παρο-
χή υποστήριξης στους τομείς της προσωπικής ενδυνάμωσης, της ενίσχυσης της 
αυτοπεποίθησης, της απασχολησιμότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων  
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εθελοντές. ώστόσο, τόσο οι επαγγελματίες 
υποστήριξης όσο και οι εθελοντές που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες έχουν 
παραμεληθεί από την άποψη του είδους και της ποικιλίας των προγραμμάτων 
κατάρτισης που είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση. Αν και διεξάγονται προ-
γράμματα κατάρτισης με ειδική θεματολογία, οι επαγγελματίες υποστήριξης 
δηλώνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι δεν αισθάνονται αρκετά ικανοί, 
ώστε να παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση στις συμβουλευόμενές τους 
πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματι-
κότητα (βλέπε κεφάλαιο 2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα 
που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου EMPOWER).

Η δύναμη της διακρατικής σύμπραξης του έργου EMPOWER έγκειται αφενός 
στην αναγνώριση των σημαντικών προαναφερθέντων κοινωνικών θεμάτων και 
αφετέρου στην ανάληψη δράσης με στόχο την καλύτερη δυνατή διευθέτησή 
τους. Η έναρξη του έργου EMPOWER έγινε το 2016, με την πολύτιμη υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης 
Erasmus+, με απώτερο σκοπό:

Εισαγωγή στο έργο EMPOWER
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•	 να προσφέρει υποστήριξη στις γυναίκες σε χώρες της Ευρώπης, που έχουν 
βιώσει κακουχίες στη ζωή τους ή έχουν πέσει θύματα βίας, κακοποίησης και 
εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και παράλληλα να βελτιώσει την απασχο-
λησιμότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω της ανάπτυξης της 
αυτοπεποίθησης, της πίστης και της προσαρμοστικότητάς τους και

•	 να προσφέρει στους επαγγελματίες υποστήριξης που εργάζονται με ευάλω-
τες 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 ευκαι-
ριών επιχειρηματικότητας.

Το έργο EMPOWER αποτέλεσε πρωτοβουλία 4 ευρωπαϊκών οργανισμών: 

Η μικρο-μεσαία Επιχείρηση inova consultancy Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) ειδικεύ-
εται στην παροχή ευέλικτων συμβουλευτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες οργανισμών και ιδιωτών διεθνώς στους τομείς της διαφορετικότη-
τας, των ίσων ευκαιριών και της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, διαθέτει πείρα 
και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και τη διεξαγωγή προγραμμάτων προσωπικής 
και συμβουλευτικής καθοδήγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διεθνές επίπεδο 
για γυναίκες  σε ποικίλους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η διοίκηση επιχει-
ρήσεων και τα επιστημονικά πεδία του stEM. Το 2013, η inova ήταν επικεφαλής 
του ευρωπαϊκού έργου tRutH σε συνεργασία με το sheffield college, το οποίο 
ανέπτυξε ένα καινοτόμο online πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες «πρώ-
της γραμμής» με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων (trafficking).

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της inova συνδυάζουν υψηλά προσόντα και μα-
κρά πείρα στην οργανωσιακή ανάπτυξη, την ψυχολογία και την προσωπική και 
συμβουλευτική καθοδήγηση. Παράλληλα, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη παραδείγ-
ματα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη με σκοπό την ενίσχυση οργανισμών 
και ιδιωτών στον τομέα της προσωπικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης.

Το social innovation Fund (siF) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία 
ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό να βοηθήσει τους ενήλικες να επιδιώξουν θετικές 
αλλαγές στη ζωή τους μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής 
υποστήριξης, παροχής πληροφοριών και συμβουλευτικής.

Από την ίδρυσή του, το social innovation Fund έχει ασχοληθεί με ποικίλες μειο-
νεκτούσες κοινωνικές ομάδες (π.χ. γυναίκες που επέζησαν από περιστατικά εν-
δοοικογενειακής βίας, άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, 
άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, μετανάστες κά) που έχουν λιγότε-
ρες ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Επίσης, λαμβάνει 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις άνεργες γυναίκες με στόχο την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν, ενισχύοντας την αυτοπε-
ποίθησή τους και βοηθώντας τες να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες και 
κατ’ επέκταση, να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για απασχόληση. Ακόμη, παρέχει 
υπηρεσίες συμβουλευτικής και προσωπικής καθοδήγησης καθώς και προγράμ-
ματα κατάρτισης που αποβλέπουν στην επιτυχή ένταξη των μη προνομιούχων 
ατόμων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Η Διεύθυνση Εργασίας (Δημόσιες υπηρεσίες Απασχόλησης), της ισλανδίας, δια-
χειρίζεται τις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας. Ακόμη, προσφέρει υπηρεσίες 
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συμβουλευτικής και απασχόλησης καθώς επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα 
και ποικίλες δραστηριότητες για ανέργους. Πέραν αυτού, οι Δημόσιες υπηρεσίες 
Απασχόλησης παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες μέσω της 
υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων για ανέργους.  Όλοι όσοι αναζητούν ερ-
γασία, μπορούν να λάβουν δωρεάν βοήθεια και καθοδήγηση από συμβούλους 
απασχόλησης. Επικεντρώνεται στην προσωπική ενδυνάμωση των συμβουλευ-
όμενων και προσπαθεί να τους δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά 
εργασίας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Εργασίας είναι ο αρμόδιος φορέας που παρέχει βοήθεια 
στην αναζήτηση εργασίας των προσφύγων. Για τον σκοπό αυτό, έχει καταρτίσει 
ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εργοδότες και συμβού-
λους με θέμα διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν τους πρόσφυγες. Περιλαμ-
βάνει μία λίστα καθηκόντων και ένα αναλυτικό εγχειρίδιο στο οποίο, μεταξύ άλ-
λων, περιγράφεται λεπτομερώς το νομικό καθεστώς των προσφύγων και τρόποι 
με τους οποίους οι εργοδότες μπορούν να κάνουν τα άτομα αυτά να νιώσουν 
ευπρόσδεκτα στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον. Η Διεύθυνση Εργασίας προ-
σφέρει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα στους πρόσφυγες, όπως:

•	 μαθήματα ισλανδικής γλώσσας
•	 μαθήματα για δίπλωμα οδήγησης
•	 Άδεια χειρισμού βιομηχανικών μηχανημάτων
•	 Αναζήτηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα
•	 μέτρα που αφορούν την εργασία

Το κμΟΠ είναι μία από τις μακροβιότερες μκΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή 
υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στους κύρι-
ους τομείς εξειδίκευσης του κμΟΠ συγκαταλέγονται  η κοινωνική πρόνοια και 
η υγεία, η απασχολησιμότητα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
η επιστημονική έρευνα και η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολι-
τικής. 

Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων κοινοτικών 
δομών (τρία Οικοτροφεία και ένα κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταρα-
χές ή νοητική υστέρηση καθώς επίσης κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
διάφορες πόλεις), το κμΟΠ συμμετέχει ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρω-
παϊκά/διεθνή έργα διευθετώντας κοινωνικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στους 
νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και τους μακροχρόνια ανέργους, τα 
θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων (human trafficking), τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τις μειονοτικές ομάδες.

Τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε εκπαιδεύσει τουλάχιστον 98 επαγγελματίες υπο-
στήριξης (συμπεριλαμβανομένων και εθελοντών) και 89 γυναίκες στις χώρες των 
εταίρων βοηθώντας τους συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά να αναπτύξουν 
όχι μόνο την προσωπική τους αυτοπεποίθηση, απασχολησιμότητα και επιχειρη-
ματικότητα αλλά και των συμβουλευόμενών τους μέσω μίας εκπαίδευσης βάσει 
δυνατών σημείων. Για τον σκοπό αυτό, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος EMPOWER (“EMPOWER training”) (βλέπε κεφάλαιο 3) 
και των κύκλων EMPOWER (“EMPOWER circles™”) (βλέπε κεφάλαιο 4).
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Το πλήρες πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων περιλάμβανε 8 μαθήματα κατάρτισης 
και 3 κύκλους EMPOWER, ενώ όλοι οι εταίροι συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημι-
ουργία του περιεχομένου τους. Τα βασικά θέματα (επιλεγμένα βάσει της έκθεσης 
“Power to change Report 2008”) που συζητήθηκαν στη διάρκεια των μαθημά-
των ήταν τα εξής:

1. γνώση των δυνατών σημείων ενός ατόμου,
2. ενίσχυση των δυνατών σημείων και της αυτοπεποίθησης του ατόμου με 

στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την καλλιέργεια επιχει-
ρηματικού πνεύματος,

3. εισαγωγή στη θετική ψυχολογία,
4. παρουσίαση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) για ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας του ατόμου,
5. παρουσίαση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) για ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας του ατόμου, και
6. παρουσίαση πρακτικών εργαλείων προσωπικής ενδυνάμωσης

Στα επόμενα κεφάλαια, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από το έργο, προσωπικές εμπειρίες ορισμένων συμμετεχόντων και προτά-
σεις των φορέων που συνεργάστηκαν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου 
EMPOWER. Όλα τα παραπάνω, όχι μόνο καταδεικνύουν την επιτυχία του παρό-
ντος έργου (λόγω της αδιάκοπης συλλογικής προσπάθειας και του ζήλου που 
επέδειξαν όλοι οι εταίροι στη διάρκεια της υλοποίησής του) αλλά επίσης, τη 
σημασία της συνεχούς παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
τόσο για τις ευάλωτες γυναίκες όσο και για τους επαγγελματίες υποστήριξης με 
έμφαση στους τομείς της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας.

ΠΕριΣΣΟΤΕρΕΣ ΠλΗρΟΦΟριΕΣ ΓιΑ ΤΟ ΕΤΑιρικΟ ΣΧΗ-

μΑ, ΤΑ ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ κΑι ΤΑ ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ ΤΟυ 

ΕρΓΟυ μΠΟρΕιΤΕ νΑ ΒρΕιΤΕ ΣΤΗν ΕΠιΣΗμΗ ιΣΤΟ-

ΣΕλιΔΑ:  HttPs://EMPOWERWOMEn.Eu/AbOut/

«Έρχομαι πάντα σε πολύ 
δύσκολη θέση, όταν σκέ-

φτομαι τα προβλήματά μου, 
γιατί απλώς δεν μπορώ να 

βρω μία λύση…Κατά τη δι-
άρκεια των εκπαιδεύσεων, 

με βοήθησαν πολύ η εκπαι-
δεύτρια και τα μέλη της ομά-

δας μου. Συνειδητοποίησα 
ότι υπάρχουν λύσεις αρκεί 

να μην πανικοβάλλεσαι και 
να είσαι αισιόδοξη.»

1 Σε αυτή την έκθεση, οι δεξιότητες που αναγνωρίστηκαν ότι είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες (αμειβόμενοι Επαγγελματίες υποστήριξης και 

Εθελοντές) που εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες και επιθυμούν να τους προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη σε θέματα απασχολησιμότητας ή 

επιχειρηματικότητας, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, είναι οι εξής:

•	άριστες	δεξιότητες	διαχείρισης	ομάδων,	συμπεριλαμβανομένης	της	ικανότητας	αποτελεσματικού	σχεδιασμού	και	συντονισμού	ομαδικών	συναντήσεων,

•	άριστες	επικοινωνιακές	δεξιότητες,	π.χ.	σαφής	γλωσσική	έκφραση	και	θετική	γλώσσα	του	σώματος,

•	δεξιότητες	ενεργητικής	ακρόασης	σε	συνδυασμό	με	την	ικανότητα	να	απαντούν	με	ενσυναίσθηση	στα	μέλη	της	ομάδας	τους,

•	ικανότητα	αμφισβήτησης	των	συμμετεχόντων,	εφόσον	κρίνεται	σκόπιμο	και	αναγκαίο,	με	έναν	μη	συγκρουσιακό	αλλά	κατηγορηματικό	τρόπο,

•	ικανότητα	χειρισμού	ζητημάτων,	όπως	ο	θυμός,	στο	πλαίσιο	της	ομάδας,

•	ικανότητα	κατανόησης	των	επαγγελματικών	ορίων	και	των	περιορισμών	του	εκπαιδευτή/της	εκπαιδεύτριας	εντός	της	ομάδας,	π.χ.	αποφυγή	προσωπικής	

ανάμειξης στη ζωή των γυναικών.
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Εκπαιδευτές 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΚ), Απασχο-
λησιμότητα και Επιχειρηματι-
κότητα

Προκειμένου το έργο EMPOWER να υλοποιηθεί όπως πρέ-
πει, στην έναρξή του οι εταίροι διεξήγαγαν εκτεταμένη 
έρευνα σχετικά με την κατάσταση και την ποιότητα των 
καταρτίσεων και των εκπαιδεύσεων που παρέχονται τόσο 
στους επαγγελματίες υποστήριξης και τους εθελοντές που 
εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες, όσο και στις ευάλωτες 
γυναίκες. Σε όλες τις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες πραγ-
ματοποιήθηκε έρευνα δευτερογενών στοιχείων (έρευνα 
γραφείου), διοργανώθηκαν ομάδες εστιασμένης συζήτη-
σης (focus groups), και, παράλληλα, υλοποιήθηκε έρευνα 
μέσω του διαδικτύου. 

Ευρήματα από την Έρευνα Δευτερογε-
νών Στοιχείων (Έρευνα Γραφείου)

Οι επαγγελματίες υποστήριξης συμβάλλουν σημαντικά στη 
βελτίωση των ψυχικών ικανοτήτων και της προσωπικής 
ανάπτυξης των ευάλωτων γυναικών. Οι ευάλωτες γυναί-
κες αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα λόγω των 
επιπρόσθετων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν, βά-
σει του φύλου τους (π.χ. διακρίσεις, ενδοοικογενειακή βία, 
trafficking, κλπ.). Οι επαγγελματίες υποστήριξης είναι απα-
ραίτητοι στην πορεία των γυναικών προς την (επαν)ένταξη 
στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Προέρχονται από 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευ-
τές, ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λει-
τουργούς, νομικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς 
συμβούλους, συμβούλους καριέρας, μέντορες, προπονητές 
ζωής και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται σε σχε-
τικές υπηρεσίες. Επιπλέον, υπάρχει ένας σημαντικός αριθ-
μός ατόμων που υποστηρίζουν τις γυναίκες σε εθελοντική 
βάση, παρέχοντας βοήθεια σε καθημερινές δραστηριότη-
τες καθώς και συναισθηματική υποστήριξη, μέσω μκΟ και 
εθελοντικών οργανώσεων. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει 

ανθρώπους που δρουν ως μέντορες και προσωπικοί προ-
πονητές, αλλά χωρίς απαραίτητα να έχουν το αντίστοιχο 
εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Η έρευνά μας έδειξε ότι οι επαγγελματίες υποστήριξης ευ-
άλωτων γυναικών απασχολούνται σε διάφορες δομές οι 
οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα, δημόσιες υπηρεσίες εποπτευόμενες από το κράτος, 
συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες, δομές ισότητας φύλων, 
κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, κέντρα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης (ΕΕκ), μη κυβερνητικές και εθε-
λοντικές οργανώσεις καθώς και συμβουλευτικές εταιρείες.

Προγράμματα κατάρτισης των επαγ-
γελματιών που υποστηρίζουν ευάλωτες 
γυναίκες 

Τα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε επαγ-
γελματίες που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες διαφέρουν 
ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα οι επαγγελματίες του ιδιωτι-
κού τομέα που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
(όχι ειδικά γυναίκες) συνήθως καταρτίζονται μέσω πιστο-
ποιημένων προγραμμάτων που παρέχονται από εταιρείες 
συμβούλων και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕκ). Οι επαγγελματίες υποστήριξης ευάλω-
των γυναικών που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου 
καταρτίζονται μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων που 
υλοποιούνται από το ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ινΕΠ) του 
Εθνικού κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – 
(ΕκΔΔΑ).

Στην ισλανδία, η κατάρτιση των επαγγελματιών υποστήρι-
ξης περιορίζεται στην εκπαίδευση που λαμβάνουν από τις 



12

επίσημες σπουδές τους. ώστόσο, μπορούν να παρακολου-
θήσουν συγκεκριμένα μαθήματα κατάρτισης στα λεγόμενα 
κέντρα Δια Βίου μάθησης. 

Στη λιθουανία, οι επαγγελματίες που εργάζονται με γυναί-
κες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία μπορούν να κα-
ταρτιστούν είτε στα Εξειδικευμένα κέντρα Βοήθειας (sHc) 
είτε σε άλλες σχετικές μκΟ βάσει των έργων που αυτές 
υλοποιούν. Οι περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες παρέχονται εσωτερικά λόγω της έλλειψης πόρων, αλλά 
και της προτίμησης να εστιάσουν στην ανάπτυξη/βελτίωση 
αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για 
την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής και συναισθηματικής 
υποστήριξης στις γυναίκες, παρά σε αυτές που απαιτούνται για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οργανώσεις και οι οργανισμοί πα-
ρέχουν εισαγωγική εκπαίδευση, υποστήριξη και κατάρτιση 
σε μια σειρά από βασικές θεματικές, έτσι ώστε οι επαγγελ-
ματίες υποστήριξης να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανά-
γκες των συμβουλευόμενών τους σε τακτική βάση. ώστό-
σο, όσον αφορά τις οργανώσεις που υποστηρίζουν ειδικά 
τις γυναίκες, η εκπαίδευση που παρέχεται είναι ad-hoc και 
συνήθως περιλαμβάνει κατάρτιση κατά την εργασία (on the 
job training), λόγω των περιορισμένων προϋπολογισμών 
κατάρτισης.

Σε πολλές περιπτώσεις και σε όλες τις χώρες-εταίρους, οι 
επαγγελματίες υποστήριξης αναζητούν την προσωπική ανά-
πτυξη μέσω μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων που διεξάγονται στο πλαίσιο (Ευρωπαϊκών) Προ-
γραμμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και υλο-
ποιούνται από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και μκΟ.

Ευρήματα από τις Ομάδες Εστιασμένης 
Συζήτησης (Focus Groups)
Όλοι οι εταίροι του έργου διοργάνωσαν ομάδες εστιασμέ-
νης συζήτησης (focus groups) τόσο με επαγγελματίες όσο 
και με εθελοντές που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες. 
Στόχος των συζητήσεων ήταν η διερεύνηση των εκπαιδευ-
τικών τους αναγκών και των απόψεων τους όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που παρέχουν για την υποστήριξη ευάλωτων 
γυναικών σε θέματα απασχολησιμότητας και επιχειρημα-
τικότητας. Σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, η πλειονότητα 
των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, από τις οποίες οι περισ-
σότερες ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου. Απασχο-
λούνται σε μκΟ, κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, ενώ παρέχουν υποστήριξη τόσο σε 
ευάλωτες γυναίκες όσο και σε άλλες ομάδες που το έχουν 
ανάγκη.

Τα κύρια ευρήματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης 
(focus groups) παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και 
προσφέρουν χρήσιμη γνώση για την επιλογή προτεραιο-

τήτων χάραξης πολιτικής στον τομέα της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕκ). 

Οι συμμετέχοντες επισήμαναν μια σειρά υπηρεσιών κα-
τάρτισης και υποστήριξης που βοηθούν τις γυναίκες στην 
(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αυτές περιλαμβά-
νουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους οργανι-
σμούς και σχετίζονται με την απασχολησιμότητα, προγράμ-
ματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης διαφόρων γυναικών 
και ευπαθών ομάδων που παρέχονται από μκΟ, εθελοντι-
κές οργανώσεις και κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, καθώς 
και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου 
μάθησης τα οποία παρέχονται από δημόσια ιδρύματα και 
ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης.

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρε-
σιών, διατυπώθηκαν ποικίλες απόψεις. Για παράδειγμα, οι 
περισσότεροι από τους ερωτώμενους από τη λιθουανία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν τις υπηρεσίες που σχετίζο-
νται με την απασχόληση πολύ ωφέλιμες για τις γυναίκες που 
τις χρησιμοποιούν, καθώς τέτοιες υπηρεσίες τις βοηθούν 
να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, να ανακαλύψουν 
τα δυνατά τους σημεία, να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες 
που προσφέρονται και τις παρακινούν για θετικές αλλαγές 
στη ζωή τους. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι από τους ερω-
τώμενους από την Ελλάδα θεωρούν αυτές τις υπηρεσίες 
αναποτελεσματικές, διότι αυτές είναι συνήθως προσωρινές 
τοποθετήσεις που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις 
δεξιότητες των ευάλωτων γυναικών ούτε παρέχουν επαρκή 
βοήθεια, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να ξεφύγουν από τα 
εχθρικά περιβάλλοντα που βρίσκονται (π.χ. θύματα ενδο-
οικογενειακής βίας). Πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν, επί-
σης, ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών έχει 
επηρεαστεί από τις περικοπές των δημοσίων προϋπολογι-
σμών, ιδίως στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι συμμετέχοντες πρότειναν ορισμένα κίνητρα τα οποία θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσματικά στο να διευ-
κολύνουν την πρόσβαση των γυναικών σε υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, καθώς και στην παρακολούθηση ενός προγράμ-
ματος κατάρτισης.
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καλύτερη διάδοση πληροφοριών σχε-
τικά με τις διαθέσιμες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες.

Παροχή οικονομικής υποστήριξης ή 
αντιστάθμιση ως προς το κόστος μετα-

κίνησης. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επεκτείνουν την προβολή τους και την 

προσέγγισή τους προς τις γυναίκες.

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με 
την οργάνωση και αισθήματος ασφάλει-

ας των συμμετεχόντων.

Παροχή φροντίδας και φύλαξης παιδιών 
(κατά προτίμηση στον τόπο που παρέ-

χεται η υπηρεσία).

Πραγματοποίηση της κατάρτισης κατά 
τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας 

των σχολείων.

Οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν σε μια δοκιμαστική 
συνεδρία, έτσι ώστε να γνωρίσουν την 
υπηρεσία και να αποκτήσουν εμπιστο-

σύνη για να έρθουν σε μελλοντικές 
συνεδρίες.

Παροχή πιστοποιητικού παρακολούθη-
σης/ ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

Παρουσίαση παραδειγμάτων προς μίμη-
ση / ιστοριών επιτυχίας.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες ανέφεραν τις παρακάτω ικανότητες και δεξιότητες ως απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης:

ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, π.χ. 
να είναι δεκτικοί και καλοί ακροατές.

να έχουν επαγγελματική εμπειρία αλλά 
και εμπειρίες ζωής.

Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τις 
γυναίκες και αποφυγή στερεοτυπικών 
αντιλήψεων και διατύπωσης κρίσης.

Εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαίδευσης με 
στόχο την ενθάρρυνση, την υποστήριξη 

και τη θετική στάση.
Ενσυναίσθηση και συμπόνια.

Συναισθηματική νοημοσύνη και ωρι-
μότητα με στόχο την αποτελεσματική 

υποστήριξη αυτών των γυναικών.

ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών με 
ενημερωτικό, κατανοητό και ελκυστικό 

τρόπο.

υπομονή και κατανόηση των γυναικών, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν πληροφορίες και να κάνουν 

αλλαγές με τον προσωπικό τους ρυθμό.

Συναισθηματική ανθεκτικότητα και 
ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες άγ-

χους, ικανότητα επίλυσης καταστάσεων 
σύγκρουσης.

θετική στάση και ικανότητα ενδυνάμω-
σης άλλων ανθρώπων.

καλή γνώση των κατάλληλων υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών.

θετική στάση και ικανότητα ενδυνάμω-
σης άλλων ανθρώπων.

Δεξιότητες και ικανότητες για την 
καλύτερη αξιολόγηση της ψυχολογικής 
κατάστασης των ευάλωτων γυναικών.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει 
να είναι εξατομικευμένες και προσαρ-
μοσμένες ανάλογα με τις ανάγκες της 

εκάστοτε ωφελούμενης.

Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανα-
τολισμού θα πρέπει να συνδυάζονται με 

ψυχοκοινωνική στήριξη, με στόχο την 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την 
ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων 

(soft skills).

Η κατάρτιση που θα παρέχεται στις 
ευάλωτες γυναίκες με χαμηλά τυπικά 
προσόντα θα πρέπει να τους δίνει τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν τυπικές 
δεξιότητες, όπως οι ΤΠΕ και οι ξένες 

γλώσσες.

θα πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη 
κατάρτιση στις ευάλωτες γυναίκες που 

διαθέτουν υψηλότερα τυπικά προσόντα, 
π.χ. σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) 
θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η προσέγγιση της συμβουλευτικής 
καθοδήγησης (mentoring) θα πρέπει να 
είναι εξίσου ατομοκεντρική και ομαδο-
κεντρική. Η συμβουλευτική καθοδήγη-

ση σε ομαδικό επίπεδο θα μπορούσε να 
βοηθήσει τις γυναίκες να αποκτήσουν 

δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνί-
ας και επίλυσης συγκρούσεων.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν 
αντιστοίχιση μεταξύ των δεξιοτήτων 
των ωφελούμενων και των θέσεων 

εργασίας των εταιριών, καθώς και των 
αμειβόμενων προγραμμάτων πρακτικής 

άσκησης.

θα πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη 
οικονομική υποστήριξη στους αρμό-
διους οργανισμούς, ώστε να είναι σε 

θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένα 
προγράμματα κατάρτισης στον χώρο 

εργασίας, να συγκεντρώνουν επικαιρο-
ποιημένες πληροφορίες για την αγορά 
εργασίας, καθώς και να προσφέρουν 

στους επαγγελματίες υποστήριξης πε-
ρισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης εκτός 

του χώρου εργασίας.

Οι πολιτικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
τη δημιουργία ισχυρότερης δικτύωσης 
με άλλες συναφείς υπηρεσίες, οργανι-
σμούς απασχόλησης, κέντρα Παροχής 

Επιχειρηματικών Συμβουλών κτλ. με 
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας των παραπομπών, καθώς 

επίσης, της διάδοσης των πληροφοριών 
σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και 
εργαστήρια (workshops) για επαγγελμα-
τίες που αποβλέπουν στη βελτίωση των 

επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρουν 
περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης που 
θα επικεντρώνονται στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας και της επιχειρημα-
τικότητας.

Η παροχή κατάρτισης τόσο στους επαγγελματίες υποστήριξης όσο και στις ευάλωτες 
γυναίκες θα πρέπει να έχει περισσότερο ευέλικτο χαρακτήρα, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στα online μαθήματα κατάρτισης, προκειμένου να προσαρμόζονται σύμφω-
να με το ωράριο εργασίας και τις λοιπές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς τις ευάλωτες γυναίκες

Η έρευνά μας κατέδειξε την ποικιλία των τύπων και των μεθόδων κατάρτισης ανάμεσα στις εμπλε-
κόμενες χώρες του έργου και επιβεβαίωσε τη ζήτηση εξειδικευμένης κατάρτισης που θα δίνει τη δυ-
νατότητα στους επαγγελματίες υποστήριξης να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των ευάλωτων 
γυναικών που επιθυμούν να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 
που παρέχονται σε ευάλωτες γυναίκες, στοχεύοντας στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, οι 
εταίροι του EMPOWER προτείνουν τις ακόλουθες συστάσεις: 
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
EMPOWER και η μεθοδολογική 
του προσέγγιση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EMPOWER αναπτύχθηκε με 
βάση την αυξανόμενη ανάγκη για παροχή υποστήριξης 
υψηλής ποιότητας καθώς και εκπαίδευσης σε ευάλωτες 
γυναίκες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγο-
ρά εργασίας. Επίσης, έλαβε υπόψη τις αυξανόμενες εκπαι-
δευτικές ανάγκες των επαγγελματιών υποστήριξης που 
εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες, οι οποίοι αναφέρουν 
ότι αισθάνονται λιγότερο ικανοί να υποστηρίξουν τις συμ-
βουλευόμενές τους και να τους παρέχουν πληροφορίες και 
καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την απασχολησιμό-
τητα και την επιχειρηματικότητα. Το EMPOWER αποτελεί 
ένα καινοτόμο μεικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 
περιλαμβάνει:

Το Πρόγραμμα EMPOWER Others («Ενδυνάμωσε τους 
Άλλους») για Επαγγελματίες Υποστήριξης: απευθύνεται 
σε επαγγελματίες και εθελοντές που υποστηρίζουν ευ-
άλωτες γυναίκες. Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες υπο-
στήριξης την απαραίτητη κατάρτιση στις διαπροσωπικές 
δεξιότητες (soft skills), προκειμένου στη συνέχεια αυτοί 
να είναι σε θέση να μεταδώσουν αυτές τις δεξιότητες στις 
γυναίκες, με απώτερο στόχο την αύξηση της απασχολη-
σιμότητάς τους και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας.

Το Πρόγραμμα EMPOWER Yourself («Ενδυνάμωσε τον 
Εαυτό σου») για Ευάλωτες Γυναίκες: απευθύνεται σε γυ-
ναίκες που έχουν βιώσει διάφορες δυσκολίες στη ζωή τους 
(π.χ. ενδοοικογενειακή φωνή, trafficking, κλπ.) και οι οποίες 
επιθυμούν να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στό-
χος αυτού του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τις ευάλω-
τες γυναίκες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πίστη και προ-
σαρμοστικότητα έτσι ώστε να επιτύχουν οικονομικά.

Η Μεθοδολογία

Η προσέγγιση του εκπαιδευτικού προγράμματος EMPOWER 
είναι ένας επαναλαμβανόμενος κύκλος μάθησης (βλέπε 
Σχήμα 1) για τους συμμετέχοντες (επαγγελματίες υποστήρι-
ξης & εθελοντές και ευάλωτες γυναίκες), όπου η ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων (μέσω σεμιναρίων και εξάσκησης) 
συμπληρώνεται στη συνέχεια με την καινοτόμο μεθοδολο-
γία των EMPOWER circles™. (Βλέπε κεφάλαιο 4 για περισσό-
τερες λεπτομέρειες σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
EMPOWER circles™).

ΣΧΗμΑ 1. ΕΠΑνΑλΑμΒΑνΟμΕνΟΣ κυκλΟΣ μΑθΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕκΠΑι-

ΔΕυΤικΟ ΠρΟΓρΑμμΑ EMPOWER

Στις παρακάτω ενότητες γίνεται λεπτομερής περιγραφή 
του περιεχομένου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων EMPOWER Others και 
EMPOWER yourself.

«Τώρα, είμαι σε θέση να καταλαβαίνω καλύ-
τερα πώς όλες οι θεωρίες γίνονται πράξη. Το 

σίγουρο είναι ότι καθένας από εμάς πρέπει 
να τις προσαρμόζει με βάση τις ανάγκες του 

εκάστοτε συμβουλευόμενου, ώστε οι στόχοι 
του να είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί.»
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Η Διάρθρωση

καθώς το πρόγραμμα EMPOWER απευθύνεται τόσο σε 
επαγγελματίες υποστήριξης (αμειβόμενους ή εθελοντές) 
όσο και σε ευάλωτες γυναίκες, η διάρθρωση των μαθη-
μάτων που προσφέρονται είναι παρόμοια και για τις δύο 
ομάδες-στόχους, προκειμένου οι πρώτοι να ακολουθήσουν 
την ίδια πορεία εκμάθησης – αποκομίζοντας μια πρακτική 
εμπειρία των εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν, στη συνέχεια, πιο αποτελεσματικά με τις γυναίκες που 
συμβουλεύουν.

Συνολικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
εξής θεματικές, οι οποίες χωρίζονται σε 8 κεφάλαια, συνο-
λικής διάρκειας 4 εκπαιδευτικών ωρών το καθένα.

•	 γνώση των δυνατών σου σημείων,
•	 ενίσχυση των δυνατών σημείων και της αυτοπεποί-

θησης με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότη-
τας και την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος,

•	 θετική ψυχολογία,
•	 διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) για ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας,
•	 διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) για ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας,
•	 πρακτικά εργαλεία προσωπικής ενδυνάμωσης.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
“EMPOWER Learning Hub”

μια πολύ καινοτόμος πτυχή του EMPOWER είναι το διαδι-
κτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER Learning Hub, 
το οποίο αναπτύχθηκε για να παρέχει έναν διαδικτυακό 
χώρο στους επαγγελματίες υποστήριξης και στις ευάλωτες 
γυναίκες με τις οποίες εργάζονται, σε θέματα απασχολησι-
μότητας και επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει τα ακόλου-
θα μαθήματα:

•	 EMPOWER Others – Ενδυνάμωσε τους Άλλους (για 
Επαγγελματίες υποστήριξης)

•	 EMPOWER yourself – Ενδυνάμωσε τον Εαυτό σου (για 
γυναίκες που επιθυμούν να επανενταχθούν ή να εντα-
χθούν στην αγορά εργασίας

Το EMPOWER Learning Hub είναι μια απλή διαδικτυακή 
εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε στο σύστημα διαχείρι-
σης μαθημάτων Moodle. Ο κύριος στόχος του Hub είναι να 
προσφέρει νέες μορφές μαθησιακών εμπειριών, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στις μα-
θησιακές τους δραστηριότητες τόσο με σύγχρονο όσο και 
με ασύγχρονο τρόπο. Οι χρήστες του Hub έχουν πρόσβα-
ση στο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος EMPOWER 
που περιγράφηκε παραπάνω, καθώς και σε διάφορους 
Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, συμπεριλαμβανομένων 
χρήσιμων ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών βίντεο, συνδέ-
σμων σε άλλους σχετικούς ιστότοπους και υλικό. Επιπλέον, 
οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώ-
σεις τους με κουίζ και ασκήσεις. Όλο το υλικό διατίθεται στα 
αγγλικά, τα ελληνικά, τα ισλανδικά και τα λιθουανικά.

Πέρα από το ότι είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, 
το EMPOWER Learning Hub αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 
διάδοσης του έργου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και μετά 
το τέλος του, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά του.

Τα Κεφάλαια:

κεφάλαιο 1 – κατανόηση του γενικότερου πλαισίου

κεφάλαιο 2 – Αναγνώριση των δυνατών σας σημείων/ δυ-

νατών σημείων των συμβουλευόμενων σας

κεφάλαιο 3 – Ανάπτυξη των δυνατών σας σημείων και της 

αυτοπεποίθησής σας/ δυνατών σημείων 

και της αυτοπεποίθησης των ευάλωτων 

γυναικών σε θέματα απασχολησιμότητας 

και επιχειρηματικότητας

κεφάλαιο 4 – Εισαγωγή στη θετική ψυχολογία

κεφάλαιο 5 – Διαπροσωπικές δεξιότητες απασχολησιμό-

τητας

κεφάλαιο 6 – Διαπροσωπικές δεξιότητες επιχειρηματικότη-

τας ή ενδοεπιχειρηματικότητας για όσους/-

ες δεν ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική 

τους επιχείρηση

κεφάλαιο 7 – Από τη θεωρία στην πράξη: εργαλεία για 

ενδυνάμωση

κεφάλαιο 8 – Ενδυνάμωσε τους άλλους: εργαλεία και δρα-

στηριότητες σηματοδότησης

ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΕίνΑί ΔίΑθΕΣίΜΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛίΚΑ, ΤΑ ΕΛΛΗ-
νίΚΑ, ΤΑ ίΣΛΑνΔίΚΑ ΚΑί ΤΑ ΛίθΟυΑνίΚΑ ΣΤΗ ΔίΑΔίΚΤυΑ-
ΚΗ ΠΛΑΤΦΟρΜΑ ΤΟυ ΕρΓΟυ “EMPOWER LEaRninG Hub” 

HttPs://EMPOWER.kMOP.GR/

«Οι ομαδικές συζητήσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων ήταν το πιο δυνατό 
σημείο αυτού του προγράμματος.»
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
EMPOWER  στην Πράξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMPOWER
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Created by Freepik

89 Γυναίκες

EMPOWER Others
(«Ενδυνάμωσε τους Άλλους»)

EMPOWER Yourself
(«Ενδυνάμωσε τον Εαυτό σου»)

98 Επαγγελματίες Υποστήριξης 
& Εθελοντές

«Σας ευχαριστώ για το 
εποικοδοµητικό πρόγραµµα 
που µας παρείχατε. Ήταν 
πραγµατικά µία ξεχωριστή 
εµπειρία!»

«Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος EMPOWER, 

νιώθω µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, λιγότερο άγχος 
και επικοινωνώ µε τους άλλους 

πιο αποτελεσµατικά.» 

«Με τη βοήθεια του 
προγράµµατος EMPOWER, 

συνειδητοποίησα ότι για να βρω 
την ιδανική δουλειά για τον εαυτό 

µου, θα πρέπει οι προσωπικές µου 
αξίες να είναι παρόµοιες µε τις 

επαγγελµατικές.»

«Χαίροµαι πολύ που 
συµµετείχα σε ένα τόσο 
αξιόλογο πρόγραµµα. Οι 
γνώσεις που αποκόµισα 
ήταν πραγµατικά 
πολύτιµες.»

«Με βοήθησε πολύ 
η συνεργασία και η 
ανταλλαγή εµπειριών 
µε τις άλλες 
συµµετέχουσες.»

«Ενθουσιάστηκα µε τις 
έξυπνες, πρωτότυπες 
και ενδιαφέρουσες 
ασκήσεις του 
προγράµµατος.»

«Εξαιρετικό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Πλέον, 
ατενίζω το µέλλον µε 
µεγαλύτερη αισιοδοξία.»

«Αν και γνώριζα ποιες είναι 
οι προσωπικές µου αξίες, το 
πρόγραµµα EMPOWER µε 

βοήθησε πολύ να θέσω 
προτεραιότητες στη ζωή 

µου.»



18

Συμβουλές προς τους φορείς που 
ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να διεξάγουν στο μέλλον το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER θα πρέπει να συνδυά-
σουν τη μετάδοση γνώσεων με την ύπαρξη ενός υποστηρι-
κτικού  περιβάλλοντος μάθησης. Πιο συγκεκρι

μένα, είναι απαραίτητο:

•	 να δημιουργήσουν ένα φιλικό περιβάλλον προς τους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, 

•	 να γνωρίζουν το παρελθόν (βιώματα και εμπειρίες) των 
συμμετεχουσών όπως επίσης, τις ανάγκες και τις προσ-
δοκίες τους, 

•	 να είναι πεπειραμένοι ως προς τον τρόπο (συν)εργασίας 
με ενήλικες που έχουν βιώσει σοβαρά προβλήματα στη 
ζωή τους, 

•	 να διαθέτουν την τεχνογνωσία σχετικά με τη διοργάνω-
ση μαθημάτων e-learning, 

•	 να διαθέτουν καλή γνώση του διδακτικού υλικού,
•	 να συγκεντρώνουν τα παρακάτω ατομικά χαρακτηρι-

στικά: 
 ® θετική αυτοαξιολόγηση, 
 ® ικανότητα παρακίνησης των εκπαιδευόμενων,
 ® ικανότητα ανάλυσης συμπεριφοράς,
 ® πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, και
 ® σεβασμό και ανεκτικότητα.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πρό-
σβαση σε:

•	 αίθουσα/αίθουσες διδασκαλίας με προβολέα πολυμέ-
σων (multimedia projector) και ηλεκτρονικό υπολογι-
στή,

•	 λοιπό υλικό οργάνωσης των εκπαιδεύσεων (π.χ. χαρτο-
πίνακας, φυλλάδια, χαρτί & στιλό, κτλ.),

•	 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο internet 
για να έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες/-ουσες 
στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου “EMPOWER 
Learning Hub”.

ίστορίες που Εμπνέουν

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες βιντεοσκοπήθηκαν:

https://www.youtube.com/watch?v=rvHvQO-sbM0

https://www.youtube.com/watch?v=FGcy7GfYt3w

μαρτυρίες συμμετεχόντων – βλέπε παρακάτω.

ίστορίες που θα σας εμπνεύσουν:

sophie Maxwell – μία ιστορία Επιτυχίας και Προσαρμοστι-
κότητας

https://www.youtube.com/watch?v=CQfEtfV4kJE

«Με βοήθησαν πολύ οι Κύκλοι 
Συμβουλευτικής Καθοδήγησης 

(Mentoring Circles). Θα τους χρησιμο-
ποιήσω σίγουρα στην εργασία μου με 

τους συμβουλευόμενούς μου.»

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το διδα-
κτικό υλικό του έργου EMPOWER, οφείλουν σε κάθε περί-
πτωση να κάνουν ειδική αναφορά στο εν λόγω έργο και στο 
εταιρικό σχήμα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με τον εταίρο 
inova consultancy Ltd. για περισσότερες πληροφορίες.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrvHvQO-SBM0%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFGcy7GfYt3w
https://www.youtube.com/watch?v=CQfETfV4KJE
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Mary
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα “EMPOWER Others” (Ηνωμένο 
Βασίλειο) + Φοιτήτρια 
νομικής και Εθελόντρια στον 
οργανισμό ashiana

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.
 
με λένε Mary tear. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια νομικής 
στο πανεπιστήμιο του sheffield. κατάγομαι από την πόλη 
beverley, του East yorkshire. Εργάζομαι με καθεστώς με-
ρικής απασχόλησης στο γραφείο Erasmus που λειτουργεί 
στον χώρο του πανεπιστημίου. Επίσης, προσφέρω εθελο-
ντική εργασία στη φιλανθρωπική οργάνωση Ashiana στο 
sheffield, η οποία βοηθά ευάλωτες γυναίκες που στο παρελ-
θόν έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking), 
κακοποίησης ή ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητι-
κών οργάνων.

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη δι-
άρκεια των Εκπαιδεύσεων EMPOWER;

Το σπουδαιότερο πράγμα που έμαθα στη διάρκεια των εκ-
παιδεύσεων EMPOWER ήταν η σημασία του να έχει ένας άν-
θρωπος αυτοπεποίθηση και παράλληλα να προσπαθεί να 
ενθαρρύνει τις ευάλωτες γυναίκες (συμβουλευόμενες) να 
έχουν εξίσου εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Στην αρχή, νό-
μιζα  ότι οι εκπαιδεύσεις θα αφορούσαν μόνο τις γυναίκες 
με τις οποίες εργαζόμαστε, αλλά στη συνέχεια, κατάλαβα 
ότι ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδεύσεων ήταν αφιερωμένο 
σε εμάς, τους εκπαιδευτές. Για παράδειγμα, έμαθα δεξιότη-
τες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. 
Ακόμη, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις ιστορίες αξιό-
λογων γυναικών που κατάφεραν να αναπτύξουν τις δεξι-
ότητές τους μόνες τους, χωρίς να λάβουν βοήθεια. Τέλος, 
φτιάξαμε κολάζ για να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και 
τα δυνατά μας σημεία. Αυτή η δραστηριότητα με βοήθησε 
να συνειδητοποιήσω τα δυνατά μου σημεία εντός και εκτός 
δουλειάς.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που 
έπρεπε να ξεπεράσεις κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος EMPOWER;

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμένα ήταν να μιλήσω ανοιχτά 
για τον εαυτό μου. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των εκ-
παιδεύσεων μας ζητήθηκε, για να «σπάσει ο πάγος» μεταξύ 
μας και να νιώσουμε πιο οικεία, να επιλέξουμε ένα επίθετο 
που να περιγράφει τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι  εύκολα μία 
γυναίκα που εργάζεται με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες μπορεί να χάσει την αυτοπεποίθησή της 
και δύσκολα μπορεί να επαινέσει τον εαυτό της. Για εμένα, 
προσωπικά, ήταν πολύ σημαντικό να καταφέρω να ξεπερά-
σω αυτό το εμπόδιο, ώστε να μπορώ μετέπειτα να διδάξω 
στις ευάλωτες γυναίκες πώς να εντοπίσουν τις ξεχωριστές 
δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν.

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στους συναδέλ-
φους σου (επαγγελματίες υποστήριξης) / στις γυναίκες 
που τυχαίνει να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση; 

θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους τους συναδέλφους 
μου να λάβουν μέρος σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
και, ενώ εργάζονται με ευάλωτα άτομα, να αναλογιστούν 
πόσο υπέροχη είναι η δουλειά που κάνουμε. θεωρώ πολύ 
σημαντικό να κάνεις εξάσκηση σε όσα διδάσκεις και πα-
ράλληλα να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου, ώστε αφενός να 
αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αφετέρου να 
ενθαρρύνεις και τους άλλους γύρω σου να κάνουν το ίδιο 
με τον εαυτό τους.
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Λ. t. 
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
“EMPOWER Others”  (Ελλάδα)

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.

με λένε λ. t. και εργάζομαι ως κοινωνική λειτουργός στο Συμβουλευτικό κέντρο 
Γυναικών θεσσαλονίκης, στο οποίο παρέχω υποστήριξη σε ομάδες ευάλωτων 
γυναικών που επισκέπτονται σε καθημερινή βάση το κέντρο.

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη διάρκεια των Εκπαι-
δεύσεων EMPOWER;

Το σημαντικότερο πράγμα που έμαθα από την παρακολούθηση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος EMPOWER ήταν ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα, πρακτι-
κά και εύχρηστα εργαλεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου με τα 
οποία μπορώ παράλληλα να βοηθήσω τις γυναίκες που επιθυμούν να εισέλθουν 
στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που χρησιμοποίησα το ερ-
γαλείο στοχοθεσίας sMARt στη δουλειά μου, συνειδητοποίησα ότι οι συμβου-
λευόμενές μου ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν και να θέτουν ρεαλιστικούς στό-
χους. Έτσι, ένιωσα ότι μπορώ να  στηρίξω πιο αποτελεσματικά τις γυναίκες αυτές.

Ακόμη, έμαθα πόσο σημαντικό είναι να εστιάσω στην ανάπτυξη των κατάλληλων 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων των γυναικών που είναι απαραίτητες για να ενισχυ-
θεί η απασχολησιμότητά τους.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έπρεπε να ξεπεράσεις 
κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος EMPOWER;

κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε κάποια πρόκληση που χρειάστηκε να ξεπεράσω 
στη διάρκεια παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος EMPOWER. Η 
μόνη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν ότι χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο για 
να εμπεδώσω τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού σχε-
διασμού, διότι δεν έχω σχετική εμπειρία και γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα.

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στους συναδέλφους σου (επαγγελ-
ματίες υποστήριξης);
θα πρότεινα, χωρίς καν δεύτερη σκέψη, σε όλους τους συναδέλφους μου να λά-
βουν μέρος σε παρόμοιες εκπαιδεύσεις και να εξοικειωθούν με τις νέες μεθόδους 
και τα νέα εργαλεία, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν πραγματικά την ποιότητα 
της δουλειάς τους σε θέματα παροχής συμβουλευτικής ή άλλων υπηρεσιών που 
απευθύνονται σε ευάλωτες γυναίκες.
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bjarney 
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα “EMPOWER Others” (ίσλανδία)  

Πώς σου φάνηκε η ενδυνάμωση που προσέφερε το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER σε όλους τους ενδια-
φερόμενους;

Πρώτον και κυριότερον, απέκτησα πίστη στον εαυτό μου 
και παράλληλα ενισχύθηκε η αίσθηση  ασφάλειας που είχα 
μέχρι πρότινος. Οι εκπαιδεύσεις σε συνδυασμό με τις συ-
ζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου 
με βοήθησαν να εντοπίσω τα δυνατά μου σημεία, γεγονός 
που από τη μία πλευρά, τόνωσε την αυτοπεποίθησή μου και 
από την άλλη, είχε θετικό αντίκτυπο στη δουλειά μου, διότι 
απέκτησα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου. Η 
θετική και εποικοδομητική προσέγγιση του προγράμματος 
διεύρυνε τους ορίζοντές μου και απέκτησα εμπιστοσύνη 
στους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες του προγράμ-
ματος, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσω και 
να μελετήσω πράγματα που ως τότε αγνοούσα.

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη δι-
άρκεια των Εκπαιδεύσεων EMPOWER;

Η στάση μου απέναντι στον εαυτό μου είναι τελείως δια-
φορετική και αυτό το πρόγραμμα αποτέλεσε μία ιδανική 
ευκαιρία αυτοβελτίωσης για εμένα. μου προσέφερε μία αί-
σθηση ασφάλειας που δεν είχα ποτέ στο παρελθόν. 

Το σημαντικότερο μάθημα που πήρα ήταν η προσωπική εν-
δυνάμωση που μου παρείχε το εν λόγω πρόγραμμα σε συν-
δυασμό με την ικανοποίηση που έλαβα παρακολουθώντας 
την ενδυνάμωση των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Ακόμη, 
μου κέντρισαν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον οι ασκήσεις με 
θέμα την ακρόαση, την ανεκτικότητα και τη στοχοθεσία. 
Επίσης, μου άρεσε το γεγονός ότι η συνολική προσέγγιση 
του προγράμματος αποσκοπούσε στην εξεύρεση λύσεων.

Δεν συνάντησα κάτι που να μου φανεί συγκεχυμένο, αλλά θα 
ήθελα να μάθω περισσότερα για την τέχνη της συζήτησης, 
καθώς έχει μεγάλο εύρος και απαιτεί εξάσκηση.

Χρησιμοποίησες την online εκπαιδευτική πλατφόρμα 
του έργου EMPOWER Learning Hub για να ανατρέξεις 
στις ασκήσεις που παρουσιάσαμε στη διάρκεια του 
προγράμματος; 

ναι, βέβαια, και θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ. Έχω ήδη 
λάβει μέρος σε μία ομάδα αυτοϋποστήριξης, την οποία 
μάλιστα πραγματοποίησα κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα με έχει βοηθήσει πολύ 
στη δουλειά μου και γι΄αυτό, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε 
όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στον τομέα της 
ενδυνάμωσης των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομά-
δες.

Κατά τη γνώμη σου, είναι σημαντική η διοργάνωση εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων για συμβούλους και εθε-
λοντές που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση / εργά-
ζονται στον ίδιο τομέα με εσένα;

Ασφαλώς! Για εμένα, προσωπικά, το πρόγραμμα αυτό απο-
τέλεσε μία ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσω τον εαυτό μου 
καλύτερα αλλά και να εστιάσω στα δυνατά μου σημεία. Είχα 
όλο τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μου για να ανα-
καλύψω σε ποιους τομείς τα πήγαινα καλά και σε ποιους 
μπορούσα να βελτιωθώ. Επιπλέον, με βοήθησε πολύ η αλ-
ληλεπίδραση που είχα με τους άλλους συμμετέχοντες και 
παράλληλα ένιωθα πλέον έτοιμη να θέσω προσωπικούς 
στόχους. 

Είναι σίγουρη ότι ένα πρόγραμμα όπως αυτό θα ήταν ιδιαί-
τερα ωφέλιμο για συμβούλους και εθελοντές που απασχο-
λούνται σε παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον. θα το συνι-
στούσα με κλειστά μάτια σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Πρόκειται για ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 
ελπίζω να είναι σύντομα και πάλι διαθέσιμο.
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Virginijus tamulionis
Συμμετέχων στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα “EMPOWER Others” (Λιθου-
ανία) + Επικεφαλής του “Men Crisis 
Centre” στην περιφέρεια alytus

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.

Στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω φιλεύσπλαχνους αν-
θρώπους, οι οποίοι με βοήθησαν σε δύσκολες καταστάσεις 
που περνούσα. Εκτός αυτού, όμως, με ενέπνευσαν να θέλω 
και εγώ με τη σειρά μου να ασχοληθώ με ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στη ζωή τους.  Έτσι, πριν με-
ρικά χρόνια αποφάσισα να γίνω εθελοντής στο “Women’s 
crisis centre” της περιφέρειας Alytus, ενώ το 2016 εγκαι-
νιάσαμε με την υπόλοιπη ομάδα των εθελοντών το “Men’s 
crisis centre”. Προσωπικά, ανέλαβα τη διοίκηση του κέ-
ντρου, τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του και την ορ-
γάνωση των εργασιών και των υπηρεσιών που προσφέρει 
σε άτομα και οικογένειες που διανύουν κρίσιμες περιόδους 
στη ζωή τους. Οι περισσότερες από τις συμβουλευόμενές 
μας είναι γυναίκες, οι οποίες απευθύνονται σε εμάς, όταν οι 
σύζυγοί τους αντιμετωπίζουν προβλήματα. κατά συνέπεια, 
παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε γυναίκες. 
Έχω σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα, 
στην αρχή τουλάχιστον, να μην μπορώ να δώσω απάντηση 
σε πολλά από τα ερωτήματα των συμβουλευόμενών μας. 
Γι’ αυτό, ενδιαφερόμουν να παρακολουθήσω μαθήματα 
ψυχολογίας, κοινωνικής φροντίδας κά. Δήλωσα συμμετοχή 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “EMPOWER Others” που διορ-
γάνωνε η μκΟ siF στην πόλη Kaunas, επειδή περιλάμβανε 
πολλές διδακτικές ενότητες που σχετίζονταν με το επάγγελ-
μά μου.

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη δι-
άρκεια των Εκπαιδεύσεων EMPOWER;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “EMPOWER Others” ήταν μία 
μοναδική εμπειρία για εμένα, διότι με παρακίνησε να γνω-
ρίσω καλύτερα τον εαυτό μου, τα δυνατά μου σημεία και 
τις προοπτικές μου χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία 
αναστοχασμού, κάνοντας ομαδικές συζητήσεις και ανταλ-
λάσσοντας εμπειρίες με άτομα που είχαν παρόμοιους στό-
χους με εμένα. Συμμετείχα σε όλα τα μαθήματα με μεγάλο 

ενδιαφέρον και είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω τα δυνατά 
μου σημεία και τις προσωπικές μου αξίες. Ακόμη, έμαθα 
τρόπους με τους οποίους μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη παρακινώντας τους να κάνουν ένα νέο 
ξεκίνημα στη ζωή τους, να θέσουν νέους στόχους και να 
αξιολογήσουν τις πιθανότητες εκπλήρωσής τους. Επιπλέον, 
συνειδητοποίησα ότι οι «ιστορίες επιτυχίας», ο εντοπισμός 
των προσωπικών αναγκών και η ανάπτυξη των διαπροσω-
πικών δεξιοτήτων έχουν τη δύναμη να ενθαρρύνουν τους 
ανθρώπους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Βέ-
βαια, η πολυτιμότερη εμπειρία που αποκόμισα από το εν 
λόγω πρόγραμμα ήταν το διδακτικό υλικό  και συγκεκριμέ-
να, οι ασκήσεις με θέμα τις δεξιότητες παρουσίασης. Δυστυ-
χώς, είχα μεγάλο άγχος και χαμηλή αυτοπεποίθηση, όταν 
επρόκειτο να μιλήσω μπροστά σε κοινό. ώστόσο, η ενθάρ-
ρυνση και η κατάρτιση που μου προσέφερε το πρόγραμμα 
EMPOWER με βοήθησαν όχι μόνο να βελτιωθώ αλλά και να 
τα πάω πολύ καλά στη διάρκεια της συνέντευξης που έδω-
σα στο πανεπιστήμιο για να γίνω δεκτός σε ένα μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα κοινωνιολογίας. Έτσι, είμαι και πάλι ερ-
γαζόμενος φοιτητής! Όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, όπως π.χ. οι 
ενότητες της θετικής Ψυχολογίας, της Αυτοπαρουσίασης, 
της Απασχολησιμότητας και της Επιχειρηματικότητας, της 
Διαχείρισης Χρόνου και της Προσαρμοστικότητας. κατά τη 
γνώμη μου, όλα όσα έμαθα, θα μου φανούν πολύ χρήσιμα 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που 
έπρεπε να ξεπεράσεις κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος EMPOWER;

μετά το τέλος των εκπαιδεύσεων ήθελα να κάνω τόσα πολ-
λά πράγματα, π.χ. να ξεκινήσω σπουδές, να δουλέψω στο 
crisis centre κά.  Επομένως, για εμένα προσωπικά, η μεγα-
λύτερη πρόκληση ήταν να ορίσω με σαφήνεια τους στό-
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χους μου, να σκεφτώ πώς να τους πραγματοποιήσω, διότι 
η αλήθεια είναι ότι είχα πολλές ιδέες στο μυαλό μου που, 
όμως, δεν προλάβαινα να υλοποιήσω λόγω έλλειψης χρό-
νου. Συνεπώς, ήταν πολύ χρήσιμο για εμένα να αναλογιστώ 
τους στόχους που είχα θέσει και τις πιθανότητες επιτυχίας. 
Χρησιμοποιώντας τα διδακτικά εργαλεία του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος EMPOWER κατάφερα να αποσαφηνίσω 
το όραμά μου και να το επιμερίσω σε συγκεκριμένα βήμα-
τα. Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να ελέγξω ορισμέ-
νες τεχνικές σε πραγματικές συνθήκες, διότι με διευκολύνει 
να χρησιμοποιώ δοκιμασμένες τεχνικές για την επίλυση 
προβλημάτων στις συνεδρίες συμβουλευτικής.

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στους συναδέλ-
φους σου (επαγγελματίες υποστήριξης) / στις γυναίκες 
που τυχαίνει να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση;

Η σημαντικότερη συμβουλή που θέλω να δώσω στους 
επαγγελματίες υποστήριξης/συμβούλους είναι η εξής: αν 
κάποια στιγμή αισθανθούν ότι έχουν ανάγκη να εμπλου-
τίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο επάγγελμά τους, να μη 
διστάσουν, αλλά να αναζητήσουν και να δηλώσουν συμ-
μετοχή σε ένα αξιόλογο πρόγραμμα κατάρτισης. Το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα “EMPOWER Others” πραγματικά αξίζει 
τον κόπο, γιατί μπορείς να αξιοποιήσεις τις γνώσεις και την 
εμπειρία που αποκτάς από αυτό στην ενδυνάμωση του εαυ-
τού σου αλλά και ακόμη περισσότερο στην υποστήριξη των 
συμβουλευόμενών σου.
Γενικά, έχω μάθει να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες ως ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και όχι ως τιμωρία για τις 
κακές πράξεις μου. Στο χέρι μας είναι να είμαστε δυνατοί. 
υπέφερα πολύ στη ζωή μου, αλλά επίσης έμαθα τι σημαίνει 
να έχεις ελπίδα, πίστη και αγάπη μέσα σου. Αργότερα, κα-
τάλαβα ότι η εμπειρία που βίωσα είχε κάποιο νόημα, διότι 
μέσα από αυτή συνειδητοποίησα ότι η αποστολή της ζωής 
μου είναι να βοηθώ τους συνανθρώπους μου. 

Yordanos
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα “EMPOWER Yourself” (Ηνωμένο 
Βασίλειο)

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.

με λένε yordanos. κατάγομαι από την Αιθιοπία και είμαι μη-
τέρα ενός κοριτσιού. Πέρασα στο πανεπιστήμιο και έκανα 
σπουδές Marketing. Αυτή την περίοδο, παρακολουθώ μα-
θήματα νοσηλευτικής ψυχικής υγείας.

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη δι-
άρκεια των Εκπαιδεύσεων EMPOWER;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER με βοήθησε να ξε-
περάσω όλα όσα μου είχαν συμβεί στο παρελθόν, να επω-
φεληθώ από τα αρνητικά σενάρια της ζωής και να τα με-
τατρέψω σε θετικά. Επίσης, έμαθα  να δίνω κίνητρα στον 
εαυτό μου, ώστε να εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που συ-
ναντώ στη ζωή μου.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που 
έπρεπε να ξεπεράσεις κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος EMPOWER;

λόγω της έλλειψης υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, δυσκο-
λεύτηκα να εστιάσω όλη μου την προσοχή στις εκπαιδεύ-
σεις, διότι μην ξεχνάτε ότι είμαι μητέρα και έπρεπε να φρο-
ντίσω μόνη μου το παιδί μου.

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στις γυναίκες 
που τυχαίνει να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση; 

νομίζω ότι θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι δεν υπάρ-
χει «δεν μπορώ». κάθε άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού 
του, δηλ. του σώματος, των σκέψεων και  της ψυχικής του 
κατάστασης.

να μη φοβάστε να κάνετε μεγάλα όνειρα και μη χάνετε χρό-
νο. Στην αρχή, τα πράγματα ίσως να μας φαίνονται δύσκολα 
ή άγνωστα, αλλά σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολύ-
τιμα διδάγματα από τις εμπειρίες που μας περιγράφουν κά-
ποιοι επαγγελματικά καταξιωμένοι άνθρωποι. 

π.χ. η εμπειρία ζωής της Val (εκπαιδεύτρια του προγράμμα-
τος “EMPOWER yourself”) με ενέπνευσε να  ξεπεράσω τους 
περιορισμούς που έθετα στον εαυτό μου και με παρακίνησε 
να κατακτήσω έναν υψηλό προσωπικό μου στόχο.
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M. Π
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
“EMPOWER Yourself” (Ελλάδα)

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.

με λένε M. Π., είμαι απόφοιτος λυκείου και είμαι άνεργη. Είμαι 53 ετών, έχω 3 
ενήλικα παιδιά, τα οποία στηρίζουν οικονομικά την οικογένεια. Είμαι διαζευγμέ-
νη. κάποια στιγμή έμαθα ότι ο πρώην σύζυγός μου διατηρούσε παράλληλες σχέ-
σεις με άλλες γυναίκες. Ο γάμος μας έφτασε στο τέλος του, όταν ανακάλυψα ότι 
είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα. Πριν δύο χρόνια διαγνώστηκα με διπολική 
διαταραχή και πλέον λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή και κάνω ψυχοθεραπεία. 

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη διάρκεια των Εκπαι-
δεύσεων EMPOWER;

κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος EMPOWER είχα την ευκαιρία 
να μάθω πολλά χρήσιμα πράγματα. Το σημαντικότερο μάθημα για εμένα ήταν ότι 
συνειδητοποίησα πως δεν είμαι μόνη μου σε αυτό τον κόσμο. υπάρχουν πολλές 
γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με εμένα και που έχουν την 
ίδια ανάγκη στήριξης, κατανόησης και σεβασμού. Η ομαδική εργασία στο πλαί-
σιο αυτού του προγράμματος με βοήθησε να ανασυγκροτήσω τις δυνάμεις μου 
και παράλληλα να αναδείξω τα δυνατά μου σημεία. Επίσης, μου δόθηκε η δυνα-
τότητα να ανακαλύψω και να βελτιώσω τις δεξιότητες παρουσίασης του εαυτού 
μου.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έπρεπε να ξεπεράσεις 
κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος EMPOWER;

Η μεγαλύτερη δυσκολία που είχα να αντιμετωπίσω κατά τη διάρκεια παρακολού-
θησης του προγράμματος EMPOWER, ειδικά κατά την πρώτη συνάντηση, ήταν 
ότι έπρεπε να εργαστώ σε ομάδες με άλλες γυναίκες, τις οποίες δεν γνώριζα κα-
θόλου. ώστόσο, η εκπαιδεύτρια και οι υπόλοιπες γυναίκες που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα με έκαναν να νιώσω άνετα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Στο τέλος 
των εκπαιδεύσεων, ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση που είχα την ευκαιρία να συνερ-
γαστώ με γυναίκες που μοιραζόμαστε κοινά προβλήματα και ανησυχίες.

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στις γυναίκες που τυχαίνει να βρί-
σκονται σε παρόμοια κατάσταση;

Όλες οι γυναίκες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, όποιο πρόβλημα και αν 
αντιμετωπίζουν, δεν είναι μόνες τους σε αυτή τη ζωή. υπάρχουν (αν και όχι πολ-
λές) κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που 
μπορούν να τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, 
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να επανέλθουν στην αγο-
ρά εργασίας. 
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sonja
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
“EMPOWER Yourself”+ Διερμηνέας (ίσλανδία)

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.

Ήρθα στην ισλανδία τον Δεκέμβριο του 1998 μετά τη γνωριμία που έκανα με 
έναν ισλανδό. Αργότερα, παντρευτήκαμε και εγκαταστάθηκα μόνιμα στην ισλαν-
δία. Έχουμε αποκτήσει δύο παιδιά αλλά πλέον είμαι μία μόνη μητέρα και εργά-
ζομαι ως διερμηνέας.

Όταν εγκαταστάθηκα στην ισλανδία, μου φάνηκε εξαιρετικά δύσκολο να πάω 
σε ισλανδικό σχολείο για να μάθω τη γλώσσα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα 
πολύ να μάθω την ισλανδική γλώσσα. Είναι μία πολύ δύσκολη γλώσσα. μιλούσα 
ήδη αγγλικά, γεγονός που με βοήθησε πολύ, καθώς μπορούσα να επικοινωνήσω 
σχεδόν με όλο τον κόσμο στα αγγλικά. Όταν έμαθα να μιλώ ισλανδικά και ήμουν 
σε θέση να επικοινωνώ αποτελεσματικά με τους ντόπιους, ένιωσα περισσότερο 
αποδεκτή και καταλάβαινα καλύτερα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, άρχισα 
να διαβάζω ισλανδικές εφημερίδες και στη συνέχεια, ένιωσα έτοιμη να παρακο-
λουθήσω μαθήματα για να μάθω πώς θα μπορούσα να εργαστώ ως υπάλληλος 
γραφείου στην ισλανδία. tέλος, αποφάσισα να φοιτήσω σε Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έπρεπε να ξεπεράσεις 
κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος EMPOWER;

Στην αρχή, αντιμετώπισα δυσκολίες στην εκμάθηση της ισλανδικής γλώσσας. 
Χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός για να αρχίσω να καταλαβαίνω τους αν-
θρώπους που μου μιλούσαν στα ισλανδικά. Ήξερα, όμως, ότι, επειδή ήθελα να 
βρω μία καλή δουλειά, έπρεπε οπωσδήποτε να μάθω να μιλώ ισλανδικά. Τελικά, 
μετά από πολύ διάβασμα και σκληρή προσπάθεια, τα κατάφερα.

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στις γυναίκες που τυχαίνει να βρί-
σκονται σε παρόμοια κατάσταση;

ναι, βέβαια. Πρώτα, μάθετε ισλανδικά και αμέσως μετά, βρείτε δουλειά ή αρχίστε 
να μιλάτε με ντόπιους, ώστε να κάνετε εξάσκηση στη γλώσσα. μην εγκαταλεί-
ψετε την προσπάθεια και συνεχίστε να μαθαίνετε. Βγείτε από το σπίτι, προσπα-
θήστε να εισέλθετε στην αγορά εργασίας, σπουδάστε ή έστω παρακολουθήστε 
ορισμένα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με κά-
ποια δραστηριότητα. Ακόμη και αν δεν παρακολουθήσετε επίσημα μαθήματα 
ισλανδικής γλώσσας, είναι σημαντικό να εργαστείτε με ισλανδούς, ώστε να μά-
θετε από «πρώτο χέρι» την ισλανδική γλώσσα. 
Οι αλλοδαποί που έχουν απολυτήριο λυκείου, μπορούν, επίσης, να παρακολου-
θήσουν ένα ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων ισλανδικής γλώσσας για ξένους που 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο της ισλανδίας.
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Lina Mars
Συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα “EMPOWER Yourself” (Λιθουα-
νία)

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου.

Παντρεύτηκα σε μικρή ηλικία και για την ακρίβεια, μόλις 
τελείωσα το σχολείο. Δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου. 
Ασχολούμαι συνέχεια με τη φροντίδα του σπιτιού και των 
παιδιών μου. Έκανα πολλά όνειρα στη ζωή μου και παρα-
κολούθησα στο παρελθόν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και σεμινάρια. Πριν μερικά χρόνια, αποφάσισα να πα-
ρακολουθήσω ένα σεμινάριο μασάζ για να μάθω κάποιες 
βασικές τεχνικές και να βοηθήσω με αυτό τον τρόπο το παι-
δί μου που έχει ανάγκη από εξειδικευμένη φροντίδα. Είμαι 
πιστοποιημένη χειρομαλάκτρια αλλά κυρίως κάνω μασάζ 
στα μέλη της οικογένειας και τις φίλες μου. Το όνειρό μου 
είναι να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση, η οποία θα συν-
δυάζει υπηρεσίες φυσικοθεραπείας με υπηρεσίες ομορ-
φιάς. Δυστυχώς, στην οικογένειά μου υπήρχαν ορισμένα 
προβλήματα ψυχολογικής φύσεως. Γι’ αυτό, αποφάσισα να 
ζητήσω βοήθεια από μία γυναικεία οργάνωση στην περι-
οχή του Kaunas. μετά από ορισμένες συνεδρίες συμβου-
λευτικής υποστήριξης και συζήτηση για την ανάγκη που 
είχα να αποκτήσω γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
μου πρότειναν να λάβω μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα EMPOWER yourself που διοργάνωνε ο φορέας social 
innovation Fund. Έτσι, την άνοιξη του 2017 έγινα μέλος της 
ομάδας EMPOWER yourself .

Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρες στη δι-
άρκεια των Εκπαιδεύσεων EMPOWER;

μου άρεσαν όλα όσα έμαθα στις εκπαιδεύσεις, γιατί ήταν 
χρήσιμα και σχετικά με τα ενδιαφέροντά μου. Για εμένα, η 
συνεργασία στο πλαίσιο μίας ομάδας ήταν μία νέα εμπειρία. 
μία άλλη ευχάριστη εμπειρία ήταν ότι έμαθα πώς να πα-
ρουσιάζω σωστά τον εαυτό μου. Επιπλέον, είχα την ευκαιρία 
να ανακαλύψω τα δυνατά μου σημεία και τις προσωπικές 
μου αξίες. Βέβαια, το σημαντικότερο ήταν ότι έμαθα πολ-
λά πράγματα για την έννοια της επιχειρηματικότητας, πώς 
να κάνω σχέδια για το μέλλον σχεδιάζοντας τα κατάλληλα 
βήματα για να πετύχω τον στόχο μου. Εκτός αυτού,  έμα-
θα τεχνικές προσαρμοστικότητας και οπτικοποίησης. Στη 
διάρκεια των εκπαιδεύσεων έκανα γνωριμίες και απέκτησα 
φίλες. Τέλος, οφείλω να ομολογήσω ότι το πρόγραμμα αυτό 
με ενέπνευσε να μάθω κάτι καινούργιο στη ζωή μου. Έχω 

ξεκινήσει ήδη μαθήματα αγγλικών και είμαι χαρούμενη που  
η πρόοδός μου, σύμφωνα με την καθηγήτριά μου, είναι αρ-
κετά καλή.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που 
έπρεπε να ξεπεράσεις κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος EMPOWER;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER yourself με παρα-
κίνησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, να ασχοληθώ με 
την προσωπική μου ανάπτυξη και να σκεφτώ σοβαρά να 
προχωρήσω στην ίδρυση μίας ατομικής επιχείρησης που 
θα παρέχει υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Το όνειρό μου εί-
ναι να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα που θα ασκώ στη δική 
μου επιχείρηση. Εξάλλου, ως άνθρωπος, είμαι πολύ δρα-
στήρια, ασχολούμαι με διάφορα αθλήματα και συμμετέχω 
ενεργά σε ποικίλες εκδηλώσεις. Έτσι, θα ήθελα με τη σειρά 
μου να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο, δηλ. 
να είναι υγιείς, όμορφοι και ευτυχισμένοι ☺. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα είναι 
ορισμένα οικονομικά εμπόδια. Εννοείται πως δεν τα παρα-
τάω, γιατί πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά μπορείς να κατα-
φέρεις σχεδόν τα πάντα!

θα ήθελες να δώσεις κάποια συμβουλή στις γυναίκες 
που τυχαίνει να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση;

Οι συμβουλές που θα έδινα σε όλες τις γυναίκες που βρί-
σκονται σε παρόμοια κατάσταση με τη δική μου είναι οι 
εξής: μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια. Αν αντιμετωπί-
σετε δυσκολίες, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια. υπάρ-
χουν πολλές οργανώσεις που παρέχουν στήριξη σε γυναί-
κες που διανύουν διάφορες δύσκολες περιόδους στη ζωή 
τους. Επίσης, προσπαθήστε να διευρύνετε τις γνώσεις σας 
και να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ανάπτυξη. μία 
άλλη καλή ιδέα, είναι να προσφέρετε εθελοντική εργασία 
βοηθώντας τους συνανθρώπους σας. Η ζωή σας θα βελτι-
ωθεί, αν έχετε μεγαλύτερη αισιοδοξία και δεν φοβάστε τις 
προκλήσεις της.
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Οι Κύκλοι EMPOWER 

(EMPOWER Circles™)

Στο πλαίσιο του έργου EMPOWER, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες εφαρμό-
στηκε η καινοτόμος μέθοδος circles™, η οποία αναπτύχθηκε από την inova 
consultancy. Το πρόγραμμα EMPOWER circles™ είναι μια μοναδική ομαδική δι-
αδικασία συμβουλευτικής καθοδήγησης που συνδυάζει εξειδικευμένες διευκο-
λύνσεις χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργού μάθησης, προσωπική και συμβου-
λευτική καθοδήγηση, καθώς και εργαλεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 
αναστοχασμού. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία, καθώς 
και το πώς οι κύκλοι EMPOWER™ έχουν υποστηρίξει επιτυχώς:

•	 ευάλωτες γυναίκες, ώστε να αυξήσουν τις επιλογές σταδιοδρομίας τους 
και να καλλιεργήσουν επιχειρηματικό πνεύμα,

•	 επαγγελματίες υποστήριξης και εθελοντές, ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις 
τους σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ευάλωτων γυναικών με τις 
οποίες δουλεύουν.

Πριν παρουσιαστούν οι ιστορίες επιτυχίας του έργου EMPOWER, είναι σημαντικό 
να γίνει πλήρως κατανοητή η εκπαιδευτική φιλοσοφία των κύκλων, η οποία πα-
ρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα.

Η Φιλοσοφία των Κύκλων EMPOWER

Η μεθοδολογία circles™ προσφέρει μια μοναδική ομαδική διαδικασία συμβου-
λευτικής καθοδήγησης που συνδυάζει εξειδικευμένες διευκολύνσεις χρησιμο-
ποιώντας τεχνικές ενεργού μάθησης, συμβουλευτική και προσωπική καθοδήγη-
ση, καθώς και εργαλεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αναστοχασμού. Το 
πρόγραμμα ενσωματώνει ομαδική συζήτηση, προσωπική έκφραση διαφόρων 
θεμάτων, συλλογισμό, στοχοθεσία και ατομικό σχεδιασμό δράσης.

Κύκλοι EMPOWER™ - Στόχος και 
Μεθοδολογία:
 
 » Οι κύκλοι EMPOWER™ επιτρέπουν σε 

ένα άτομο να μοιράζεται τα προβλή-

ματα, τις δυσκολίες, τις ευκαιρίες και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με 

άλλους.

 » Οι κύκλοι EMPOWER™ παρέχουν ένα 

ασφαλές αλλά συγχρόνως απαιτητικό 

περιβάλλον, όπου μπορούν να διερευ-

νηθούν και να δοκιμαστούν ιδέες σε 

σχέση με την εύρεση εργασίας/ την επι-

στροφή στην εργασία ή τη δημιουργία 

μίας ατομικής επιχείρησης.

 » μπορούν να δημιουργηθούν και να συ-

ζητηθούν πιθανές επιλογές για δράση.

 » Το άτομο μπορεί να δεχθεί βοήθεια, 

ώστε να βρει τα επόμενα βήματα για να 

εξελίξει την ιδέα του και να επιστρέψει 

στην εργασία ή να ξεκινήσει μία επιχεί-

ρηση.

 » Οι κύκλοι EMPOWER™ ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη του αναστοχασμού και 

της αυτοπεποίθησης.

 » Οι συμμετέχοντες/-ουσες έχουν ευ-

καιρίες να συναντηθούν και να συνερ-

γαστούν με άλλες γυναίκες / συναδέλ-

φους που αντιμετωπίζουν παρόμοια 

ζητήματα.

 » Τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν 

νέες επαφές / φίλους και να επεκτεί-

νουν τα δίκτυα τους.

«Σε κάθε συνάντηση των Circles η εκπαί-
δευση ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσ-

δοκίες μου. Όχι μόνο πέρασα υπέροχα στη 
διάρκεια των εκπαιδεύσεων αλλά επίσης, 

διεύρυνα τις γνώσεις μου.»
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Οι κύκλοι EMPOWER™ καθοδηγούνται από και εστιάζουν στους/στις εκπαιδευόμενους/-ες. Το σκε-
πτικό των κύκλων EMPOWER™ βασίζεται στη διαδικασία εκμάθησης ως ένα ταξίδι προς τον κόσμο 
της γνώσης. Αρχίζει από την κατανόηση ότι ένα άτομο μπορεί να βοηθηθεί να αποκαλύψει τι γνώση 
χρειάζεται να έχει, ότι κάποια γνώση είναι ήδη μέσα μας και ότι πρέπει να προβληθεί περισσότερο και 
ότι η κοινή γνώση και μάθηση από τους άλλους μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Η μεθοδολογία 
εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην εποικοδομητική αμφισβήτηση ώστε να αποκαλυφθούν ιδέες - είτε 
αυτό γίνεται μέσω ομαδικών συζητήσεων, συμπλήρωσης ασκήσεων ή / και υποβολής καθοδηγούμε-
νων ερωτήσεων από άλλους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες.

Για παράδειγμα, μέσω καθοδηγούμενων ερωτηματολογίων, κάθε συμμετέχων/-ουσα θα μπορεί εντός 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου να μιλήσει για τα προβλήματά του/της ή τις ευκαιρίες του/της, ενώ 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα θέσουν ερωτήσεις. Αυτή η διαδικασία σχετίζεται με την ανακάλυ-
ψη, δηλαδή στην πληρέστερη κατανόηση οποιουδήποτε θέματος που υποβόσκει μέσα μας και το 
οποίο θα ήταν ωφέλιμο να διερευνήσουμε περαιτέρω. Έτσι, το επίκεντρο βρίσκεται στη διερεύνηση 
και στην αμφισβήτηση παρά στην παροχή συμβουλών. Παρομοίως, κατά την ολοκλήρωση ασκήσε-
ων που έχουν να κάνουν με την προσωπική ανάπτυξη ή τον αναστοχασμό, οι συμμετέχοντες/-ουσες 
ενθαρρύνονται να εξετάσουν τις απαντήσεις τους και να υποστηρίζουν άλλα μέλη της ομάδας στο να 
αναρωτιούνται γιατί απάντησαν σε μια άσκηση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η διαδικασία αυτή συμ-
βάλλει στην ενίσχυση του αναστοχασμού.

Η μάθηση από συναδέλφους/ άτομα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση είναι το τελικό ισχυρό 
στοιχείο της μεθοδολογίας, το οποίο φέρει θετικά ευεργετικά αποτελέσματα στους/στις εκπαιδευό-
μενους/-ες, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες να κάνουν τους στόχους τους πράξη (δηλ. να μετατρέψουν 
το όραμά τους σε πραγματικότητα). Το Σχήμα 1 απεικονίζει μια αναπαράσταση της διαδικασίας της 
ενεργού μάθησης που υιοθετήθηκε στους κύκλους EMPOWER™.

ΣΧΗμΑ 2. Η ΔιΑΔικΑΣιΑ ΤΗΣ ΕνΕρΓΟυ μΑθΗΣΗΣ
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Οι Κύκλοι EMPOWER™ 
(EMPOWER Circles™) στην πράξη

Οι κύκλοι EMPOWER™  (EMPOWER circles™) πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις 
ομάδες ανά χώρα-εταίρο, δηλαδή δύο ομάδες που περιλάμβαναν επαγγελματίες 
υποστήριξης και άλλες δύο που αποτελούνταν από γυναίκες που έχουν βιώσει 
διάφορες δυσκολίες στη ζωή τους (π.χ. ενδοοικογενειακή βία, trafficking, φυλά-
κιση, κτλ.). Τον Δεκέμβριο του 2016, όλοι οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο 
έργο εκπαιδεύτηκαν στη μέθοδο διδασκαλίας των EMPOWER circles™ στην Ελ-
λάδα. Την κατάρτιση των εκπαιδευτών ανέλαβαν εκπαιδευτές του εταίρου inova, 
ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής της μεθοδολογίας των κύκλων Συμβουλευτικής 
καθοδήγησης (Mentoring circles™). 

Όλες οι ομάδες συναντήθηκαν τρεις φορές. Οι συναντήσεις τους είχαν διάρκεια 
περίπου 3-4 ωρών και διοργανώθηκαν σε έναν χώρο, όπου οι συμμετέχοντες 
μπορούσαν να μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και τους 
μελλοντικούς τους στόχους, χωρίς να φοβούνται ότι θα διαρρεύσουν οι προ-
σωπικές τους εκμυστηρεύσεις. κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των EMPOWER 
circles™ παρουσιάστηκαν σημαντικές θεματικές ενότητες, όπως η ανάπτυξη δι-
απροσωπικών δεξιοτήτων, ο καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων, η εύρεση 
προσωπικών κινήτρων, η δικτύωση, η επικοινωνία, η αυτοπαρουσίαση και η δι-
αχείριση του χρόνου.

Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του προγράμματος, είχαν στη διάθεσή τους χρό-
νο για να συζητήσουν τα θέματα που τους ενδιέφεραν περισσότερο και τις δρα-
στηριότητες καθορισμού στόχων. Οι εκπαιδευτές ήταν κατάλληλα εκπαιδευμέ-
νοι, ώστε να βοηθήσουν τις συμμετέχουσες να αναπτύξουν σχέδια δράσης και 
να τολμήσουν να δοκιμάσουν νέες ιδέες προκειμένου να πετύχουν την προσω-
πική και επαγγελματική τους ενδυνάμωση, δηλαδή τον κύριο στόχο του έργου 
EMPOWER. Σε κάθε επόμενη συνάντηση, οι συμμετέχουσες έπρεπε να μεταφέ-
ρουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους πίσω στον κύκλο και να αξιολογή-
σουν την πρόοδό τους. Επειδή η μεθοδολογία των κύκλων εστιάζει κυρίως στην 
υποβολή ερωτήσεων και σε έναν βαθμό αμφισβήτησης παρά στην παροχή συμ-
βουλών, οι εκπαιδευτές παρακίνησαν τις συμμετέχουσες να αλληλοϋποστηρίζο-
νται και να συνεργάζονται ώστε να αναπτύξουν από κοινού την αυτοπεποίθησή 
τους και να ξεπεράσουν τους ενδοιασμούς τους.

Συνολικά, πάνω από 120 επαγγελματίες υποστήριξης και ευάλωτες γυναίκες 
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMPOWER circles™ στη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. Οι εταίροι του έργου, με ιδιαίτερη χαρά, δεσμεύτηκαν να 
επαναλάβουν στο άμεσο μέλλον το επιτυχημένο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

«Ήταν μοναδική εμπειρία η 
συνεργασία με τις γυναίκες 

στο ανοιχτό σωφρονιστι-
κό κατάστημα γυναικών 

Askham Grange. Οι ιστορίες 
που ακούσαμε πραγματικά 

μας αφύπνισαν. Οι γυναίκες 
αυτές συμμετείχαν ενεργά 

στις εκπαιδεύσεις, αν και 
η έννοια των Mentoring 

Circles™ της ξένισε. Επίσης, 
πολλές από αυτές θεώρη-

σαν δύσκολη τη διαδικασία 
αναστοχασμού.»

 

«Ως εκπαιδεύτρια, ήταν 
σημαντικό να προσαρμο-
στώ στο επίπεδο της ομά-

δας αυτής. Για παράδειγμα, 
δεν πρέπει να θεωρούμε 

δεδομένο ότι όλοι οι εκπαι-
δευόμενοι γνωρίζουν πώς 

να οργανώσουν ένα σχέδιο 
δράσης για να πετύχουν 

έναν προσωπικό στόχο. Γι’ 
αυτό, προσπαθήσαμε να 

απλουστεύσουμε την όλη 
διαδικασία για να τις 

βοηθήσουμε να εξοικειω-
θούν με αυτή.»
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Ενδεικτική άσκηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος EMPOWER 

Όνομα

Ημερομηνία

ΟΔΗΓίΕΣ:

κάθε τμήμα του τροχού αντιπροσωπεύει έναν τομέα της 
ζωής σας. κοιτάζοντας μία προς μία τις κατηγορίες του τρο-
χού, σκεφτείτε πόσο ευχαριστημένοι/-ες είστε σε καθέναν 
από αυτούς τους τομείς. θεωρείτε ότι τους αφιερώνετε τον 
χρόνο, την ενέργεια και την προσήλωση που θα θέλατε;

Αρχικά, βαθμολογήστε τα επίπεδα ικανοποίησης σας σε 
καθεμιά από τις διαφορετικές κατηγορίες που έχετε στον 
τροχό με κλίμακα από 0 ως 10, όπου το 0 σημαίνει «πολύ 
δυσαρεστημένος/-η», ενώ το 10 «πολύ ευχαριστημένος-η».
 
Έπειτα, υπολογίστε το συνολικό άθροισμα προσθέτοντας 
τη βαθμολογία που δώσατε για κάθε τομέα της ζωής σας. 
Στη συνέχεια, αναλογιστείτε τα εξής:

•	 Πόσο ισορροπημένη είναι η ζωή σας; 
•	 Ποιοι είναι οι τομείς της ζωής που σας ικανοποιούν και 

σας χαροποιούν; 
•	 Ποιοι τομείς της ζωής σας χρειάζονται βελτίωση;

Στόχος της άσκησης είναι να σας βοηθήσει να βρείτε την 
ισορροπία στη ζωή που σας ικανοποιεί.

Περισσότερες πληροφορίες, εργαλεία και ασκήσεις για το 
έργο  μπορείτε να βρείτε στο Πακέτο Εκπαιδευόμενου/-ης 
EMPOWER (“EMPOWER Learner Pack”). Ο Οδηγός αυτός δι-
ατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου, 
“EMPOWER Learning Hub”. κάντε την εγγραφή σας τώρα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empower.kmop.gr/.

Ο Τροχός της Ζωής 
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Προτάσεις για Φορείς Χάραξης
Πολιτικής

Το έργο EMPOWER επιβεβαίωσε την ανάγκη που υπάρχει για παροχή υψηλότε-
ρης ποιότητας υποστήριξης των ευάλωτων γυναικών, οι οποίες διατρέχουν υψη-
λό κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την τοπική τους κοινότητα, 
με στόχο την (επαν)εύρεση εργασίας και την οικονομική τους ανεξαρτησία. Οι 
εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕκ) (επαγγελματίες 
υποστήριξης και εθελοντές) εξέφρασαν, κατά γενική ομολογία, την επιθυμία να 
αποκτήσουν περισσότερα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα των συμβουλευόμενών τους, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την καλ-
λιέργεια των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνιακές δεξιότητες, 
ενεργητική ακρόαση, προσαρμοστικότητα, κτλ.). 

με βάση τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και την ανατροφοδότηση που λάβαμε 
από τους συμμετέχοντες, παρουσιάζουμε τις παρακάτω προτάσεις που στόχο 
έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα της υποστήριξης και να τονίσουν την ανάγκη 
των επαγγελματιών υποστήριξης, των εθελοντών και των ευάλωτων γυναικών 
για πρόσβαση σε αντίστοιχα προγράμματα. Εάν εφαρμοστούν οι παρακάτω συ-
στάσεις, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση (της αναγνώρισης) των 
δυνατών σημείων όλων των εμπλεκόμενων μερών και κατά συνέπεια, θα οδηγή-
σουν σε μία περισσότερο ανθεκτική κοινωνία.

•	 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες και προ-
σαρμοσμένες ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ωφελούμενης.

•	 θα πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση στις ευάλωτες γυναίκες 
που διαθέτουν υψηλότερα τυπικά προσόντα, π.χ. σε θέματα επιχειρημα-
τικότητας.

•	 Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να συνδυάζο-
νται με ψυχοκοινωνική στήριξη, με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθη-
σης και την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills).

•	 Η κατάρτιση που θα παρέχεται στις ευάλωτες γυναίκες με χαμηλά τυπικά 
προσόντα θα πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τυπικές 
δεξιότητες, όπως οι ΤΠΕ και οι ξένες γλώσσες.

•	 Οι διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) θα πρέπει να αποτελούν αναπό-
σπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Η δεύτερη πιλοτική εκπαί-
δευση μου έδωσε την ευκαι-

ρία να καταλάβω περισσό-
τερα πράγματα σχετικά με 
τις δυσκολίες που αντιμε-

τωπίζουν οι επαγγελματίες 
υποστήριξης και οι εθελο-

ντές στην προσπάθειά τους 
να ενθαρρύνουν τους συμ-

βουλευόμενούς τους να πε-
τύχουν τους στόχους τους. 

Ακόμη, οι συμμετέχουσες 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 

για την ανταλλαγή προ-
σωπικών εμπειριών και τις 
ιστορίες επιτυχίας. Συγκι-

νούμαστε πολύ κάθε φορά 
που βλέπουμε το πάθος και 

την αφοσίωση των επαγγελ-
ματιών υποστήριξης για το 
έργο που προσφέρουν στις 
ευάλωτες γυναίκες. Θα χα-
ρούμε πολύ να έχουμε μαζί 

τους μία μελλοντική επικοι-
νωνία.»



32

•	 Η προσέγγιση της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) θα πρέπει 
να είναι εξίσου ατομοκεντρική και ομαδοκεντρική. Η συμβουλευτική κα-
θοδήγηση σε ομαδικό επίπεδο θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες 
να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίλυσης 
συγκρούσεων.

•	 Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν αντιστοίχιση μεταξύ των δεξιοτή-
των των ωφελούμενων και των θέσεων εργασίας των εταιρειών, καθώς 
και των αμειβόμενων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

•	 θα πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη στους αρ-
μόδιους οργανισμούς, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρω-
μένα προγράμματα κατάρτισης στον χώρο εργασίας, να συγκεντρώνουν 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και να προσφέ-
ρουν στους επαγγελματίες υποστήριξης περισσότερες ευκαιρίες κατάρτι-
σης εκτός του χώρου εργασίας.

•	 Οι πολιτικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ισχυρότερης δι-
κτύωσης με άλλες συναφείς υπηρεσίες, οργανισμούς απασχόλησης, κέ-
ντρα Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών κτλ. με στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των παραπομπών καθώς επίσης, της διάδοσης 
των πληροφοριών σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και εργαστήρια 
(workshops) για επαγγελματίες που αποβλέπουν στη βελτίωση των επαγ-
γελματικών τους δεξιοτήτων.

•	 Οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες κατάρτι-
σης που θα επικεντρώνονται  στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και 
της επιχειρηματικότητας.

•	 Η παροχή κατάρτισης τόσο στους επαγγελματίες υποστήριξης όσο και 
στις ευάλωτες γυναίκες θα πρέπει να έχει περισσότερο ευέλικτο χαρα-
κτήρα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα online μαθήματα κατάρτισης 
προκειμένου να προσαρμόζονται σύμφωνα με το ωράριο εργασίας και 
τις λοιπές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

Φωτογραφίες

«Η διεξαγωγή των εκ-
παιδεύσεων είχε κάποιες 
δυσκολίες. Εκτός από τα 

γλωσσικά εμπόδια, οι δυσά-
ρεστες εμπειρίες ζωής που 
κατέθεσαν μερικές από τις 

συμμετέχουσες στο πλαίσιο 
των ομαδικών συζητήσεων, 

μας συγκίνησαν σε μεγάλο 
βαθμό. Οι γυναίκες αυτές 

είναι αξιοθαύμαστες για τη 
δύναμη και το θάρρος τους 

να έρθουν αντιμέτωπες με 
τα προβλήματά τους. Αν 

μάθαινα ότι το πρόγραμμα 
EMPOWER, έστω και σε μι-

κρό βαθμό, τις βοήθησε να 
ανακαλύψουν την εσωτερι-

κή δύναμη που κρύβουν, θα 
ένιωθα μεγάλη ηθική ικανο-

ποίηση ως εκπαιδεύτρια.  
Ήταν μία αξέχαστη, θετική 

εμπειρία για εμένα 
προσωπικά!»
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«Μετά το τέλος του πρώτου 
Κύκλου, αισθάνθηκα ότι 

μάλλον υπεραναλύω κάποια 
πράγματα. Όταν, όμως, ήρθα 

σε επαφή με ταλαντούχους, 
ευφυέστατους και ανοιχτό-

μυαλους μετανάστες, συνειδη-
τοποίησα τις προκαταλήψεις 

που είχα απέναντί τους και 
την κατάσταση στην οποία 

βρισκόμουν εγώ προσωπικά. 
Το πρόγραμμα αυτό με βοή-
θησε πολύ να αποκτήσω μια 

σαφέστερη και πιο αντικειμε-
νική εικόνα για αυτούς καθώς 

επίσης, να ενισχύσω την 
αυτοπεποίθησή μου.»
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«Η απήχηση που είχε το πρόγραμμα 
EMPOWER ήταν εντυπωσιακή. Ο 
ενθουσιασμός και η αφοσίωση των 
επαγγελματιών υποστήριξης που 
συμμετείχαν στο έργο πραγματικά 
μας συγκίνησαν. Όπως μας είπαν οι 
ίδιοι, το πρόγραμμα αυτό τους βοή-
θησε τόσο στην επαγγελματική όσο 
και στην προσωπική τους ανάπτυξη 
μέσω των ασκήσεων και των γνώσε-
ων που τους παρείχε για την 
προσωπική καθοδήγηση 
(coaching).» 

«Το πρόγραμμα Circles είχε μεγά-
λη επιτυχία. Οι γυναίκες ήταν πολύ 
χαρούμενες που γνωρίστηκαν με 
άλλες γυναίκες που αντιμετώπιζαν 
παρόμοια προβλήματα και που μίλη-
σαν ανοιχτά για τις προσωπικές τους 
εμπειρίες. Πιστεύουμε ότι της βοήθη-
σαν οι συγκεκριμένες συναντήσεις, 
διότι στην ομάδα μας υπήρχαν και 
αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες είχαν 
να μας εκμυστηρευτούν πολλά συ-
γκλονιστικά γεγονότα της ζωής τους. 
Επίσης, οι ασκήσεις που περιλαμβά-
νονταν στις εκπαιδεύσεις τις βοήθη-
σαν να εστιάσουν τόσο στα δυνατά 
όσο και στα αδύνατά τους σημεία.»
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buzz sheffield
buzz sheffield exists 
to enrich the lives of 
vulnerable and isolated 
people in communities 
across sheffield.

st Andrews church
upper Hanover street
sheffield, s3 7RQ
Phone: +44 (0)1142766174
http://buzzsheffield.co.uk/ 

assist sheffield
Assist sheffield helps 
asylum seekers whose initial 
claims have been rejected, 
and who are therefore 
destitute.

Victoria Hall Methodist 
church
norfolk street
sheffield, s1 2jb
Phone: +44 (0)114 275 4960
http://www.assistsheffield.org.uk/

ashiana
Ashiana supports those 
from communities who 
have been affected by 
violence and abuse.

PO bOX 367
sheffield, s1 1HX
Email: info@
ashianasheffield.org
Phone: +44 (0)1142555740
http://www.
ashianasheffield.org/

City Hearts
city Hearts pursues the 
freedom and restoration of 
lives torn apart by modern 
slavery and life controlling 
issues.

the Megacentre
bernard Road
sheffield, s2 5bQ
Email: info@cityhearts.global
Phone: +44 (0)1142132063
http://city-hearts.co.uk/

Λίστα με φορείς υποστήριξης γυναικών

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου EMPOWER, είχαμε τη χαρά να συ-
νεργαστούμε με πολλούς σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται σοβαρά 
με την παροχή  υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας που 
το έχουν ανάγκη. ώς μία μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ενεργό συμμε-
τοχή τους στο έργο αυτό, αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη σκληρή τους δουλειά 
αφιερώνοντας έστω λίγες γραμμές για τη σπουδαία τους συμβολή σε αυτή την 
ομαδική προσπάθεια. 

Ηνωμένο Βασίλειο
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snowdrop Project
snowdrop provides long-
term support to empower 
survivors of human 
trafficking.

Parkhead House
carver street
sheffield, s1 4Fs
Email:info@
snowdropproject.co.uk
Phone: +44 (0)7881997983
https://snowdropproject.co.uk/ 

Roshni sheffield asian 
Women’s Resource Centre
Roshni helps to advance the 
welfare and education of 
Asian women in sheffield.

444 London Rd
sheffield, s2 4HP
Email: admin@
roshnisheffield.org.uk
Phone: +44 (0)1142508898
http://www.roshnisheffield.co.uk/ 

Vas – Voluntary action 
sheffield
VAs provides support 
and leadership for the 
voluntary sector, and has 
done so for over 90 years.

the circle
33 Rockingham Lane
sheffield, s1 4FW
Email: info@vas.org.uk
Phone: +44 (0)1142536600
https://www.vas.org.uk/

shelter sheffield
shelter is a national 
organisation that provides 
support to people 
experiencing problems with 
housing and homelessness.

Furnival House
48 Furnival Gate
sheffield, s1 4QP
Phone: +44 (0)3445151515
http://england.shelter.org.uk/

together Women Project 
sheffield
sheffield together Women 
Project provides holistic 
and gender-specific 
support to vulnerable 
women across the city of 
sheffield.

106 Arundel Lane
sheffield s1 4RF
Phone: +44 (0)1142758282
http://www.
togetherwomen.org/

sheffield MinD
sheffield Mind is a leading 
provider of mental health 
and wellbeing services in 
sheffield.

110 sharrow Lane
sheffield, s11 8AL
Phone: +44 (0)1142584489
https://sheffieldmind.co.uk/
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addaction
Addaction is one of the 
uK’s leading mental health, 
drug and alcohol charities.

42 sidney street
sheffield, s1 4RH
Phone: +44 (0)114 2536830
https://www.addaction.org.uk/

Maan somali Mental 
Health
Maan is a local charity 
working with the somali 
community in sheffield to 
help address mental health 
and related needs.

8 Paradise street
sheffield, s1 2dF
Email: admin.maan@tiscali.
co.uk 
Phone: +44 (0)114 275 8556
https://www.facebook.com/
maansmhs/

Roundabout
Roundabout provides 
shelter, support and life 
skills to young people in 
sheffield.

the circle
33 Rockingham Lane
sheffield, s1 4FW
Phone: +44 (0)114 253 
6789
www.roundabouthomeless.org/

timebuilders
Volunteering in sheffield 
timebuilders uses time-
credits to create networks 
of friends who do the 
work needed to make 
communities stronger.

st Mary’s church & 
community centre
bramall Lane
sheffield, s2 4QZ 
Email: team@timebuilders.
org.uk
call: +44 (0)114 223 0240
https://www.timebuilders.org.uk/

the Really nEEt Project
change a young person’s life today and they may change 
the world tomorrow.

syAc business centre, units 114 & 110 Wicker
sheffield, s3 8jd
Email: sophie@reallyneetproject.co.uk
Phone: +44 (0)114 272 5736 / +44 (0)7979190498
http://reallyneet.co.uk/ 
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Women of foreign origin 
W.O.M.E.n
the goal of W.O.M.E.n. is 
to unite, to express and 
address the interests and 
issues of women of foreign 
origin living in iceland to 
bring about equality for 
them as women and as 
foreigners in all areas of 
society.

túngata 14, 101 Reykjavík
Email: info@
womeniniceland.is
www.womeniniceland.is

RkÍ - Rauði krossinn 
á Íslandi
the icelandic Red cross, 
offering services for 
immigrants and asylum 
seekers.
since 2004, they furthermore 
operate a shelter for 
homeless women named 
Konukot (‘Women’s cottage’) 
together with the city of 
Reykjavík 

Efstaleiti 9, 103 Reykjavík
Email: central@redcross.is
Phone: +354 570 4000
www.rki.is

social services
social services available all 
across iceland.

www.reykjavik.is
www.hafnarfjordur.is
www.kopavogur.is

Multicultural board 
(Fjölmenningarráð)
services and information for 
immigrants.

Email: fjolmenningarrad@
reykjavik.is
http://reykjavik.
is/radognefndir/
fjolmenningarrad

nMÍ - 
nýsköpunarmiðstöð 
Íslands
Offers advice to 
entrepreneurs.

Keldnaholt, 112 Reykjavík
Email: nmi@nmi.is
Phone: +354 522 9000
www.nmi.is

Regional support 
for Entrepreneurs
Regional support in 8 parts 
of the country.

Various websites

the Centre for Gender Equality (Jafnréttisstofa)
the centre is a national bureau and oversees 
administering the Act on Equal status and Equal Rights 
of Women and Men no. 10/2008. the aim of the Act 
is to establish and maintain equal status and equal 
opportunities for women and men, and to promote 
gender equality in all spheres of society.

borgum vid nordurslód, 600 Akureyri
Email: jafnretti@jafnretti.is / Phone: +354 460 6200
www.jafnretti.is

ίσλανδία
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Women’s shelter 
(kvennaathvarfið)
the shelter provides place 
to stay for women and their 
children who have been 
physically or psychologically 
abused in their own home 
by a family member. the 
shelter also offers support 
and counselling for victims 
of rape.

Email: kvennaathvarf@
kvennaathvarf.is
www.kvennaathvarf.is

Multi-Cultural Center 
(Fjölmenningarsetur)
information regarding all 
aspects of icelandic society.

Email: mcc@mcc.is
Phone: +354 450 3090
http://www.mcc.is/english/

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Δημόσιος φορέας που ασχολείται με την προώθηση της απα-

σχόλησης και της  επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, προσφέρει, υλοποιεί και χρη-

ματοδοτεί προγράμματα που διευκολύνουν τη μετάβαση στην 

εργασία, ενώ παράλληλα παρέχει επαγγελματικό προσανατολι-

σμό και συμβουλευτική υποστήριξη, με έμφαση στις ομάδες που 

πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς και σε ευάλω-

τες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι γυναίκες.

www.oaed.gr 

Γενική Γραμματεία ίσότητας Φύλων και τα Συμβουλευ-
τικά της Κέντρα στην Ελλάδα
Δημόσιος φορέας που παρέχει υπηρεσίες σε ευάλωτες γυ-
ναίκες όλων των κατηγοριών. Ειδικότερα, οι κύριες υπηρε-
σίες που παρέχει είναι οι εξής: 

•	 Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική 
•	 νομικές συμβουλές και  ενημέρωση σε θέματα προ-

στασίας των δικαιωμάτων των γυναικών  θυμάτων βίας
•	 νομική βοήθεια (σε συνεργασία με τοπικούς δικηγορι-

κούς συλλόγους)
•	 Παραπομπή των θυμάτων σε ξενώνες, νοσοκομεία, 

υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης, φορείς προ-
στασίας και στήριξης παιδιών κτλ.

www.isotita.gr

Ελλάδα
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ekka)Εθνικός 

φορέας, υπεύθυνος για τον συντονισμό του δικτύου παροχής υπη-

ρεσιών κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης σε άτομα που πε-

ριέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως πρόσφυγες και 

ασυνόδευτους ανηλίκους. Εκτός των υπόλοιπων υπηρεσιών που 

παρέχει, λειτουργεί 6 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα για 

ευάλωτες ομάδες (π.χ. κακοποιημένες γυναίκες και εφήβους που 

χρήζουν βοήθειας) και παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους φιλο-

ξενούμενους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

http://www.ekka.org.gr/ 

Γραφείο ίσότητας – Δήμος Αθηναίων
μεταξύ άλλων, προσφέρει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 

σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας. Ακόμη, υλοποιεί προ-

γράμματα με σκοπό την ομαλή κοινωνική και εργασιακή ένταξη των 

γυναικών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την τοποθέτησή 

τους σε βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβά-

νει έναν συνδυασμό κατάλληλων ενεργειών, όπως ενημέρωση, υπη-

ρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών, 

προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες 

και προγράμματα κατάρτισης.

https://www.cityofathens.gr/en/office-equality-0

PRaksis
Ανεξάρτητη μκΟ, με κύριο στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού 

και οικονομικού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμά-

των. Τα προγράμματα της PRAKsis προσφέρουν υποστήριξη σε 

άπορους Έλληνες, άστεγους, ανασφάλιστους, οικονομικούς μετα-

νάστες, αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα 

εμπορίας ανθρώπων (trafficking), εκδιδόμενα άτομα κτλ.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η PRAKsis στους παραπάνω 

πληθυσμούς μέσα από τα προγράμματά της είναι (μεταξύ άλλων): 

ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική 

εργασίας και προώθηση της απασχόλησης.

https://www.praksis.gr/en/ 

ΧΕν (Χριστιανική Ένωση νεανίδων)
H XEn είναι ένας φορέας που εργάζεται αδιάλειπτα με στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που 
θίγουν άμεσα τις γυναίκες και τις κοινωνίες στις οποίες 
ζουν. Επιπλέον, οργανώνει προγράμματα δράσης και 
δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες 
να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες 
για να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. 
ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται  για τις μετανάστριες, οι 
οποίες, μεταξύ άλλων, μπορούν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

http://www.xen.gr/ 
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Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών «Διοτίμα»

μη κερδοσκοπικός φορέας με προφίλ γυναικείας μκΟ, ο οποίος 

επιδιώκει τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρί-

σεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, 

πολιτικής και οικονομικής ζωής. Η «Διοτίμα», μεταξύ άλλων, είναι 

ένα πιστοποιημένο κέντρο Παροχής Συμβουλευτικής & υποστηρι-

κτικών υπηρεσιών, το οποίο σχεδιάζει και πραγματοποιεί παρεμ-

βάσεις και συμβουλευτικές δραστηριότητες με στόχο τη στήριξη 

και την ενδυνάμωση των γυναικών, γενικά, και ειδικότερα ομάδων 

γυναικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. άνερ-

γες, ανύπαντρες μητέρες, θύματα βίας και trafficking, μετανάστρι-

ες κτλ.). Επίσης, υλοποιεί παρεμβάσεις σε θέματα γυναικείας αυ-

τοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας, αναβάθμισης δεξιοτήτων, 

παραπομπής σε αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς κά.

 

http://www.diotima.org.gr

συν-Ύπαρξη (δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και ψυχο-
λογικής υποστήριξης)
μκΟ που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση σε 

όσους το έχουν ανάγκη αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικο-

νομικά, π.χ. άνεργοι, ημιαπασχολούμενοι, ανασφάλιστοι, χωρίς δι-

άκριση καταγωγής, φύλου, τάξης, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, σωματικών ικανοτήτων, 

κτλ.

http://syn-yparxi.gr/en/

Ελπίδα-Ζωή
Ο σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε για να προσφέρει κοινωφελές 

έργο στις γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά που καταφεύγουν στην 

αναζήτηση βοήθειας λόγω ψυχολογικής και σωματικής κακοποίη-

σης που υφίστανται στην καθημερινή τους ζωή.

http://elpidazoi.gr

Home - start Hellas

Πρόγραμμα που απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες ή βρίσκονται υπό πίεση και έχουν τουλάχιστον ένα παι-

δί προσχολικής ηλικίας. Στόχος του είναι η βελτίωση της αυτοπε-

ποίθησης και της αυτοδυναμίας των οικογενειών.

 

http://en.homestart.org.gr/

Ανθρώπινοι Άνθρωποι
Φιλανθρωπικό σωματείο, με στόχο την εν γένει συμπαράσταση 

και υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, καθώς και την 

ανεύρεση και επισκευή χώρων κατάλληλων για τη στέγαση άστε-

γων και άπορων οικογενειών και ατόμων σε συνεργασία με τις 

κατά τόπους δημοτικές αρχές.

http://www.anthropinoi-anthropoi.gr/
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kaunas Women - 
Employment information 
Centre
A non-governmental 
organisation, working with 
women and for women. 
the centre was opened for 
society in december, 1994 
by initiative of Kaunas 
city Municipality and 
united nations Labour 
Organization.

savanorių 1, Kaunas town, 
Lithuania
Phone: +370 612 45945
Email: jurate@muic.lt
www.muic.lt

European innovation
Centre (EinC)
Established in 1996, Einc 
is a non-profit vocational 
training institution, seeking 
to support social welfare and 
sustainable development, 
through initiation and 
implementation of social 
innovations.

savanorių 1, Kaunas town, 
Lithuania
Phone: 8-37 206575
Email: info@einc.lt
www.einc.lt

taurage Women 
Employment information 
Centre
One of the priorities of 
the tMuic is to increase 
employment of the 
population, especially 
women, thereby reducing 
social exclusion and 
poverty, taking into 
account local needs and 
opportunities.

V. Kudirkos g. 9, Lt-72217 
tauragė, Lithuania
Phone +370 446 61565
Email: taurage@
moterscentras.w3.lt
http://moterscentras.lt/

non-Governmental 
Organisation uniting 
Lithuanian Emotional
support organisations, 
providing emotional 
support on the phone and 
internet by the professional 
psychologists and trained 
volunteers.

Kauno m. sav. Kauno m. 
Verkių g. 5-64, Lithuania
Phone: +370 618 05005
Email: ausrine@moters-
pagalba.lt
http://www.klausau.lt/

Women aid Women
non-governmental 
organisation offering 
psychological support for 
women in crisis.

V.sladkevičiaus g. 5-3, 
Kaunas, Lithuania
Phone: +370 618 40044, 
+370 618 05005
Email: info@moters-
pagalba.lt
ausrine@moters-pagalba.lt
www.moters-pagalba.lt

kaunas County Women 
Crisis Centre
Preventing violence against 
women, human trafficking, 
organize and participate in 
various human right action.

A.juozapavičiaus pr. 77, 
Kaunas, Lithuania
Phone/fax.: +370 340027, 
+370 679 31930
Email: kriziucentras@kamkc.ll
http://www.kamkc.lt/en/
contacts.html

Λιθουανία
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alytus Women Crisis 
Centre
Psychologic, legal aid 
and education for victims 
of domestic violence. 
Promotion of justice and 
respect for human rights.

topolių 10-18, 63342, 
Alytus, Lithuania
Phone: +370 611 54342
Email: ammkc@aktv.lt
http://lmlo.lt/apie/lmlo-
nares/alytaus-miesto-
moteru-kriziu-centras/

kretinga Women 
information and Education 
Centre
Mission to improve 
economic and social 
wellbeing of women in 
the Kretinga region by 
promoting gender equality 
principles, supporting 
business initiatives, 
organising educational 
activities.

Vilniaus g. 18, Lt-97104 
Kretinga, Lithuania
Phone: +30 445 78024, +30 
605 82331
Email: 
kretingosmoterys@gmail.
com
www.kmimc.lt 

Marijampole Regional Women activity Centre
Psychological, legal aid and consulting for vulnerable 
women. Activities to prevent domestic violence, 
unemployment and social exclusion. Education and 
trainings for women‘s employability, self-esteem and skills 
development.
 
Kęstučio g 3, Lt 68308 Marijampolė, Lithuania
Phone: +370 343 59525, +370 633 55007
Email: mvc.mot@gmail.com
http://marmvc.webs.com/


