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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις
και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη

τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

(EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να
θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
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Εταιροι

Η ΒΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ

ΧΑΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ

Ιστοσελίδα
 

mariposaproject.eu 

Επικοινωνια

Παρακολουθήστε τον ιστότοπό μας για να δείτε πώς
μπορείτε να εμπλακείτε!
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Η βία καταστρέφει την ταυτότητα μιας γυναίκας

και την κάνει να χάνει μέρος του εαυτού της. 

Η δυνατότητα εντοπισμού των τοξικών σχέσεων

και της εξουσίας που κρύβεται πίσω από το

φαινόμενο της έμφυλης βίας είναι το πρώτο και

απαραίτητο βήμα για να σπάσει ο κύκλος της

βίας, να ξαναχτιστεί η αυτοεκτίμηση και να

δημιουργηθεί ένα προσωπικό σχέδιο ζωής για

το μέλλον.

Το έργο Mariposa παρέχει νέα εργαλεία που

μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες που

πλήττονται από βία λόγω φύλου να εντοπίσουν τις

μη υγιείς καταστάσεις, στις οποίες εμπλέκονται

και να τις ξεπεράσουν μέσω της ανάπτυξης ενός

προσωπικού σχεδίου ζωής και προσανατολισμού

προς τη σχετική επαγγελματική υποστήριξη.

Ταυτόχρονα, σκοπεύουμε να ενδυναμώσουμε τις

γυναίκες που πλήττονται από την έμφυλη βία

μέσω της ανάπτυξης δικτύων υποστήριξης και

εκστρατειών για την πρόληψη και την

καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Αντικείμενο

Υποστήριξη των γυναικών που πλήττονται

από την έμφυλη βία, ώστε να ξεφύγουν από τον

κύκλο της βίας, να ανοικοδομήσουν την

αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργήσουν ένα

σχέδιο ζωής για ένα μέλλον χωρίς βία

Καθοδήγηση για την ενθάρρυνση της

ενδυνάμωσης των γυναικών που πλήττονται από

την έμφυλη βία

Ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και δημιουργία

εκστρατειών για την πρόληψη και την

καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Πόροι

«Εγώ και οι πόροι μου», ένα διαδραστικό

διαδικτυακό εργαλείο που υποστηρίζει τις

γυναίκες που πλήττονται από την έμφυλη βία,

ώστε να προσδιορίσουν τους πόρους τους και να

θέσουν στόχους μέσω της χρήσης συμβόλων

«EmpowerME», ένα διαδραστικό διαδικτυακό

εργαλείο που υποστηρίζει τις γυναίκες που

πλήττονται από την έμφυλη βία, ώστε να

προβληματιστούν σχετικά με τους μηχανισμούς

αντιμετώπισης και τα συναισθήματά τους για

ενδυνάμωση και αυτοβοήθεια μέσω της χρήσης

συμβόλων

Ένας Οδηγός για την υποστήριξη από

συναδέλφους, με οδηγίες για το πώς να

υποστηρίξουν τις γυναίκες που πλήττονται από

την έμφυλη βία και να ενθαρρύνουν την

ενδυνάμωσή τους


