Γιατί να Συμμετέχω στο Δίκτυο;
Επειδή και η μικρότερη συνεισφορά αποτελεί μεγάλη
συμβολή στην προσπάθεια εξάλειψης της βίας!

Πώς Μπορώ να Συμβάλλω;
Ενημερωθείτε
Διαδώστε τις δράσεις και τις ανακοινώσεις σας
(info@antiviolence-net.eu)
Συνεργαστείτε μαζί μας
 σε επιστημονικό επίπεδο
 σε επίπεδο κοινωνικής παρέμβασης
 σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης
Εγγραφείτε τακτικό μέλος*
Υιοθετήστε μια κοινωνική παρέμβαση του Δικτύου
Για να δημιουργήσετε το προφίλ της συμβολής σας ή για
να εγγραφείτε μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της
Βίας, αρκεί μια επίσκεψη στο www.antiviolence-net.eu.

* Δικαίωμα εγγραφής στο Δίκτυο έχουν άτομα και φορείς που το πεδίο
ενδιαφέροντός τους σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με το όραμα και τις
δράσεις του Δικτύου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
Ζαχαρίτσα 12, 117 42 Αθήνα
τηλ. 210 922 5491

Όραμα και Αποστολή

Ίδρυση & Διοίκηση

του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας είναι μια
κοινότητα που καταφέρνει να αποτρέπει την κακοποίηση της
πλειοψηφίας των μελών της αλλά και να περιθάλπει, να
στηρίζει και να επανεντάσσει όσα από τα μέλη της
κακοποιήθηκαν. μια κοινότητα με:
ευαισθητοποιημένους, ενεργούς πολίτες, με μηδενική
ανοχή σε κάθε μορφή βίας
παιδιά κι εφήβους απαλλαγμένους από στερεότυπα, που
έχουν αναπτύξει στάσεις και αντιλήψεις που δεν συνάδουν
με το ρόλο του «θύτη» ή του «θύματος» αλλά ούτε και του
παθητικού παρατηρητή
επαγγελματίες από τους χώρους της Εκπαίδευσης, της
Υγείας, και της Κοινωνικής Προστασίας, της Δημόσιας
Τάξης και της Δικαιοσύνης, ευαισθητοποιημένους και
άρτια εκπαιδευμένους για την ανίχνευση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών βίας και
για την εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων
τις υπηρεσίες εκείνες που απαιτούνται για τη στήριξη
οικογενειών υψηλού κινδύνου καθώς και για τη στήριξη
και επανένταξη θυμάτων βίας
Μ.Μ.Ε., αρωγούς στο έργο της πρόληψης
πολιτικούς που διαθέτουν την πολιτική βούληση που
απαιτεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών πρόληψης
αλλά και καταστολής κάθε μορφής βίας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Αστική μη-κερδοσκοπική
εταιρία, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2006, με έδρα την Αθήνα,
(Αριθμ. Πρωτοδικείου Αθηνών: 16315/31-10-2006).

Όραμα

Το

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας ιδρύθηκε με σκοπό να
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση στην ευαισθητοποίηση
και εκπαίδευση επαγγελματιών, πολιτών και πολιτικών,
καθώς και στην άσκηση πολιτικής πίεσης προς πάσα
κατεύθυνση προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη. Στους
βασικούς στόχους του Δικτύου εντάσσεται επίσης η διασύνδεση
και των υπαρχόντων δομών και φορέων και η από κοινού
υλοποίηση δράσεων.

Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα
τα μέλη του Δικτύου και είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης,
Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διμελή Ελεγκτική
Επιτροπή.

Δράσεις
Στις δράσεις του Δικτύου εμπίπτουν ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση κάθε ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή άλλης
επιστημονικής δράσης με στόχο την πρωτογενή, δευτερογενή ή
τριτογενή πρόληψη της βίας μέσω της διερεύνησης ή/και του
χειρισμού κοινωνικών ή άλλων παραγόντων που, άμεσα ή
έμμεσα, σχετίζονται με φαινόμενα βίας. Συγκεκριμένα, το
Δίκτυο εκπληρώνει την αποστολή του μέσω δράσεων όπως:
Διαδικτύωση των σχετικών με την καταπολέμηση της βίας
φορέων
Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού
ευαισθητοποίησης
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων
Αξιολόγηση παρεμβάσεων
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια που απευθύνονται σε:

 Επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας
 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς
επιστήμονες

 Εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς
 Επαγγελματίες δημόσιας τάξης
 Δικαστικούς λειτουργούς
Άσκηση πολιτικής πίεσης

