Protection from abuse to victims with intellectual disabilities
 What is ATHENA BEGIN Project
 To whom it is addressed

This project addresses the vulnerability of people with disabilities to
become victims of abuse; in particular, domestic and gender-based violence (DV/GBV). The project wishes to offer resources and tools to professionals, who assist
women with intellectual disabilities that have experienced domestic and/or genderbased violence, empowering them to improve their quality of life by developing certain
skills and abilities.
more information

Activities







Development of the training material’s content
Train professionals involved in the care of victims of DV/G-BV
Content for prevention of incidents related to DV/G-BV
Guidelines for different actions against DV/G-BV
Implementation of a new training method for professionals
Numerous prevention workshops for people with disabilities who may be at risk
of being exposed at DV/G-BV

Tools, Materials & Resources
During the development of ATHENA Begin project, the following materials will be
created:





Research: Needs Analysis Reports and State of the Art document
Elaboration of training materials, handbook, guidelines and short booklet
Organisation of prevention workshops for people with ID
Dissemination materials

Project Partners

This publication was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content
of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
https://atades.microsoftcrmportals.com/manageSubscriptions?msdynunsubscribeid=Z0IE6XFl5yQ10BxBjJ2uaa8HKGnQ
t9xHdPrnVkEuKK8x
In accordance with the provisions of Regulation (EU) of 2016/679 of the European Parliament and the Council (RGPD) of
April 27, 2016, regarding the protection of natural persons, with regard to the processing of personal data: ATADES, Calle
Octavio Toledo 2, Zaragoza, Tel. 976235010
Read more

Προστασία των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία
απέναντι σε περιστατικά κακοποίησης
 Τι είναι το ευρωπαϊκό έργο ATHENA Begin
 Σε ποιους απευθύνεται

Το έργο εστιάζει στην ευαλωτότητα των ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι πιθανό να
βιώσουν περιστατικά κακοποίησης και πιο συγκεκριμένα, περιστατικά
ενδοοικογενειακής κι έμφυλης βίας (DV/G-BV). Το έργο επιθυμεί να προσφέρει τους
κατάλληλους πόρους κι εργαλεία σε επαγγελματίες που βοηθούν γυναίκες με νοητική
αναπηρία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενδυναμώνοντάς τες, ώστε να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής τους, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.
περισσότερες πληροφορίες

Δραστηριότητες
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 Εκπαίδευση επαγγελματιών που εμπλέκονται στη φροντίδα ατόμων που έχουν

υποστεί καταστάσεις έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας
 Περιεχόμενο για πρόληψη περιστατικών έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας
 Κατευθυντήριες γραμμές για διαφορετικές ενέργειες ενάντια σε περιστατικά
έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας
 Εφαρμογή νέας μεθόδου εκπαίδευσης για επαγγελματίες

 Εργαστήρια πρόληψης που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες που ενδέχεται

να διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν έμφυλη/ενδοοικογενειακή βία

Εργαλεία, Υλικό & Πόροι
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος Athena Begin, θα
δημιουργηθούν τα παρακάτω παραδοτέα:





Έρευνα: Έκθεση ανάλυσης αναγκών και δεδομένων
Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, εγχειρίδιο, οδηγίες και σύντομο φυλλάδιο
Διοργάνωση εργαστηρίων πρόληψης για άτομα με νοητική αναπηρία
Επικοινωνία και διάχυση του προγράμματος

Εταίροι του Έργου

Αυτή η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2014-2020). Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική
ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.
https://atades.microsoftcrmportals.com/manageSubscriptions?msdynunsubscribeid=Z0IE6XFl5yQ10BxBjJ2uaa8HKGnQ
t9xHdPrnVkEuKK8x
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (RGPD), της
27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα: ATADES, Calle Octavio Toledo 2, Zaragoza, Tel. 976235010 Read more

