Partnerët e programit
Shoqata Link Shteteve të grave Heraklion & N. Heraklion
Shoqata është një Organizatë Jo-Qeveritare Vullnetare, e themeluar në vitin 2000 dhe është i bazuar në
qytetin e Heraklion në Kretë. Kontribuon në mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fëmijëve dhe promovon
çështjet e kulturës dhe qytetërimit.
Shoqata është aktive në fushat e mëposhtme:
1. Strehim Hostel dhe shërbime sociale për gratë dhe fëmijët që kanë përjetuar dhunën dhe abuzimin
2. Ndërgjegjësimi i komunitetit dhe aktivitete edukative për gratë që kanë qenë të abuzuar ose në
hapësirën e tyre private apo shoqërore (punë etj)
3. Sherbime (mbështetje psikologjike, këshillime ligjore, integrimi i tregut të punës, etj)
4. Këshilla dhe fuqizimi në mënyrë që gratë të kthehen në një jetë normale. Linjë Telefonate mbështetës
SOS për raportime e incidenteve të dhunës nga partnerë të ngushtë (24 orë / 7 ditë). Shoqata është i
përkushtuar për çrrënjosjen e dhunës kundër grave, nëpërmjet programeve që zhvillon të cilat
kryesisht përfshijnë: hotel për gratë dhe fëmijët e dhunuara, Linja SOS kundër dhunës ndër-partnerit
(Linja SOS 800-11-16000), qendra këshillimi, qendër për fëmijët dhe programin sponsorizimi fëmijë.
Kontakt: Merambelou 54, Tel: +302810242121,
Email: info@kakopoiisi.gr, Faqja Internetit: www.kakopoiisi.gr, Informacione: Emmanuella Skoula

Aktivitetet e SKUC organizohen në 8 sektorë të pavarur të cilët koordinojnë programe të ndryshme. Një
shembull është ai i «Shanseve të Barabarta», i cili punon me këtë program.
Στοιχεία επικοινωνίας: Društvo ŠKUC, p.p. 572, SI - 1000 Ljubljana
p/f: +386 1 430 35 30, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@skuc.org, Ιστοσελίδα: www.skuc.org

Instituti Conflict Research [Institut für Konfliktforschung – IKF] u krijuah në vitin 1976 si një jo-fitimprurëse dhe
jo-qeveritar institut kërkimore. Qëllimi i tij është për të kryer kërkime ndërdisiplinore në zonat qe shkaktojn
konflikte politike dhe sociale dhe të propozoj zgjidhje të mundshme dhe këshilla ne qendrat politike qe bëhet
marrja e vendimeve që përkrahen nga rezultatet e hulumtimit. Interesat kryesore të hulumtimit të institutit janë:
kërkime për çështje e demokracisë, hulumtimi mbi çështjet qe shkaktojn boshllëqe midis politkës dhe shoqërisë.
hulumtimi mbi çështjet e sigurisë dhe kërkime historike sociale. IKF bashkëpunon me institute të tjera
kërkimore në fusha me interes të përbashkët në vendin e tij dhe ndërkombëtarisht. Puna kërkimore e tij është
regjistruar në raportet vjetore. Raportet e shkurtra të programeve dhe teksteve të plota të peticioneve
individuale janë postuar në faqen e internetit të Institutit (www.ikf.ac.at). Konfliktforschung (botohet nga firma
Braumüller) është një botim ndërdisiplinore që botohet periodikisht nga Instituti Conflict Research.
Kontakt: Društvo ŠKUC, p.p. 572, SI - 1000 Ljubljana, p/f: +386 1 430 35 30,
Email: Info@skuc.org, Faqia Internetit: www.skuc.org

Instituti «Confl¬ict Research», Austri

Universiteti Teknologjisë e Qipros aspiron të bëhet një universitet modern dhe inovative aftë për të
ofruar nivelin e lartë i arsimit dhe kërkime në fushat e shkencës dhe teknologjisë ndikim të
drejtpërdrejtë në ekonominë, teknologjisë dhe shkencës. Me zhvillimin e kërkimit të aplikuar në të gjitha
fushat e shkencës dhe teknologjisë, Universiteti synon të forcojë rolin e saj në mbështetje të shtetit dhe
të shoqërisë në përpjekjen e tyre që të përballojn problemet. Programet e TPK në masë të madhe
mbulojn fushat shkencore, që tani nuk janë të ofruara aktualisht nga Universiteti i Qipros, as nga një
institucion tjetër të arsimit të lartë i vendit, as nivel universitare dhe pasuniversitare. Universiteti
Teknologjisë e Qipros dhe gjashtë shkollat etij, kan si vend qytetin Lemesos.

Që nga viti 1878 Universiteti i Stokholmit karakterizohet për hapjen dhe inovacionin, është një universitet
modern në një mjedis multikulturor. Universiteti Stokholmit përfshirët ndërmjet e 100 universiteteve më të mira
në botë. Mbi 60,000 studentë dhe më shumë se 5.000 të punësuar, aktivizohen në shkencë, humanitare dhe të
komunitetit shkencat.
Shkolla Juridik i Universitetit u themelua në vitin 1907. Sot ajo është shkolla më e madhe e Juridikës në vend. Në
Departamentin Ligjor marrin pjesë 2500-4000 studentë çdo vit, ose duke ndjekur programin universitare, ose
kurse pavarur. Te Departamenti punojnë me orar të plotë mbi 100 profesorë dhe kërkues.
Shkolla Juridike ka rreth 30 mësues të kualifikuar në disiplina tradicionale ligjore sic është Jurisprudencia, Drejta
Private, Ligji Tatimore, Drejta Ndërkombëtare, Drejta Publike, Ligji i Procedurave, Historia Ligjor, dhe Ligjin
Penal.

Instituti i Mesdheut për Studimeve Gjinore, Qipro
MIGS është një organizatë jo-qeveritare degë e Universitetit në Nikosi. Qëllimi i institutit është të
veprojë dhe të kontribuojë në mendime të politikës dhe jetës social-politike të rajonit në çështjet lidhur
me çështjet gjinore, duke përdorur një qasje multidisiplinore dhe duke zhvilluar bashkëpunime me
institucionet e tjera. MIGS njeh diskriminime multi-nivel kundër grave dhe pranon se diskriminimet
shfaqen në forma të ndryshme. Është i detyruar të veprojë për eliminimin e diskriminimave të tillë, duke
përdorur kërkimin, avokim dhe grupe mbështetjes, trajnime dhe aktivitete të tjera.
Kontakt: Leoforos Makedonitissas 46, Nikosia 1703, Qipro, Box 24005
Tel.: + 357 22 351274/76 (ext. 115) Fax:+ 357 22 353682, Email: info@medinstgenderstudies.org

Εργαστήρια Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRs)

Το Ινστιτούτο «Confl¬ict Research», Αυστρία

Universiteti Teknologjisë e Qipros

Detajet e kontaktit: Arqiepiskopou Kiprianou 30 Lemesos 3036, Qipro
Tel: 357 25 00 2500, Fax: +357 25 00 2750, Faqja Internetit: http://www.cut.ac.cy/?languageId=1Mediterranean

Τμήμα Κοινωνικής Εργασιάς Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων Κρήτης, Ελλάδα (ΤΕΗ Κρήτης)

Kontakt: Faculty of Law, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Οδός: Universitetsvägen 10 C;
Tel. qendër: +46 (0)8 16 20 00; Fax: +46 (0) 612 41 09
Faqe internetit: http://www.juridicum.su.se/jurweb/default.asp?lang=eng

Rutgers WPF, Holandë

Commun-AID
Departamenti i Punës Sociale, Instituti Arsimor
Teknologjik i Kretës,Greqi (TEI)
Organizatat Link Shteteve të grave Heraklion & N. Heraklion

Rutgers WPF është një qendër e njohur dhe ekspert në ceshtje seksuale dhe riprodhues shëndetit dhe të
drejtavë. Aktiviyohët kryesisht në Holandë, Afrikë, dhe Amerika e Jugut. Qëllimi e tij është për të përmirësuar
shëndetin dhe të drejtat seksual dhe riprodhues, në gjithë bot. Rutgers WPF mbështet organizatat partnere dhe
profesionistë në punën e tyre. Duke rritur ekspertizmin e tyre për çështjet e seksualitetit.
Kontakt: Rutgers WPF Postbus/P.O. Box 90223506 GA Utrecht, the Netherlands,
Oudenoord 176-1783513 EV Utrecht, the Netherlands
Tel.: + 31 (0)30 231 34 31, Email: i.vanwesenbeeck@rutgerswpf.nl, Faqe internetit: www.rutgerswpf.nl

ŠKUC, Sllovenia
ŠKUC u themelua në vitin 1972 dhe është një organizatë jo-qeveritare e re e cila promovon aktivitete
kulturore e artistike në Slloveni. Në vitet e fundit aktivitetet e ŠKUC jan zgjeruar në shumë fusha të tilla
duke japur informacione dhe këshilla të rinjtë, arsimi, funksionaliteti e bibliotekës, çështjet sociale,
parandalimi për shëndetin, mbrojtja e drejtatave, humanizmi gjithashtu dhe te aktivitete të tjera
kërkimore. ŠKUC gjithashtu ka juridiksion për të punuar në fushën e kujdesit shëndetësor për interesin
e publikut. Financohet nga ministret të ndryshme, nga Komisioni Evropian, nga qeveria lokale dhe nga
donatorët e ndryshëm.

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Πρόγραμμα Δάφνη

Arsyeja e programit. Informacione.
Gratë imigrante qe jan punëtorë stëpjake jan më të rezikuara nga poppulli i vendit dhe nuk kanë
aftësinë për të vetë-mbrojtur ndaj situatave abuzive për shkak të mungesës së njohuris të gjuhës
lokale, të mungesës e njohjes së ligjeve dhe zakoneve, mundësitë e pamjaftueshme për punë të
përshtatshme, dhe njohurinë e pamjaftueshme në të drejtave të tyre.
Shumë punëtorë stëpjake ndjehen që nuk kanë zgjidhje, por të mbeten dhe të vuajnë abuzimin /
ngacmimin sepse duke lënë punëdhënësin e tyre do të thotë rrëshqitje në status të parregullt,
pranim të policia në rastin e emigracionit të paligjshëm dhe ose humbje e të drejtës për punë. Disa
organizata ndërkombëtare kanë këtë çështje në një përparësi të lartë në temat e tyre duke
propozuar zhvillime e mekanizmave mbrojtës për punëtorët stëpjake migrantë dhe masat në
aftësinë e shoqërisë civile për të trajtuar dhe të monitoruar kushtet e punës së punëtorëve
stëpjake migrantë. Instituti Arsimor Teknologjik i Kretës, është financuar nga Komisioni Evropian
dhe Daphne III të zbatojë një program të titulluar "Duke rritur kapacitetin e punëtorëve shtëpjake
që kanë prejardhje të ndryshme të përballojnë abuzimin seksual përmes ndërhyrjeve fokusuar
komunitetit (Commun- AID)». Tetë organizata nga gjashtë shtetet anëtare të BE janë anëtarë të
këtij consortium të cilat përfshijnë Institucionet e Arsimit të Lartë (universitetet) dhe organizatat
jo-qeveritare. Këto vende janë zgjedhur qëllimisht për hir të krahasimit. Jo vetëm për shkak të
numrit të madh të emigrantëve dhe të numrit të madh të punëtorëve stëpjake migrantë, dhe për
shkak të përhapjes së tyre gjeografike në jug, në veri dhe qendër të Evropës. Në mënyrë të
veçantë këto janë organiyatat: Instituti «Confl¬ict Research», Austri, Universiteti Teknologjisë e
Qipros, Instituti i Mesdheut për Studimeve Gjinore, Qipro, TEI e Kretës, Shoqata Link Shteteve
të grave Heraklion & N. Heraklion (Hostel për gratë e dhunuara) (Greqi), OJQ Rutgers WPF
(Holandë), OJQ SKUC (Parandalimi Shëndeti) (Sllovenia) dhe Universiteti i Stokholmit (Suedi).

Qëllimi
Qëllimi kryesor i projektit është rritja e kapaciteteve të punëtorëve stëpjake migrantë të përballojnë abuzimin seksual përmes ndërhyrjeve fokusuar komunitetit, objektivat individuale që kanë për
qëllim rritjen e vetëdijes për këtë çështje në grupin e synuar, për të zhvilluar një manual trajnimi i
cili përfshin këshillim, edukimi dhe zhvillimin e modeleve të komunitetit në çështjet e dhunës
seksuale ndaj punëtorëve stëpjake migrantë

Objektivat
Programi do të përqëndrohet në një sërë objektivave në mënyrë që të arrijë objektivat e saj. Këto
objektiva përfshijnë:
- Përshkrimi i problemit të dhunës seksuale në punëtorët migrantë të brendshëm dhe vlerësimin e
nevojave të viktimave.

- Regjistrimi / Harta e burimeve të komunitetit,aleatët, ndërhyrjet dhe politikat që trajtojnë
çështjen e dhunës seksuale ndaj emigrant
- Dizajn mjetet e përshtatshme përshtatur kulturore dhe gjuhësore dhe ndërhyrjet për të adresuar
dhunën seksuale ndaj punëtorëve migrantë të brendshëm
- Zhvillimi i një grupi të përbërë nga punëtorët emigrantë të brendshme dhe anëtarët e komunitetit, të cilat mund të ndërmjetësuar për të lehtësuar arsimin e komunitetit dhe zhvillimin e
programeve të komunitetit afatgjata
- Ngritja e vetëdijes së punëtorëve migrantë të brendshëm për të drejtat e tyre dhe për të
përmirësuar kapacitetin e tyre për të sprapsin dhunën seksuale duke punuar si ndihmës në
familje.

Aktivitetet
Aktivitetet përfshijnë veprimet që anëtarët e konsorciumit do të përfshihen për të arritur qëllimet
e tyre specifike. Këto veprime janë:
Rishikimi i të dhënave ekzistuese mbi përvojën emigrante , viktima të ngacmimeve seksuale /
dhuna dhe vlerësimin e nevojave të tyre . Ne do të përshkruajnë qëllimin dhe karakteristikat e
ngacmimeve seksuale / dhuna në punëtorët migrantë të brendshëm si ato të shfaqen në çdo vend
pjesëmarrës dhe një rishikim sistematik i literaturës në nivel kombëtar në çdo vend dhe në
literaturën ndërkombëtare .
- Identifikimi i burimeve të komunitetit, ndërhyrjeve dhe politikave në të gjitha vendet pjesëmarrëse për të identifikuar politikat dhe / ose ndërhyrje të tjera të dizajnuara në mënyrë specifike për
të adresuar çështjen e dhunës seksuale ndaj emigrant
- Zhvillimi i një web - bazuar mjet krizës ndërhyrjes , kulturore dhe gjuhësore përshtatur në
mënyrë që të sigurojë informacion dhe referenca , dizajn të sigurt, mbështetje psikologjike dhe
këshillim për punëtorët migrantë të brendshëm . Dizajni i mjet internetit do ngarkesë nevojat
specifike të punëtorëve migrantë të brendshëm .
- Zhvillimi dhe zbatimi i ndërhyrjes së trajnimit për të përmirësuar aftësitë e tyre . Përfshin
këshilluese zhvillimin, arsimit dhe modele të komunitetit për çështje të dhunës seksuale ndaj
punëtorëve migrantë të brendshëm . Materiali edukativ do të njoftohet me instruktorë të arsimit
ndërkulturor në komunitet , në të gjitha vendet pjesëmarrëse .
- Shpërndarja e gjerë e rezultateve të programit

Përshkrimi koordinues e agjencis
Instituti Arsimor Teknologjik i Kretës, Greqi
Laboratori për Studimin e sjelljes Shëndetësisë dhe Siguries Rrugore(LaHeRS)
(http://lahers.seyp.teicrete.gr jan të lidhur me Departamentin e Punës Sociale të Institutit Arsimor
Teknologjik të Kretës, Greqi, (ΤΕΙ Κρήτης- www.teicrete.gr). Qëllimi i këtij seminari është zhvillimi i
kërkimit dhe ndërhyrja në problemet sociale dhe problemet e shëndetit publik. Fushat kryesore të
interesit janë familja dhe dhuna ndërpersonale, vlerësimi i nevojave shëndetësore te grupet e rrezikuara
të popullatës, përcaktuesi socialë të shëndetit dhe sjelljes rrugore. Laboratori gjithashtu kryen kërkime
themelore në fusha të ndryshme të interesit, zhvillon / paraqesë propozime kërkimore për projekte të
financuara kombëtare dhe evropiane, duke kërkuar për të kryer studime dhe bashkëpunim akademik
me institucionet arsimore dhe kërkimore në Greqi dhe jashtë vendit, planifikon dhe zbaton ndërhyrje
në komunitet për çështje të ndryshme që lidhen me interesat e tij, zhvillon mjete shkencore dhe
materiale për përdorim nga organizatat akademike dhe publike, etj. Është i fokusuar në hetimin e
sjelljeve me rrezik të lartë me theks të veçantë në studimin e ndikimit të mënyrës së jetës (mënyrë
jetese) në këto sjellje. Ka experiens dhe pjesëmarrje të gjatë në programet kërkimore të financuara si
Arkimedi I dhe Arkimedi III (www.teicrete.gr/archimedes) gjithashtu dhe pjesëmarrje në programet
evropiane të kërkimit të financuara si "Plani Shëndetësor" (YSAV 2009-12-22 /
http://ysav.rutgerswpf.org/y-sav), Leonardo Da Vinci/Partnerships (LdV “LLP-LdVTOI-2007-TR-008”),
Directorate General for Transport and Mobility/ DG-MOVE (MOVE/C4/SUB/2011294/SI2.628846/REHABIL-AID), Directorate General for Justice dhe te programi “DAPHNE III ”
COMMUN-AID (JUST/2011-2012/DAP/AG/3272) dhe WOMPOWER (JUST/2011-012/DAP/AG/3008).
Laboratori gjithashtu merr pjesë në të mësuarit gjatë gjithë jetës ERASMUS (IP 2012 / “International
education for training traffic accident reconstruction specialists) dhe është gjithashtu një anëtar i një
rrjeti të madh evropian financuar nga program COST dhe eshtë COST “357 PROHELMET”
(http://archives.cost.eu/action357/), dhe COST “TU1101” (http://www.cost.eu/domains_actions/tud/
Actions/TU1101). Rezultatet e punës laboratorike normalisht jan publikuar në revista të rëndësishme
ndërkombëtare (Social Sciences Citation, Scopus, Medline).
Kontakt: TEI e Kretës, Estavromenos 71004 Heraklion Kretë, Mailbox: 1939
Tel.:+30.2810.379516, Fax: +30.2810.251147, E-mail: jchlia@staff.teicrete.gr
faqe interneti: http://lahers.seyp.teicrete.gr

