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Department of Social Work, Technological Education Institute of Crete, Grecja (TEI of Crete)  

 

Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture (Kreta, Grecja) 

Organizacja The Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture jest stowarzyszeniem 

non-profit, które zostało założone w 2000 r. w Heraklionie na Krecie. Stowarzyszenie działa na rzecz praw 

oraz rozwoju kulturalnego kobiet i dzieci, a jego celem jest wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 

dzieci. Oto główne obszary działalności stowarzyszenia: 

 
1. Zapewnianie ochrony i pomocy wykorzystywanym kobietom i dzieciom; 

2. Prowadzenie działań w celu kształtowania opinii publicznej i szerzenia wiedzy; 

3. Zapewnianie profesjonalnego wsparcia (np. wsparcia psychologicznego i doradztwa prawnego); 

4. Oferowanie rozmów wspierających. 

 
Organizacja prowadzi także dyżur telefoniczny dla osób pokrzywdzonych (800-11-16000) działający przez całą 

dobę. Ponadto stowarzyszenie prowadzi specjalny ośrodek dla dzieci, a także realizuje projekt obejmujący 

działalność rodzin zastępczych. 
 

 
Dane kontaktowe: Meramvelou 54, Telefon: +302810242121, E-mail: info@kakopoiisi.gr,  

Strona www: www.kakopoiisi.gr, Osoba kontaktowa: Emmanouella Skoula 

 

Cyprus University of Technology (Cypr) 

Celem Cypryjskiego Uniwersytetu Technologicznego The Cyprus University of Technology (CUT) jest stanie się 

nowoczesną i pionierską uczelnią oferującą wykształcenie na wysokim poziomie. Na uniwersytecie 

prowadzone są badania w wielu wiodących dziedzinach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, 

technologii i nauki. Poprzez prowadzenie ukierunkowanych badań CUT dąży do uzyskania statusu uczelni 

wspierającej działalność prowadzoną przez państwo i organizacje społeczne w różnych obszarach.  Program 

nauczania realizowany przez CUT można określić jako dopełnienie zakresu kształcenia, który jest obecnie 

oferowany na poziomie podstawowym i naukowym na Uniwersytecie Cypryjskim oraz na innych uczelniach 

zajmujących się kształceniem na poziomie wyższym. CUT ma swoją siedzibę w Limassol, gdzie mieści się sześć 

wydziałów uczelni. 
 

 
Dane kontaktowe: 30 Archbishop Kyprianou Str. 3036 Lemesos, Telefon: 357 25 00 2500, Faks: +357 25 00 

2750. Strona www: http://www.cut.ac.cy/?languageId=1Mediterranean Institute of Gender Studies 
 

 

Mediterranean Institute of Gender Studies (Cypr) 

Śródziemnomorski Instytut Badań nad Płcią Kulturową Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) to 

organizacja non-profit powiązana z Uniwersytetem w Nikozji. MIGS działa na rzecz poprawy jakości życia 

intelektualnego i społeczno-politycznego w regionie, prowadząc badania w zakresie płci kulturowej w 

kontekście interdyscyplinarnym – samodzielnie oraz we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. 

Istotną kwestią podejmowaną przez MIGS są różne formy dyskryminacji kobiet. Instytut działa na rzecz 

zapobiegania takiej dyskryminacji poprzez prowadzone badania, kształtowanie opinii publicznej i działalność 

lobbingową, jak również poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń. 

 
Dane kontaktowe: 46 MakedonitissasAvenue,Box 24005,Nikozja 1703, Telefon:+ 357 22 351274/76 (wewn. 115), Faks:+ 357 22 

353682, E-mail: info@medinstgenderstudies.org 

 
ŠKUC (Słowenia) 

Stowarzyszenie ŠKUC powstało w 1972 r. i jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych działających na 

rzecz rozwoju kultury i sztuki w Słowenii. W ciągu ostatnich lat działalność prowadzona przez ŠKUC została 

znacznie poszerzona i obejmuje wiele obszarów. Organizacja ta oferuje obecnie m.in. doradztwo i wsparcie 

dla młodzieży, ale także szkolenia w różnych formach, prowadzi własną bibliotekę oraz badania naukowe w 

zakresie kwestii społecznych, zdrowia, socjologii i humanizmu. Organizacja ŠKUC to stowarzyszenie działające 

w interesie dobra publicznego w obszarze ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. Jest ona finansowana przez 

ministerstwa, Komisję Europejską, gminy oraz różnych darczyńców.  

Działalność ŠKUC prowadzona jest w ramach ośmiu niezależnych wydziałów, z których każdy angażuje się w inne 

projekty naukowe. Jeden z tych wydziałów nosi nazwę „Równe Szanse” i współdziała w ramach niniejszego 

projektu. 

 
 

Dane kontaktowe: Društvo ŠKUC, p.p. 572, SI - 1000 Ljubljana, Telefon/Faks: +386 1 430 35 30, E-mail info@skuc.org,Strona www: www.skuc.org 
 

 

The Institute of Conflict Research (Austria) 

Instytut Badań nad Konfliktami – The Institute of Conflict Research [Institut für Konfliktforschung – IKF] – został 

założony w 1976 r. i jest niezależnym instytutem naukowym non-profit. Celem przyświecającym Instytutowi w 

momencie jego zakładania było prowadzenie badań nad konfliktami politycznymi i społecznymi w wymiarze 

interdyscyplinarnym, generujących możliwe sposoby rozwiązywania konfliktów poprzez doradztwo w związku z 

podejmowaniem decyzji politycznych. Realizacja tego celu oraz działalności Instytutu jest możliwa dzięki badaniom 

naukowym. Głównym obszarem badań naukowych prowadzonych przez Instytut jest demokracja, antagonizmy 

między polityką a społeczeństwem, bezpieczeństwo oraz społeczeństwo w kontekście historycznym. IKF 

współpracuje w tych obszarach z innymi organizacjami i instytutami naukowymi, zarówno krajowymi, jak i 

zagranicznymi. Wyniki badań publikowane są w corocznych raportach. Informacje na temat projektów naukowych 

prowadzonych przez Instytut oraz poszczególne raporty dostępne są na stronie internetowej (www.ikf.ac.at). 

Konfliktforschung (wydawnictwo Braumüller) to interdyscyplinarna seria publikacji naukowych wydawanych przez 

IKF. 

 
Dane kontaktowe: Lisztstraße 3, (Am Heumarkt 33),A-1030 Wiedeń, Telefon: + 43 1 713 16 40, Faks: + 43 1 713 99 30, E-mail: institute@ikf.ac.at 

 
Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja) 

 
Uniwersytet w Sztokholmie jest od 1878 r. synonimem otwartości i innowacji. Ten nowoczesny uniwersytet 

skupiający międzykulturowe środowisko znajduje się na liście stu najlepszych uczelni akademickich na świecie. 

Studiuje w nim ponad 60 000 studentów, o których kształcenie dba ponad 5 000 wykładowców, naukowców i 

profesorów. Oferowane kierunki studiów obejmują nauki przyrodnicze, humanistyczne oraz społeczne. Wydział 

Prawa Uniwersytetu w Sztokholmie zapoczątkował swoją działalności w 1907 r. i obecnie jest jednym z 

największych wydziałów w kraju. Wydział Prawa obejmuje jeden instytut – Instytut Prawa. W instytucie tym co roku 

studiuje od 2 500 do 4 000 studentów, a zajęcia prowadzi ponad 100 wykładowców oraz 30 profesorów. 

 
Dane kontaktowe: Stockholms Universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Sztokholm, Adres siedziby: Universitetsvägen 10 C, 106 91 Sztokholm, 

Telefon (centrala): + 46(0) 816 20 00; Strona www: www.jurinst.su.se 

 

 
Rutgers WPF (Holandia) 

Rutgers WPF to ośrodek ekspercki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz prawami człowieka w tym zakresie. Działalność prowadzona jest głównie w Holandii, Afryce, Azji oraz Ameryce 
Południowej. Celem ośrodka jest poprawa zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz ochrona praw w tych 
obszarach życia na całym świecie. Rutgers WPF oferuje również wsparcie organizacjom i ekspertom w prowadzonych 
przez nich działaniach. 

 

 
Dane kontaktowe: Rutgers WPF Postbus/P.O. Box 90223506 GA Utrecht, Holandia, Oudenoord 176-1783513 EV Utrecht, Holandia, Telefon: +31 (0)30 231 
34 31, E-mail: i.vanwesenbeeck@rutgerswpf.nl, Strona www: www.rutgerswpf.nl 

 

 
Laboratory of Health and Road Safety (LaHeRS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commun-AID 
Zwiększenie możliwości działania kobiet pochodzących z 
zagranicy pracujących w obszarze usług domowych w związku z 
narażeniem na przemoc poprzez działania w sferze społecznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską  
w ramach programu DAPHNE III. 
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Tło oraz informacje o projekcie 

Kobiety pochodzące z zagranicy pracujące w obszarze usług domowych stanowią grupę szczególnie 

narażoną na przemoc, ponieważ nie posiadają one realnych możliwości obronienia się przed 

uwłaczającym zachowaniem i przemocą. Wynika to często z ograniczonych umiejętności 

językowych, nieznajomości przepisów i regulacji, ograniczonych możliwości na rynku pracy oraz 

niewystarczającej wiedzy na temat przysługujących im praw. Wiele kobiet pracujących w obszarze 

usług domowych mówi, że nie mają innego wyboru i muszą zaakceptować uwłaczające zachowanie 

ze strony innych oraz szykanowanie, ponieważ w innym razie mogłyby np. stracić pozwolenie na 

pobyt, co oznaczałoby dla nich utratę dochodów. Wiele międzynarodowych organizacji podniosło 

sytuację tych kobiet i podkreśliło wagę wypracowania szczególnych działań ochronnych 

skierowanych do tej grupy, jak również wagę rozwoju kompetencji społecznych w celu sprostania 

szczególnym potrzebom tej grupy kobiet. Kreteński Instytut Techniczno-Naukowy (Grecja) 

otrzymał z Komisji Europejskiej dofinansowanie projektu naukowego realizowanego w ramach 

programu DAPHNE III „Zwiększenie możliwości działania kobiet pochodzących z zagranicy 

pracujących w obszarze usług domowych w związku z narażeniem na przemoc poprzez działania w 

sferze społecznej (Commun-AID)”. W projekcie uczestniczy osiem organizacji z sześciu państw 

członkowskich UE, w skład których wchodzą instytucje kształcące na poziomie wyższym oraz 

organizacje pozarządowe. W Europie Południowej, Europie Środkowej i Europie Północnej wybrano 

kraje, w których mieszka największa liczba imigrantów pracujących w obszarze usług domowych. 

Oto organizacje uczestniczące w projekcie: The Instiute of Conflict Research (Austria); Cyprus 

University of Technology (Cypr); The Mediterranean Institute of Gender  Studies  (Cypr);  TEI  

Crete  (Grecja);  Association  of  Women Members  Associations of  Heraklion  Prefecture  

(Grecja);  Rutgers  WPF  (Holandia); ŠKUC (Słowenia); oraz Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja). 

 
 
 

Cel 

 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości działania kobiet pochodzących z zagranicy 

pracujących w obszarze usług domowych w związku z narażeniem na przemoc poprzez działania 

w sferze społecznej. Projekt ma także służyć zwiększeniu świadomości zarówno samych kobiet, 

jak i specjalistów, którzy z nimi pracują, oraz opracowaniu programu szkoleń dla tych grup. 
 

 
 

Zadania 
 

Oto podstawowe zadania projektu: 

- Zwrócenie uwagi na przemoc seksualną w stosunku do kobiet pochodzących z zagranicy, pracujących 

w obszarze usług domowych, opisanie form tej przemocy oraz ustalenie potrzeb ofiar przemocy; 

– Identyfikacja dostępnych zasobów społecznych oraz opracowanie działań i strategii skierowanych 

do kobiet pracujących w obszarze usług domowych narażonych na przemoc;  

 

 
 
 

– Stworzenie narzędzi dostosowanych pod względem językowym i kulturowym w celu zapewnienia 

pomocy kobietom pracującym w obszarze usług domowych, które były narażone na przemoc 

seksualną; 

– Zebranie grupy specjalistów, którzy zajmą się administracją i opracowywaniem szkoleń oraz 

długofalowymi strategiami rozwoju; 

– Zwiększenie świadomości kobiet na temat przysługujących im praw oraz zwiększenie ich możliwości 

działania w przypadku narażenia na przemoc seksualną. 
 

 
 

Działania 
 

Projekt obejmuje następujące działania: 

 
- Ustalenie empirycznej podstawy występowania przemocy seksualnej wobec kobiet pochodzących z 

zagranicy pracujących w obszarze usług domowych. Powyższe obejmuje również ustalenie potrzeb kobiet 
pochodzących z zagranicy oraz zebranie wyników badań naukowych, zarówno krajowych, jak i 

międzynarodowych, oraz literatury z zakresu omawianego obszaru; 

 
- Identyfikacja dostępnych zasobów społecznych w celu zidentyfikowania inicjatyw i działań politycznych 

skierowanych do kobiet pochodzących z zagranicy pracujących w obszarze usług domowych, które były 
narażone na przemoc seksualną; 

 
- Opracowanie narzędzi internetowych dostosowanych pod względem językowym i kulturowym na potrzeby 

kobiet narażonych na przemoc; 

 
- Opracowanie i wdrożenie szkolenia dla osób szkolących i rozpropagowanie go wśród wszystkich podmiotów 

biorących udział w projekcie we wszystkich państwach członkowskich, w których projekt jest prowadzony; 

 
- Publikowanie i upowszechnianie informacji o wynikach projektu. 

Prezentacja koordynatora projektu 

Technological Educational Institute of Crete, Grecja 

 
Laboratorium The Laboratory of Health and Road Safety – LaHeRS 

(http://lahers.seyp.tei-crete.gr/) jest powiązane z Ośredek Działań 

Społecznych przy instytucie Technological Educational Institute of Crete, 

Grecja (TEI of Crete – www.teicrete.gr). LaHeRS wspiera badania naukowe 

oraz działania w obszarach zdrowie społeczne i zdrowie publiczne. Główne 

obszary badań dotyczą przemocy w rodzinie oraz innych rodzajów przemocy 

międzyludzkiej, potrzeb grup narażonych oraz determinantów społecznych w 

zakresie zdrowia i zdolności do prowadzenia pojazdów. Oprócz prowadzenia 

badań podstawowych w wielu dziedzinach, LaHeRS opracowuje również 

propozycje badań w ramach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych 

systemów finansowania, promuje współpracę na płaszczyźnie ogólnokrajowej 

i międzynarodowej, opracowuje i realizuje działania społeczne oraz tworzy 

narzędzia naukowo-badawcze oraz materiały naukowe, które mogą być 

wykorzystywane na potrzeby kształcenia na poziomie wyższym lub przez 

organizacje publiczne.  LaHeRS zajmuje się również zachowaniami wysokiego 

ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia czynników stylu życia. 

LaHeRS jako organizacja posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu 

projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych, jak np. 

Archimedes I (www.teicrete.gr/archimedes) i Archimedes III, oraz projektów 

naukowych finansowanych przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, 

Zdrowia i Żywności (EAHC) w ramach programu Health Programme (YSAV 

2009-12-22/http://ysav.rutgerswpf.org/y-sav), Leonardo Da Vinci/ 

Partnerships (LdV „LLP-LdV- TOI-2007-TR-008”), Dyrekcję Generalną ds. 

Mobilności i Transportu /DG-MOVE (MOVE/C4/SUB/2011-294/SI2.628846 

/REHA-BIL-AID), Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej 

oraz program DAPHNE III, jak np. COMMUN-AID (JUST/2011-2012/-

DAP/AG/3272) i WOMPOWER (JUST/2011-2012/DAP/AG/3008). Organizacja 

uczestniczy także w programie ERASMUS „Uczenie się przez całe życie” 

(Intensive Programmes 2012 (IP)/ International Education for Training Traffic 

Accident Reconstruction Specialists) oraz jest członkiem wielu europejskich 

systemów finansowania programów, takich jak COST/357  PROHELMET 

(http://archives.cost.eu/action357/) i  C O S T  „ T U 1 1 0 1 ”   (http:// 

www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1101). Większość wyników prac 

prowadzonych przez organizację jest publikowana w uznanych czasopismach 

naukowych (jak np. Social Sciences Citation, Scopus, Medline). 
 

 
 

Dane kontaktowe: ΤΕΙ of Crete, Estayromenos 71004 Heraklion, Kreta, Mailbox:1939 

Telefon: + 30.2810.379516, Faks:+30.2810.251147,  E-mail: jchlia@staff.teicrete.gr  

Strona www: http://lahers.seyp.teicrete.gr 
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