
Δράση/Δραστηριότητα Ήδη 
πραγματο-

ποιείται

Μπορεί να 
εφαρμοστεί 

σύντομα  
(επόμενους   
0 - 6 μήνες)

Μπορεί να 
εφαρμοστεί 

αργότερα 
(επόμενους  
6  μήνες +)

Δεν είναι 
προτεραιό-

τητα

                       Δράσεις βασικού επιπέδου

Εμφάνιση φυλλαδίων, μπροσούρων, 
αφισών για την Ενδο-συντροφική 

βία στους χώρους αναμονής, 
τουαλέτες, αίθουσες συναντήσεων και 

συνεντεύξεων

Προσχέδιο/ Δήλωση για τις θέσεις 
της Υπηρεσίας σας στο θέμα της 
προβληματικής χρήσης ουσιών2   

Εμφάνιση της Δήλωσης για την 
Προβληματική Χρήση Ουσιών  σε 

κοινή θέα και συμπερίληψη στις 
πληροφορίες που δίνονται στους/στις 

ωφελούμενους/ες της Υπηρεσίας

Διάθεση φακέλου με ενημερωμένες 
πληροφορίες σχετικά με την 

Προβληματική Χρήση Ουσιών σε 
στελέχη και ωφελούμενους/ες της 

Υπηρεσίας σας

Διάθεση καταλόγου με τις υπηρεσίες 
Προβληματικής Χρήσης Ουσιών 

Τα στελέχη και οι προϊστάμενοι θα 
πρέπει να έχουν λάβει τη βασική 

εκπαίδευση ευαισθητοποίησης στο 
θέμα της Προβληματικής Χρήσης 

Ουσιών  

1Galvani, S. (2010). Grasping the nettle: Alcohol and domestic violence. Alcohol Concern.
2 Η δήλωση θέσης είναι μια σύντομη δήλωση σχετικά με την άποψη του οργανισμού για ένα θέμα. Μπορεί να 
προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος, χωρίς να είναι υποχρεωτικές.

Αυτή η λίστα βασίζεται στην εργασία της Sarah Galvani σχετικά με την ανταπόκριση βασικού και προχωρημένου επιπέδου1

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του έργου MARISSA και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΛΊΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΊΑ ΤΗΝ ΔΊΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ-
ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΕΝΔΟ-ΣΥΝΤΡΟΦΊΚΗΣ ΒΊΑΣ 



        Δράσεις προχωρημένου επιπέδου

Εξειδικευμένη εκπαίδευση για όλα τα 
στελέχη σχετικά με την αναγνώριση 

και τη διερεύνηση της Προβληματικής 
Χρήσης Ουσιών 

Έγγραφη πολιτική και  διαδικασίες 
σχετικά με την Προβληματική Χρήση 

Ουσιών

Συμφωνία συνεργασίας με τους 
τοπικούς Φορείς Προβληματικής 

Χρήσης Ουσιών,  συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης και/ή της διαδικασίας 

παραπομπών

Μέρος του προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση επιπρόσθετων υπηρεσιών 

που έχουν ανάγκη οι γυναίκες επιζώσες 
από την Προβληματική Χρήση Ουσιών  

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του έργου MARISSA και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


