
Τα εργαλεία παρέμβασης MARISSA έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη διασύνδεση φορέων και να βοηθήσουν 
τους φορείς/οργανισμούς να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε γυναίκες που είναι ταυτόχρονα επιζώσες της 
ενδο-συντροφικής βίας, ενώ αντιμετωπίζουν παράλληλα προβληματική χρήση ουσιών.

Τα εργαλεία:  Διερεύνησης 
  Παραπομπής
  Επαναληπτικής συνεδρίας 
  Λίστα ελέγχου δράσεων 

Ποιος:  Οι λίστες ελέγχου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους οργανισμούς/οργανώσεις εσωτερικά, ώστε 
να αποφασίσουν τι είδους συνεργασία είναι εφικτή και ρεαλιστική για τον οργανισμό τους σε αυτό το χρονικό 
σημείο;

Τα άλλα εργαλεία είναι ερωτηματολόγια που θα τίθενται από έμπειρους συμβούλους στις γυναίκες που 
προσέρχονται ζητώντας υποστήριξη. Τα έντυπα δεν προορίζονται για άλλα άτομα, όπως τα μέλη της 
οικογένειας.

Πότε:  Τα έντυπα διερεύνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νωρίς, σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις. 
Σημειώστε, ωστόσο, ότι οι ερωτώμενοι μπορεί να μην είναι πάντα έτοιμοι να μοιραστούν τις πληροφορίες 
που ζητούνται στο έντυπο διερεύνησης, αλλά μπορεί να είναι έτοιμοι σε μεταγενέστερο σημείο, όταν θα έχει 
δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Συνεπώς, είναι δυνατόν να επανεξετάσετε τα έντυπα διερεύνησης, ή τμήματα 
αυτών, σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να μοιραστεί τις σχετικές πληροφορίες.

Τα έντυπα παραπομπής χρησιμοποιούνται όταν έχει αποσαφηνιστεί ότι ο πελάτης/η επιζώσα παλεύει τόσο 
με την Ενδοσυντροφική βία όσο και με την Προβληματική Χρήση Ουσιών και απαιτείται παραπομπή σε έναν 
οργανισμό ή υπηρεσία με τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη.

Το έντυπο επαναληπτικής συνεδρίας χρησιμοποιείται αφού η πελάτισσα/επιζώσα έχει ολοκληρώσει τις 
συνεδρίες στις υπηρεσίες του οργανισμού/υπηρεσίας, ενώ στοχεύει σε κάποια μορφής διατήρησης της 
επικοινωνίας μεταξύ της γυναίκας και του οργανισμού/υπηρεσίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρώτη 
φορά περίπου 2-4 εβδομάδες μετά την τελευταία συνάντηση, αλλά οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει επίσης 
να σκεφτούν τι ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς και την επιζώσα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Το έντυπο 
παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

Σημείωση: Το έντυπο επαναληπτικής συνεδρίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον έχει δοθεί η 
συγκατάθεση της γυναίκας για την επικοινωνία.

Σημαντικό: Τα εργαλεία παρέμβασης περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η αποθήκευση και η 
κοινή χρήση αυτών των δεδομένων πρέπει να τηρεί τους εθνικούς νόμους της χώρας όπου χρησιμοποιούνται τα 
εργαλεία παρέμβασης. Εναπόκειται σε κάθε χώρα να βρει τον καλύτερο τρόπο διαμοιρασμού των δεδομένων 
για τα έντυπα παραπομπής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των πληροφοριών.

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