
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στη 

διεθνή πρωτοβουλία SHELTER "Υποστήριξη και παροχή συμβουλών μέσω του συστήματος 

υγείας για τα θύματα εγκλημάτων μίσους". Μια κοινοπραξία τριών πανεπιστημίων και 

τεσσάρων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) από τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές 

χώρες (Κύπρος, Ουγγαρία Μάλτα και Ισπανία) που συνεργάζονται για να υλοποιήσουν μια 

διετή δράση, με κύριο στόχο τη βελτίωση της προστασίας και της υποστήριξης των θυμάτων 

εγκλημάτων μίσους. 

Η δράση ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου του 2018 και έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα 

κεφάλαιο ύψους 275.938,18 € μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προστασίας των θυμάτων εγκλημάτων 

μίσους και η πρόσβασή τους σε πόρους και δίκτυα που διευκολύνουν την αναφορά, την 

παροχή βοήθειας και την εξειδικευμένη υποστήριξη, με τέσσερις ειδικούς στόχους: την 

αντιμετώπιση μη επαρκών δεδομένων από την έλλειψη αναφοράς των περιστατικών, την 

ενίσχυση της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής περίθαλψης στα θύματα εγκλημάτων μίσους στο 

σύστημα υγείας, τη διευκόλυνση  της πρόσβασης των θυμάτων στις υπηρεσίες και την 

ενσωμάτωση των ιδρυμάτων του συστήματος υγείας σε ένα διεθνές δίκτυο υποστήριξης 

θυμάτων εγκλημάτων μίσους. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα υλοποιήσουν 

διάφορες δραστηριότητες, ξεκινώντας με την έρευνα σχετικά με την εμπειρία των θυμάτων 

εγκλημάτων μίσους με τα εθνικά συστήματα υγείας. Με βάση τα συμπεράσματα της 

έρευνας, θα πραγματοποιηθούν αρκετές εκπαιδευτικές συνεδρίες για το προσωπικό των 

νοσοκομείων και των φοιτητών στα πανεπιστήμια, μαζί με μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

του κοινού για τα εγκλήματα μίσους και τις επιπτώσεις που έχουν στα θύματα, καθώς και 

στις ομάδες τους και την κοινωνία ως σύνολο. 

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι η εγκαθίδρυση ενός Διεθνούς Δικτύου 

Υγείας και η δημιουργία ενός συγκεκριμένου πιστοποιητικού για το έργο «Σταματήστε τις 
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ζημιές μίσους» για τα ιδρύματα του συστήματος υγείας που θέλουν να βελτιώσουν τη 

βοήθειά τους στα συγκεκριμένα θύματα. 

Το έργο αυτό βασίζεται στα αποτελέσματα και τις δράσεις που προέκυψαν από την 

υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου C.O.N.T.A.C.T. (2015 - 2017), στο οποίο συμμετείχαν 

σχεδόν όλοι οι συνεργάτες και συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δρ Fabienne 

Baider). 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Fabienne 

Baider, τηλ.: 22 89 43 88,  ηλ.διεύθυνση: fabienne@ucy.ac.cy 
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