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ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» 

 
 
Το έργο «Στοπ  μου Ανήκει» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 
citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» και εταίρους το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση «Εστία» και το Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & 
Νέων με Νοητική Υστέρηση «Θεοτόκος». 
 
Το Έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της Πρόκλησης, στην Αναγνώριση και 
Καταγγελία του φαινομένου της Σεξουαλικής Κακοποίησης στα Άτομα με Νοητική 
Αναπηρία (ΑμεΝΑ). Με την ολοκλήρωση του, το έργο θα συμβάλει στην προστασία 
του αναφαίρετου δικαιώματος του σεβασμού της σωματικής και πνευματικής 
ακεραιότητας των ΑμεΝΑ, καθώς και στην ισότιμη προσβασιμότητα τους στη 
δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ.  
 
Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία, 
στις οικογένειες τους και στους επαγγελματίες διαγνωστικών και θεραπευτικών 
υπηρεσιών  των φορέων της κοινοπραξίας μας, το Έργο στοχεύει στην Αναγνώριση 
και Καταγγελία της Σεξουαλικής κακοποίησης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Όπως 
επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών κοινωνικής αρωγής και 
αντιπροσώπων των Τοπικών Αστυνομικών Αρχών από οχτώ Δήμους που δήλωσαν 
την πρόθεση συμμετοχής τους σε αυτό. Οι Δήμοι αυτοί είναι: Δήμος Περιστερίου, 
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Δήμος Φυλής, 
Δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Ιλίου και Δήμος 
Αχαρνών.  
 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού 
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 
2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση 
και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην 
ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του 
προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από 
κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.» 


