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	Text1: Το έργο "Justice for Women - towards a more effective rights protecton and access to judicial procedures of victims of crime" υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2018 και θα έχει διάρκεια 20 μηνών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους Association Pro Refugiu στη Ρουμανία, Center for the Study of Democracy στη Βουλγαρία, Association Demetra στη Βουλγαρία, Coalition for Civil Liberties and Rights στην Ιταλία και Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria στην Ισπανία. Το διακρατικό αυτό έργο στοχεύει να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες θύματα βίας, να αυξήσει τον αριθμό των αναφορών εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών στις αρμόδιες αρχές και να βελτιώσει τη διαδικασία υπολογισμού της ζημίας που υπέστησαν τα θύματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επιδίκαση δίκαιης αποζημίωσης.  Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:   βελτίωση της ικανότητας των συναφών επαγγελματιών (δικηγόροι, εισαγγελείς, δικαστές, αστυνομικοί) στην αντιμετώπιση του χαμηλού αριθμού αναφορών υποθέσεων όπου τα θύματα εγκλημάτων βίας είναι γυναίκες, καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ασφαλιστικών μέτρων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.   βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ δικαστικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την αρωγή προς γυναίκες θύματα βίας.  προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και βέλτιστων στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στο έργο.  Για την πλήρωση των στόχων του το έργο θα προχωρήσει σε σειρά δράσεων: σύσταση διακρατικών και εθνικών ομάδων εμπειρογνωμόνων, κατάρτιση εκδόσεων με οδηγίες και προτάσεις για βελτίωση της στρατηγικής για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και διεξαγωγή εργαστήριων και συνεδρίων για επαγγελματίες του νομικού κλάδου, του κοινωνικού κλάδου και του τομέα της υγείας.
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