Εταιρικό Σχήμα

Διάρκεια του έργου: Απρ. 2020 – Μαρ. 2022

Το ENHAGΑ με μια ματιά

4 χώρες της Ε.Ε. – 7 εταίροι
4 Εθνικές Εκθέσεις
Ανάλυσης Αναγκών
και Καταγραφής
Καλών Πρακτικών
Ένα διαδικτυακό
παιχνίδι
(ENHAGA Game)
1 Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο
4 κύκλοι
εργαστηρίων
για την δοκιμή
του παιχνιδιού
4 κύκλοι
μαθημάτων για
τουλάχιστον 200
επαγγελματίες

1 ψηφιακός
Οδηγός για Gamers
και Εκπαιδευτές
(ENHAGA eBook)
20 δελτία τύπου
2 σελίδες στα
Μέσα Δικτύωσης

enhaga-project.eu
@ENHAGA.Project
@enhaga_project

1 ιστοσελίδα
20 δημοσιευμένες
ειδήσεις
Ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο σχετικών
φορέων

Τέλος στη Σεξουαλική
Παρενόχληση στο Gaming

coopsansaturnino.org

1 τελικό συνέδριο

tentontrain.com

symplexis.eu

alternatasilos.
blogspot.com

kean.gr

Καταπολέμηση της διαδικτυακής παρενόχλησης,
του εκφοβισμού και των διακρίσεων για να
γίνει το online gaming ένας ασφαλέστερος και
πιο φιλικός χώρος για γυναίκες gamers.

rj4all.info

csicy.com

Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το περιεχόμενο του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Σύμπλεξις και δεν
αντανακλά απαραίτητα απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 881701 — ENHAGA —
REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019

Ομάδες-στόχοι
Έφηβοι και νέοι/ες στην Ε.Ε
Θύματα έμφυλης διαδικτυακής
βίας και παρενόχλησης
Παίκτες/τριες διαδικτυακών παιχνιδιών, η
λεγόμενη «Κοινότητα των gamers»

Το Έργο
Το ENHAGA είναι ένα καινοτόμο διετές έργο
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα,
Ισότητα, Ιθαγένεια», το οποίο υλοποιείται
σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ηνωμένο
Βασίλειο με στόχο την αντιμετώπιση της
διαδικτυακής παρενόχλησης και την
ενδυνάμωση των θυμάτων, ώστε να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους, με ιδιαίτερη
στόχευση στις νεαρές γυναίκες gamers
(έφηβες και ενήλικες). Για να γίνει αυτό, οι
εταίροι από τις 4 συμμετέχουσες χώρες θα
συνδημιουργήσουν ένα διαδικτυακό παιχνίδι
με σχετικά εργαλεία για την εκπαίδευση
νεαρών γυναικών για το πώς θα αντιδρούν
σε περιπτώσεις διαδικτυακής σεξουαλικής
παρενόχλησης και εν συνεχεία για το πώς θα
καταγγέλλουν περιστατικά, ευαισθητοποιώντας
παράλληλα τον κόσμο σχετικά με την ανάγκη
για την διασφάλιση ενός περιβάλλοντος
gaming χωρίς παρενόχληση.

enhaga-project.eu
@ENHAGA.Project
@enhaga_project

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές
Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Οι δράσεις του ENHAGA
στοχεύουν στην:
Πρόληψη και καταπολέμηση της ψυχολογικής
διαδικτυακής παρενόχλησης, ειδικότερα των
κοριτσιών και νέων γυναικών gamers
Προώθηση της ενίσχυσης ικανοτήτων επαγγελματιών
σε τομείς σχετικούς με τον χώρο του gaming
Ευαισθητοποίηση των gamers διαφορετικών
υπόβαθρων σχετικά με την ανάγκη
καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Αντίκτυπος
Όφελος για τουλάχιστον
20.000 πολίτες της Ε.Ε από
τις δράσεις του ENHAGA
Ενδυνάμωση τουλάχιστον
400 νέων, κυρίως γυναικών,
σε 4 χώρες της Ε.Ε
Εκπαίδευση τουλάχιστον 200
επαγγελματιών στον τομέα της
ισότητας φύλων, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του gaming.

Ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και παροχή
εργαλείων στους συμμετέχοντες/ουσες ώστε
να καταγγέλλουν περιστατικά διαδικτυακής
παρενόχλησης και να δημιουργήσουν
ένα περιβάλλον αποδοχής και σεβασμού
μεταξύ ατόμων όλων των φύλων.

