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Γίνε μέλος του δικτύου TOLERANT - Στήριξε την 
ένταξη των θυμάτων trafficking στην αγορά 

εργασίας 
 

Το TOLERANT είναι ένα διακρατικό δίκτυο που έχει στόχο να στηρίξει τις γυναίκες – θύματα trafficking, 
εστιάζοντας στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την οικονομική τους ενδυνάμωση. Συστάθηκε 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TOLERANT – “Transnational Network for Employment 
integRAtion of women vicTims of trafficking” και υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία έξι 
οργανισμών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Αυστρία. 

Βασικός σκοπός του δικτύου είναι να ενθαρρύνει τη συστηματική ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών 
και πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των γυναικών που έχουν πέσει θύματα 
trafficking στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την υποστήριξη του δικτύου TOLERANT, δημιουργήθηκε μια online 
πλατφόρμα για τη συλλογή και διάχυση σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, μεθοδολογιών και 
πρακτικών, που θα συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη των γυναικών αυτών στην απασχόληση. 

Η πλατφόρμα του δικτύου TOLERANT (http://www.tolerantnetwork.com/) έχει αναπτυχθεί 
προκειμένου να βοηθήσει μια ευρεία γκάμα φορέων και ενδιαφερομένων από όλη την Ευρώπη, οι 
οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες δυσκολίες ως προς την ενσωμάτωση των θυμάτων 
trafficking στην αγορά εργασίας. 

Χρειαζόμαστε τη στήριξή σου! Τα θύματα trafficking χρειάζονται τη στήριξή σου! Αν πιστεύεις και εσύ 
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, γίνε μέλος στο Δίκτυο TOLERANT και ενίσχυσε την προσπάθεια 
οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών αυτών και ένταξής τους στην απασχόληση. 

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό και επαγγελματικό 
αποκλεισμό των θυμάτων trafficking προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν ενεργοί πολίτες της 
κοινωνίας! 

2ο Δελτίο Τύπου 
 Tolerant - Διακρατικό δίκτυο για την ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών – 
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Η κοινοπραξία του TOLERANT αποτελείται από τους εξής οργανισμούς: 

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας 

AIDRom - Asociatia Ecumenica a Bisercilor din Romania  

CESIE - Centre of Studies and Initiatives  

Differenza Donna - Associazione di donne contro la violenza alle donne onlus 

LEFÖ-Intervention Centre for Trafficked Women and Girls  

Animus Association Foundation 
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