∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΝΠΙ∆ του Υπουργείου Εσωτερικών)
διοργανώνει την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου 2014 (Α΄ Κύκλος),
καθώς και την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου 2014 (Β΄ Κύκλος)
στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστηµίου 52, ΤΚ 106 78, Αθήνα), το 1ο και 2ο
Επιµορφωτικό Σεµινάριο στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».
Στα επιµορφωτικά σεµινάρια, που περιλαµβάνουν θεωρητικό µέρος και
βιωµατικά εργαστήρια, συµµετέχουν γυναίκες αιρετές ή γυναίκες που επιθυµούν να
λάβουν µέρος σε εκλογικές διαδικασίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στόχος των σεµιναρίων είναι η εµψύχωση και η ενίσχυση των γυναικών
προκειµένου να διεκδικήσουν και να πετύχουν, όχι µόνο τη συµµετοχή τους στις
εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους.
Συγκεκριµένα, οι επιµορφωτικές δράσεις, που θα πραγµατοποιηθούν εντός του 2015
σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αποτελούν ηχηρή πρόσκληση αλλά και ευκαιρία,
δεδοµένης της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας που διανύει η χώρα, οι γυναίκες να
υποστηριχθούν

και

να

συνειδητοποιήσουν

τα

έµφυλα

στερεότυπα

που

αντιµετωπίζουν, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να ενεργοποιήσουν τις
δεξιότητές τους και παράλληλα να αναπτύξουν εκείνους τους µηχανισµούς που θα
συµβάλουν στο ξεπέρασµα των εµποδίων, τα οποία αποτρέπουν τη συµµετοχή τους
σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.
Η έναρξη των Επιµορφωτικών Σεµιναρίων θα πραγµατοποιηθεί από την Πρόεδρο
του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, κα Σοφία Παυλάκη. Επίσης θα
παρευρεθούν, µε σκοπό να µοιραστούν µε τις συµµετέχουσες την εµπειρία τους,
αξιόλογες γυναίκες που έχουν διακριθεί στο χώρο της πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

To Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), µέσω της Ειδικής
Υπηρεσίας
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Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου
www.gynaikes-poltiki.gr

