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1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PROWOMEN - UP-SKILLING ITINERARIES FOR WOMEN AS NEW CULTURAL
PROMOTERS TO ENHANCE TERRITORIAL HERITAGE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο Pro-WOMEN έχει διάρκεια 24 μήνες και εγκρίθηκε
κάτω από το πρόγραμμα Erasmus +. Στοχεύει στην προώθηση
της ισότητας ευκαιριών και στην κοινωνική ένταξη των
γυναικών χαμηλής ειδίκευσης και ανέργων γυναικών,
παρέχοντας εργαλεία παρέμβασης για κατάρτιση και
ενδυνάμωση.
Οι 6 εταίροι από 5 χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία,
Κύπρος, Γαλλία) θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη:
- Μιας μελέτης για την ανάλυση του νομικού και κοινωνικού
πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις
διακρίσεις φύλου στην απασχόληση και τη διαφορά στις
αμοιβές, και για την ανάλυση των χαρακτηριστικών των
περιοχών και των ευκαιριών απασχόλησης στο πλαίσιο της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης
- Ενός Πακέτου Εκμάθησης Μαθημάτων με στόχο την
κατάρτιση ενός νέου δυναμικού επαγγελματικού προφίλ,
ικανό να προάγει την εδαφική πραγματικότητα από διάφορες
οπτικές γωνίες: ιστορική και πολιτιστική, πνευματική, φυσική
και γαστρονομική. Το προφίλ θα ονομάζεται "Υποστηρικτής
των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δρομολογίων για την
ενίσχυση των περιοχών"

- Της δοκιμής του Πακέτου που θα επιτρέψει σε 90
άνεργες γυναίκες και γυναίκες με χαμηλή ειδίκευση
να παράγουν τον Άτλαντα των περιοχών που
πρόκειται να ενισχυθούν.
- Ενός εγχειριδίου που απευθύνεται σε επαγγελματίες
που εργάζονται με γυναίκες.

1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
The kick-off meeting of the Pro-WOMEN project was Η
εναρκτήρια συνάντηση του έργου διεξήχθη στη Ρώμη,
στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2019. Οι εταίροι συναντήθηκαν
για να καθιερώσουν ένα κοινό όραμα και κατανόηση
σχετικά με την εξέλιξη του έργου, καθώς και για να
συζητήσουν για τα τέσσερα παραδοτέα. Επιπλέον,
συμφώνησαν για τους βασικούς ρόλους και τις
ευθύνες του καθενός και αποφάσισαν από κοινού τις
μελλοντικές προθεσμίες.
Οι εταίροι αποφάσισαν να διοργανώσουν τη 2η
Συνάντηση στη Λειψία στις 12 & 13 Μαρτίου 2020.
Δυστυχώς, η συνάντηση ακυρώθηκε εν μέσω των
ανησυχιών για την πανδημία του COVID-19. Η
συνάντηση έχει αντικατασταθεί από Skype και,
παρά τις δυσκολίες, η κοινοπραξία εξακολουθεί να
εργάζεται για το έργο και να καλύπτει τις κύριες
προθεσμίες.

Σελίδα 1
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO – Iταλία
Ο οργανισμός SANSAT βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας των
πρώτων 2 παραδοτέων που έχουν προγραμματιστεί. Όσον αφορά
το Π1, 8 σχετικοί φορείς (δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι ενώσεων και
συνεταιρισμών, ερευνητές) απάντησαν στην έρευνα που
αναπτύχθηκε για το 1ο μέρος (διακρίσεις λόγω φύλου). Ο SANSAT
διεξήγαγε τη θεωρητική έρευνα και ανέπτυξε την Εθνική Έκθεση
σχετικά με το 1ο Μέρος από κοινού με τον άλλο Ιταλό εταίρο. Για
το 2ο Μέρος της μελέτης (Τουρισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά) ο
SANSAT επέλεξε να εργαστεί στην περιοχή της Ρώμης: τη γειτονιά
Testaccio, το Street Art της Ρώμης, το Caravaggio, Bernini vs
Borromini.

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC – Ιταλία
Ο οργανισμός Obiettivo Famiglia / FC εργάζεται για την
προπαρασκευαστική μελέτη. Έχει αναπτύξει την Εθνική Έκθεση
μαζί με τον SANSAT και έχει πάρει συνέντευξη από 5 συναφείς
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το ζήτημα του αποκλεισμού /
ένταξης / διακρίσεων (1ο Μέρος Έρευνας). Για το 2ο μέρος, που
σχετίζεται με τον τουρισμό, ο Obiettivo Famiglia έχει αναπτύξει 4
δρομολόγια στην περιοχή της Σικελίας, Gela και Siracusa. Επίσης,
εργάζεται για την ανάπτυξη της ενότητας «Ανάγνωση και
χαρτογράφηση του εδάφους - Σχεδιαστικές διαδρομές» που
προβλέπονται για το πακέτο εκμάθησης μαθημάτων.

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - Ισπανία
Ο Δήμος του Torrijos συντονίζει τα καθήκοντα για την παραγωγή του
Π1 - Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση των εδαφών. Ο εταίρος
συνεργάστηκε με το Κέντρο Γυναικών για να εντοπίσει τα βασικά
ζητήματα των διακρίσεων λόγω φύλου. Επίσης, συναντήθηκε με
ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Castilla-La Mancha για μια πιο
ακαδημαϊκή προσέγγιση στο θέμα. Το έργο αυτό θα καταρτίσει μια
κοινή έκθεση, εμπλουτισμένη με τις εθνικές εκθέσεις των εταίρων και
τις συνεντεύξεις. Ο Δήμος εργάστηκε επίσης και για τα 4 δρομολόγια
ως ευκαιρία ανάπτυξης στην επικράτειά τους. Μόλις ετοιμαστεί το
Π1, ο εταίρος θα επικεντρωθεί στην εργασία του Π2.

WISAMAR - Γερμανία
Ο οργανισμός Wisamar εργάστηκε κυρίως στην Εθνική Έκθεση του
Π1. Παρά τις νομικές βάσεις στη Γερμανία, οι διακρίσεις λόγω φύλου
εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα, καθώς πολιτισμικά
και κοινωνικά υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα. Όσον αφορά την
αγορά εργασίας, οι βασικές ανησυχίες είναι η διαφορά στις αμοιβές
μεταξύ των δύο φύλων, ο χαμηλός αριθμός γυναικών σε υψηλού
επιπέδου θέσεις εργασίας και ηγετικές θέσεις, η ισορροπία της
οικογενειακής και εργασιακής ζωής και τα στερεότυπα των φύλων σε
ορισμένα επαγγέλματα. Δυστυχώς, η διαφορά στα ποσοστά
απασχόλησης των γυναικών παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Κύπρος

AFORMAC - Γαλλία

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σημείωσε σημαντική
πρόοδο στην ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου ProWomen!
Μέχρι στιγμής, παρακολούθησε την εναρκτήρια συνάντηση
στη Ρώμη (Νοέμβριος 2019), ανέπτυξε την Εθνική Έκθεση
σχετικά με το Παραδοτέο 1 - Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση
των εδαφών και εργάστηκε σκληρά για την ανάπτυξη
διαφόρων υλικών διάδοσης. Το CSI προσβλέπει στην
περαιτέρω ανάπτυξη του έργου, ειδικά όσον αφορά το Π2 Πακέτο εκμάθησης μαθημάτων για την ενίσχυση των
ικανοτήτων των γυναικών και την προώθηση των ευκαιριών
απασχόλησής τους στον τομέα του τουρισμού!

Ο
οργανισμός
AFORMAC
ανέπτυξε
ένα
ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο σχετικά με το έργο μέσω των άμεσων επαφών και
των κοινωνικών σελίδων του. Παρουσίασε το έργο στους
εκπαιδευτές του στο κέντρο εκπαίδευσης Cantal Vet όπου θα
διεξαχθεί ο έλεγχος του Άτλαντα. Με τη βοήθεια των
ερωτηματολογίων, οι τοπικοί εκπαιδευτές και ο διευθυντής του
εκπαιδευτικού κέντρου εργάστηκαν για τα 4 δρομολόγια. Για
οργανωτικούς λόγους o AFORMAC επέλεξε να δουλέψει με πολύ
κοντινά δρομολόγια, καθώς το στοχοθετημένο κοινό δεν θα έχει
εύκολη πρόσβαση, ως εκ τούτου έχουν ορίσει μια στρατηγική που
τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την παράμετρο.
Σελίδα 2

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

