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ProWomen – Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural
Promoters to Enhance Territorial Heritage
1ο Δελτίο Τύπου
Σχετικά με το έργο
Το έργο ProWomen – Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to Enhance
Territorial Heritage εγκρίθηκε κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 (Αρ. Έργου:
2019-1-IT02-KA204-063176). Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2019 και έχει διάρκεια 24 μήνες.
Το έργο ProWomen θέλει να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη των
γυναικών χαμηλής ειδίκευσης και των ανέργων γυναικών, παρέχοντας εργαλεία παρέμβασης
για κατάρτιση και ενδυνάμωση. Η ομάδα-στόχος θα αναλάβει μια συμμετοχική πορεία μάθησης
για να ενισχύσει τις υπάρχουσες ικανότητές της και
να αποκτήσει νέες, με απώτερο στόχο την
υποστήριξη της απασχολησιμότητάς τους στον
τομέα του τουρισμού. Μία από τις προκλήσεις που
έχει να αντιμετωπίσει το έργο είναι να
δραστηριοποιηθεί στον αειφόρο τουρισμό.
Συνεπώς, πρέπει να προσεγγιστεί όλο και
περισσότερο αυτός ο τομέας με στόχο την ενίσχυση
της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς,
δηλαδή της κληρονομιάς που περιλαμβάνει την απτή και άυλη κουλτούρα, καθώς και τη φυσική
κληρονομιά (τοπία, βιοποικιλότητα κ.λπ.).
Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι:
• Ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνικής ένταξης
και των διαδικασιών συνοχής που περιλαμβάνουν τοπικές κοινότητες
• Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών
• Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών με χαμηλή ειδίκευση και των ανέργων γυναικών
στην κατάρτιση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, μέσω της ενδυνάμωσής τους
• Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην ομάδα-στόχο ως μέσο βελτίωσης της κοινωνικής και
εργασιακής κατάστασής της
• Παροχή στους επαγγελματίες και τους συμβούλους που εργάζονται με γυναίκες με
αποτελεσματικά εργαλεία, όπως πακέτο εκμάθησης και εγχειρίδιο, με στόχο την υποστήριξη της
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης της ομάδας-στόχου.
Οι ομάδες-στόχου του έργου είναι:
• Γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση – γυναίκες με χαμηλή ειδίκευση και άνεργες γυναίκες ή / και
οικοκυρές που επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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• Επαγγελματίες που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση
• Τοπικοί φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές του έργου
Συναντήσεις εταίρων
Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε το
Νοέμβριο 2019 στη Ρώμη, όπου οι εταίροι
συζήτησαν τα πρώτα βήματα του έργου και
ανέπτυξαν πλάνο για τους επόμενους μήνες.
Η 2η συνάντηση εταίρων που θα πραγματοποιούνταν
στη Λειψία της Γερμανίας τον Μάρτιο 2020
ακυρώθηκε εν μέσω ανησυχιών για τον κορωνοϊό.
Αντ 'αυτού, οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά
και συζήτησαν την πρόοδο του έργου, καθώς και τις
προκλήσεις που θέτει η πανδημία.
Πρόοδος του έργου
Το 1ο Παραδοτέο του έργου - Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση των εδαφών ολοκληρώθηκε και
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του έργου. Η έκθεση παρουσιάζει τις κύριες πτυχές της έρευνας
που διεξήχθη σε όλη την Ευρώπη και σε κάθε χώρα εταίρο (Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία, Γερμανία,
Γαλλία): αφενός, το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο των διακρίσεων λόγω φύλου στην
απασχόληση, και αφετέρου , τα χαρακτηριστικά των εδαφών και οι ευκαιρίες απασχόλησης στον
αειφόρο τουρισμό. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων
στην ιστοσελίδα του έργου: www.prowomen-project.eu κάτω από τις Πηγές.
Το 2ο Παραδοτέο - Πακέτο εκμάθησης μαθημάτων για την ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών
και την προώθηση των ευκαιριών απασχόλησής τους στον τομέα του τουρισμού βρίσκεται υπό
ανάπτυξη! Συγκεκριμένα, οι εταίροι ανέπτυξαν το Πακέτο Εκμάθησης Μαθημάτων που
αποτελείται από 7 εκπαιδευτικές ενότητες.
Στοχεύει στην 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"
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Η πιλοτική εφαρμογή του Πακέτου Εκμάθησης Μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τη περίοδο
Σεπτέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021. Οι συμμετέχουσες θα αναπτύξουν επίσης και το 3ο
Παραδοτέο – τον Άτλα, με την ταυτοποίηση και την περιγραφή 4 δρομολογίων σε κάθε χώρα.
Κάθε εταίρος οργανισμός θα επιλέξει 15 γυναίκες με χαμηλή ειδίκευση και άνεργες γυναίκες στη
χώρα που βρίσκεται (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία). Εάν ανήκετε στην ομάδα
στόχο και ενδιαφέρεστε να γίνετε "Υποστηρικτής των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
δρομολογίων για την ενίσχυση των περιοχών" για την Κύπρο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
με τον υπεύθυνο οργανισμό
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – Center for Social Innovation
Ιστοσελίδα οργανισμού: www.csicy.com
Αναστασία Λιοπετρίτη – Διαχειρίστρια του έργου
Ηλ. διεύθυνση: anastasia.liopetriti@csicy.com
Τηλέφωνο: 22-610713

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

