Ανακοίνωςθ τφπου – 12 Σεπτεμβρίου 2016

Συνζδριο ςτα πλαίςια του ζργου «Τζρμα ςτθν Κακοποίθςθ» με τίτλο
“Διαμορφώνοντασ τθν Ευρωπαϊκι Εκπαιδευτικι Ατηζντα από τα κάτω προσ τα πάνω”

Σο Ευρωπαϊκό ζργο «Σζρμα ςτθν Κακοποίθςθ»i βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να
ανακοινϊςει τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου «Διαμορφϊνοντασ τθν Ευρωπαϊκι Εκπαιδευτικι
Ατηζντα από τα κάτω προσ τα πάνω» ii, που κα πραγματοποιθκεί τθν Πζμπτθ, 22 επτεμβρίου
2016, 08:30: – 17:15, ςτθ Δθμοςιογραφικι Εςτίαiii. Σο ςυνζδριο, το οποίο φιλοξενεί θ ΚΙΑ –
Κίνθςθ για Ιςότθτα, τιριξθ, Αντιρατςιςμό ωσ εταίροσ του ζργου, αποςκοπεί ςτο να ςυηθτιςει
πωσ θ απόκτθςθ βαςικϊν νομικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων
από τισ νζεσ/ουσ
μετανάςτριεσ/τεσ , ειδικότερα ςε ςχζςθ με τισ διακρίςεισ και τον αποκλειςμό ςτθ βάςθ του
φφλου, κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και κοινωνικισ ζνταξθσ τουσ και,
επομζνωσ, κα ενιςχφςει τθ χειραφζτθςθ τουσ.
Οι νζοι και νζεσ από μειονοτικζσ εκνοτικζσ ομάδεσ είναι ιδιαίτερα περικωριοποιθμζνοι/εσ ςτισ
Ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ. Ζχοντασ υπόψθ αυτι τθν πραγματικότθτα, το ςυνζδριο ςτοχεφει να
αςχολθκεί με το κετικό αντίκτυπο τθσ απόκτθςθσ των νομικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των
νζων ςτθ βάςθ μιασ προςζγγιςθσ όπου θγοφνται οι νζεσ και νζοι, και τθν αναγωγι τουσ ωσ
βαςικι κοινωνικι δεξιότθτα ςτθν Ευρϊπθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζρευνεσ υποςτθρίηουν ότι όταν
οι άνκρωποι λαμβάνουν βαςικζσ νομικζσ γνϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κακθμερινότθτασ,
όχι μόνο δθμιουργοφνται καλφτερεσ ευκαιρίεσ γι αυτζσ/αυτοφσ, αλλά αποφεφγεται επίςθσ θ
αναίτια προςφυγι ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ . Σα κζματα του ςυνεδρίου κα ςυηθτθκοφν ςτο
πλαίςιο τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ βελτίωςθσ των νομικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των νζων
και του κενοφ που ακόμθ δεν ζχει αντιμετωπιςτεί ςτουσ τομείσ τθσ κατάρτιςθσ των νζων, τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ νεολαίασ.
To ςυνζδριο κα χαιρετιςουν ο κφριοσ Γίωργοσ Μαρκοπουλιϊτθσ, Επικεφαλισ τθσ
Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Κφπρο, θ κυρία Λιδα Κουρςουμπά,
Επίτροποσ Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, και θ κυρία Ανκοφλα Παπαδοποφλου,
πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΚΙΑ. τθν κεντρικι ομιλία του ςυνεδρίου, ο Δρ Θίο
Γαβριθλίδθσ, ιδρυτισ και Διευκυντισ του IARS International Institute (επικεφαλισ εταίροσ), κα
παρουςιάςει του ζργο «Σζρμα ςτθν Κακοποίθςθ» και τθ δθμοςίευςθ τθσ ζρευνασ: «Η φωνι
μου – Tα Δικαιϊματα μου: Νζοι και νζεσ, περικωριοποιθμζνοι/εσ και ενδυναμωμζνοι/εσ από
το νόμο»iv.
Η πρϊτθ ενότθτα του ςυνεδρίου κα εςτιάςει κυρίωσ ςτισ πραγματικότθτεσ που αντιμετωπίηουν οι νζοι
και νζεσ από περικωριοποιθμζνεσ εκνικζσ ομάδεσ και ςτο ρόλο των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και

ςυςτθμάτων κακϊσ και τθσ νομικισ κατάρτιςθσ για τθν ενδυνάμωςθ ι αποδυνάμωςι τουσ. τθ
δεφτερθ ενότθτα, οι εταίροι του ζργου κα παρζχουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν εκνικι οπτικι τουσ
γωνία μζςα από τθν παρουςίαςθ των εκνικϊν εκκζςεων τθσ ζρευνασ, ενϊ θ τρίτθ και τελευταία
ενότθτα του ςυνεδρίου κα επιχειριςει να ςυηθτιςει πικανζσ ειςθγιςεισ και προοπτικζσ για το μζλλον.
Ανάμεςα ςτουσ/τισ ομιλθτζσ/τριεσ του ςυνεδρίου περιλαμβάνονται επίςθσ ακαδθμαϊκοί, νομικοί
εμπειρογνϊμονεσ κακϊσ και νζοι και νζεσ με μεταναςτευτικι καταγωγι ι υπόβακρο. Μπορείτε να
δείτε τθν θμεριςια διάταξθ του ςυνεδρίου εδϊv.

Σο τριετζσ ζργο Τέρμα ςτην Κακοποίηςη ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και υλοποιείται από μια κοινοπραξίαvi υπό τθν θγεςία του IARS
International Institute (ΗΒ) και ςε ςυνεργαςία με τισ οργανϊςεισ Anziani e Non Solo (Ιταλία),
ΚΙΑ (Κφπροσ), Romanian U.S. Alumni Association (Ρουμανία) και SIP (Πολωνία).
Σο ζργο ςτοχεφει να δθμιουργιςει, ςτθρίξει, αναπτφξει και εξυπθρετιςει ςτρατθγικζσ
ςυνεργαςίεσ υπό τθν θγεςία τθσ νεολαίασ ςτον τομζα τθσ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ, κακϊσ
και ςε δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που κα επιτρζψουν τθν καλφτερθ ζνταξθ των
περικωριοποιθμζνων μεταναςτϊν/ςτριϊν και άλλων ευάλωτων νζων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθν κακομεταχείρθςθ και τον αποκλειςμό ςτθ βάςθ του φφλου. Σο ζργο ςτοχεφει επίςθσ ςτθ
βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ νζουσ και τισ νζεσ που κα βελτιϊςουν το τουσ
κακιςτοφν γνϊςτεσ νομικϊν ηθτθμάτων, προκειμζνου να ενδυναμωκοφν ςτθν προςπάκεια
διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςυνζδριο ι εάν ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχετε
ςε αυτό, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν ΚΙΑ μζςω email ι τθλεφωνικά ςτο
info@kisa.org.cy ι 22878181.
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