Κέντρα Στήριξης Γυναικών
Προωθώντας την Καινοτοµία στην Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη
• Αντιµετωπίζοντας τον διαχωρισµό στην εργασία
• Επηρεάζοντας πολιτικές
• Προωθώντας καλές πρακτικές
Ο κύριος στόχος:
Η περιφερειακή ανάπτυξη, µέσω της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας,
καταπολεµώντας:
• τον οριζόντιο διαχωρισµό στην εργασία
• την υστέρηση της συµµετοχής των γυναικών σε τοµείς σχετικούς µε την καινοτοµία, την
τεχνολογία και την επιχειρηµατικότητα
Το σχέδιο δράσης ευελπιστεί να επιδράσει στο σχεδιασµό περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών καθώς και να υποκινήσει την ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση της εργασιακής
κατάστασης των γυναικών.
Εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες και 9 περιφέρειες θα δουλέψουν µαζί, βασισµένοι σε καλές
πρακτικές που έχουν προκύψει στο παρελθόν. Μέσω της ανταλλαγής αυτών των καλών πρακτικών,
µέσω επισκέψεων µελέτης, αξιοποίησης ερευνών και µελετών θα προκύψουν Περιφερειακά Σχέδια
∆ράσης για την Ισότητα τα οποία θα καταδείξουν τρόπους αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στην
αγορά εργασίας. Θα σχηµατιστούν Περιφερειακές Πολυσύνθετες Οµάδες ∆ράσης που θα
λειτουργήσουν σαν ένα πεδίο σύνθεσης προτάσεων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Φορέων, των Επιχειρήσεων, των Κέντρων
Στήριξης Γυναικών και άλλων συλλογικών οργανώσεων.
Τα αποτελέσµατα του έργου για τις Περιφέρειες που συµµετέχουν αναµένεται να είναι:
• Αναµορφωµένες και βελτιωµένες πολιτικές ισότητας για την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη µε την υποστήριξη των Κέντρων Στήριξης Γυναικών (Κ.Σ.Γ.)
• Εµπεριστατωµένη γνώση για τον σχεδιασµό πολιτικών που θα προωθούν τις γυναίκες στην
αγορά εργασίας γενικότερα, αλλά και πιο ειδικά σε τοµείς καινοτοµίας, τεχνολογίας και στην
επιχειρηµατικότητα, καταπολεµώντας έτσι τον οριζόντιο διαχωρισµό
• 9 Περιφερειακά Σχέδια ∆ράσης για την Ισότητα, µε στόχο να ενσωµατωθούν στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και να τροφοδοτήσουν τις αντίστοιχες
ευρωπαϊκές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης µε την οπτική του φύλου. Στη διαδικασία
αυτή τα Κ.Σ.Γ. (WRCs) θα παίξουν καταλυτικό ρόλο.
• Ένας οδηγός που θα περιλαµβάνει τις καλές πρακτικές από τα Κ.Σ.Γ. καθώς και άλλα έργα
που υλοποιήθηκαν στις χώρες που συµµετέχουν στο έργο και σχετίζονται µε την οπτική του
φύλου ή µε θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω του. INTERREG IVC

www.winnet8.eu

Πακέτο Εργασίας Ι
∆ιαχείριση και Συντονισµός
Στόχος:
• Η ορθή και λειτουργική υλοποίηση του έργου. Η επίτευξη των στόχων του.
∆ραστηριότητες:
• Εναρκτήριο συνέδριο στη Σουηδία, ενδιάµεσο συνέδριο στη Φιλανδία και τελικό συνέδριο στην
Ελλάδα. Σε όλα συµπεριλαµβάνονται συναντήσεις των εταίρων
• 3 συναντήσεις µεταξύ των εταίρων που θα συνδυαστούν µε δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας
ΙΙΙ
• Συντονισµός και λειτουργία της ∆ιοικούσας Οµάδας του έργου, που θα συναντηθεί 6 φορές
συνολικά
• Εξωτερική αξιολόγηση
Παραδοτέα
• 4 Αναφορές Προόδου, 4 Αναφορές Αξιολόγησης

Πακέτο Εργασίας ΙΙ
Επικοινωνία και ∆ιάδοση Αποτελεσµάτων
Στόχοι:
• Η αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των εταίρων
• Η συστηµατική οριζόντια και κάθετη διάδοση των αποτελεσµάτων
• Η ενηµέρωση παραγόντων της πολιτικής και της οικονοµίας για όλα τα θέµατα που αφορούν στην
απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των γυναικών
• Η ανάπτυξη γνώσης για τον σχεδιασµό περιφερειακών πολιτικών και δράσεων για την προώθηση
των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην καινοτοµία, στην τεχνολογία και στην επιχειρηµατικότητα.
∆ραστηριότητες:
• Ο δικτυακός τόπος του σχεδίου δράσης που θα αλληλεπιδρά µε τον αντίστοιχο του Winnet Europe,
εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή διάδοση.
• Ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις που θα αποστέλλονται σε πλήθος φορέων και παραγόντων:
πολιτικούς, επιστήµονες και ερευνητές/τριες, εκπροσώπους Κέντρων Στήριξης Γυναικών και
επιχειρηµατίες.
• Τέσσερα διαπεριφερειακά στρογγυλά τραπέζια µε τη συµµετοχή υπεύθυνων από κέντρα λήψης
αποφάσεων και πολιτικών. Η Σουηδία θα φιλοξενήσει αυτό της Βόρειας Ζώνης, η Πολωνία της
Ανατολικής Ζώνης, η Ιταλία αυτό της Νότιας Ζώνης και η Μεγάλη Βρετανία της ∆υτικής Ζώνης.
• Ενδιάµεσο συνέδριο στην Φιλανδία και τελικό συνέδριο στην Ελλάδα όπου θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσµατα του σχεδίου δράσης και οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν
• ∆ελτία Τύπου και Συνεντεύξεις Τύπου θα ενηµερώνουν για όλες τις σηµαντικές εκδηλώσεις του
σχεδίου δράσης και τα αποτελέσµατά του
• Επαφές µε υφιστάµενα δίκτυα σε Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο
Παραδοτέα
• 4 Οδηγοί Περιφερειακής Πολιτικής µε τα αποτελέσµατα των 4 διαπεριφερειακών στρογγυλών
τραπεζιών
• Εγχειρίδιο µε τις Καλές Πρακτικές, που θα συλλεχθούν
• Τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένας Οδηγός Πολιτικής για την Ισότητα σε όλα τα επίπεδα
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Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ
Μεταφορά καλών πρακτικών στα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ενσωµατώνοντας την οπτική
του φύλου
Για την καταγραφή και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών, το πιο σηµαντικό εργαλείο θα
είναι οι Πολυσύνθετες Οµάδες ∆ράσης (Multi Actor Groups, MAGs). Οι MAGs, µία σε κάθε περιφέρεια
που συµµετέχει στο έργο, θα αποτελούνται από 10-12 πρόσωπα κλειδιά που θα εκπροσωπούν οµάδες
του «τετραπλού έλικα» δηλαδή από την πολιτική, την έρευνα και την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και
την κοινωνία των πολιτών.
Στόχοι:
• Να καταρτιστούν 9 Περιφερειακά Σχέδια ∆ράσης για την Ισότητα (Π.Σ.∆.Ι.) για την επόµενη
προγραµµατική περίοδο τα οποία θα επηρεάσουν τις πολιτικές των Περιφερειών, αξιοποιώντας
καλές πρακτικές και προτάσεις και αναπτύσσοντας προγράµµατα και έργα για την βελτίωση της
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα.
• Να δηµιουργηθούν σταθερά περιφερειακά δίκτυα, τα οποία θα υλοποιήσουν τα ΠΣ∆Ι µετά την
ολοκλήρωση του WINNET 8.
• Να ενισχυθούν τα µέλη των MAGs, έτσι ώστε να µπορούν να συνεργάζονται, να δικτυώνονται, να
ανταλλάσουν, να µοιράζονται και να χρησιµοποιούν τη γνώση που απέκτησαν σχετικά µε τις
γυναίκες της περιφέρειάς τους.
∆ραστηριότητες:
• Υποστήριξη των υπευθύνων των MAGs, µέσα από συναντήσεις και καταρτίσεις, µε στόχο να
διευκολύνουν τη διαδικασία παραγωγής έργου στις MAGs.
• Παροχή ανατροφοδότησης στον Οδηγό Πολιτικής για την Ισότητα
• Σχεδιασµός και υλοποίηση 9 συγκριτικών αξιολογήσεων (benchmarking), οι οποίες θα προκύψουν
από αντίστοιχες διµερείς επισκέψεις µελέτης µε σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης και
ανταλλαγής εµπειριών στις MAGs.
• ∆ιοργάνωση 2 θεµατικών και ενός ερευνητικού εργαστηρίου µε θέµα τη θέση των γυναικών στην
αγορά εργασίας µε στόχο την ενδελεχή συζήτηση για όσα θέµατα προκύψουν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του σχεδίου δράσης.
• Ανάλυση πολιτικών που αφορούν στις περιφέρειες και στις χώρες των εταίρων µε την οπτική του
σχεδίου δράσης
• Αξιολόγηση των Καλών Πρακτικών που θα συλλεχθούν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης
• Καταγραφή και µελέτη βασικών ερευνών σχετικών µε τα θέµατα ισότητας
• Κατάρτιση νέων δεδοµένων ερευνών και καλών πρακτικών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
Παραδοτέα
Τα 9 Περιφερειακά Σχέδια ∆ράσης του Προγράµµατος θα αποτελέσουν το σηµαντικότερο
αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων και διαδικασιών του Πακέτου Εργασίας ΙΙΙ.
Επιπλέον σχετικά µε τις Πολυσύνθετες Οµάδες ∆ράσης (MAGs):
• Οι MAGs θα κινητοποιήσουν φορείς της κάθε περιφέρειας κάνοντάς τους κοινωνούς των στόχων του
σχεδίου δράσης
• Τα µέλη των MAGs θα υποστηρίξουν όλη τη διαδικασία συλλογής ερευνών, καταγραφής προτάσεων
και καλών πρακτικών και θα υποδείξουν τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα συµπεριληφθούν
στα Περιφερειακά Σχέδια ∆ράσης για την Ισότητα
• Οι MAGs θα ενισχύσουν τις δεξιότητες των µελών τους έτσι ώστε να µπορούν να παρεµβαίνουν και
να υποστηρίζουν την εφαρµογή των Π.Σ.∆.Ι.
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Εταίροι του έργου
Σουηδία
 ∆ήµος του Älvdalen (Συντονιστής Εταίρος)
 Σουηδικός Φορέας για την Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 Winnet - Σουηδία, Σουηδική Οµοσπονδία Κέντρων Στήριξης των Γυναικών
 Συµβούλιο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Gävleborg
 Συµβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας της Dalarna
 Saga, Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των Γυναικών στο Gävleborg
Πολωνία
 Περιφέρεια του Gryfice
 ∆ήµος του Lebork
Φιλανδία
 Περιφερειακό Συµβούλιο της Νότιας Ostrobotnia
 Ινστιτούτο Ruralia, του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι
Ιταλία
 Επαρχία της Βενετίας
Ηνωµένο Βασίλειο
 Εµπορικό Επιµελητήριο του Εδιµβούργου
Πορτογαλία
 Πανεπιστήµιο της Evora
 Περιφερειακή Επιτροπή Συντονισµού και Ανάπτυξης του Alentejo
Βουλγαρία
 ∆ήµος του Plovdiv
Ελλάδα
 Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
 Κέντρο Εργάνη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επικοινωνία: ιστότοπος του έργου www.winnet8.eu
Πακέτο Εργασίας Ι: ∆ιαχείριση και Συντονισµός
Kα Carin Nises, ∆ιαχειρίστρια του Σχεδίου ∆ράσης του Συντονιστή Εταίρου, ∆ήµος του Älvdalen,
Σουηδία, Carin.Nises@alvdalen.se
Πακέτο Εργασίας ΙΙ: Επικοινωνία και ∆ιάδοση Αποτελεσµάτων
Kα Britt – Marie Söderberg Torstensson, WINNET Σουηδίας, britt-marie.torstensson@winnetsverige.se
Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ: Μεταφορά καλών πρακτικών στα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
ενσωµατώνοντας την οπτική του φύλου
Kα Pia Kattelus, Ινστιτούτο Ruralia, του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι, pia.kattelus@helsinki.fi
Επικοινωνία στην Ελλάδα
Κέντρο Εργάνη (υπεύθυνη κα Πόπη Σουρµαΐδου)
Καραβαγγέλη 1, 566 25 Συκιές, Θεσσαλονίκη / Τ. 2310 621166, F. 2310 621 648
e-mail: ergani@ergani.gr / url: www.ergani.gr
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, (υπεύθυνη Κα Αλεξάνδρα Λυγούρα)
Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη / Τ. 24610 53141 F. 24610 53123 / e-mail winnet8@westernmacedonia.gr
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