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Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,
H Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και το Κέντρο Εργάνη είναι εταίροι και εκπροσωπούν την Ελλάδα
στο έργο WINNET 8 που χρηµατοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IV C. Το έργο
έχει σαν στόχο την βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο
αναγνωρίζοντάς την ως σηµαντικό παράγοντα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Το έργο θα
αξιοποιήσει την εµπειρία των Κέντρων Στήριξης Γυναικών (Women Resource Centers).
Κεντρικό εργαλείο εργασίας είναι η κατάρτιση «Περιφερειακών Σχεδίων ∆ράσης για την Ισότητα», που
κάθε µία από τις εννέα συµµετέχουσες περιφέρειες θα καταρτίσει, και τα οποία θα βασιστούν σε καλές
πρακτικές από την ίδια ή οποιαδήποτε άλλη από τις συµµετέχουσες περιφέρειες.
Για το λόγο αυτό, στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ήδη µέχρι σήµερα, έγινε µια σειρά ενεργειών,
όπως η σύσταση της Πολυσύνθετης Οµάδας ∆ράσης, η επικοινωνία µε οµάδες γυναικών, η διενέργεια
µιας έρευνας σε γυναίκες-κλειδιά της Περιφέρειας. Οι ενέργειες αυτές µας επέτρεψαν να κάνουµε µια
αρχική καταγραφή των σηµαντικότερων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στη ∆υτική
Μακεδονία και προσέφεραν ιδέες για νέες δράσεις στήριξής τους.
Η συνέχεια των δράσεων αυτών µας οδηγεί σε µια ανοιχτή διαβούλευση κατά την οποία θα
περιµένουµε τις απόψεις και τις προτάσεις όλων. Η διαβούλευση αυτή θα ξεκινήσει το Μάιο και θα
ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου 2011. Θα µας επιτρέψει να δώσουµε περιεχόµενο στο Σχέδιο ∆ράσης
για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, το οποίο θα καταθέσουµε στην Περιφέρεια.
Επειδή βρισκόµαστε σε µια φάση που επίκεινται και οι προκηρύξεις τοπικών σχεδίων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, υπάρχουν βάσιµες ελπίδες ότι κάποιες από τις δράσεις που θα
περιέχονται στο Σχέδιό µας θα προλάβουν να υλοποιηθούν τα επόµενα δύο χρόνια.
Με την επιστολή αυτή σας προσκαλούµε τη ∆ευτέρα 16 Μαΐου 2011, στις 16:30, στο αµφιθέατρο
του κτιρίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (ισόγειο) σε µια ανοιχτή εκδήλωση που θα έχει τη
µορφή στρογγυλού τραπεζιού. Εκεί θα συζητήσουµε για µια περιφερειακή πολιτική στην οποία η
διάσταση του φύλου θα είναι παρούσα, θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα
διερεύνησής µας και θα ξεκινήσει η ανοιχτή διαβούλευση για το Σχέδιο ∆ράσης.
Πιστεύουµε ότι η συµµετοχή σας τόσο στην εκδήλωση, όσο και στη διαδικασία της διαβούλευσης θα
είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα συνεισφέρει τα µέγιστα.
Ελπίζοντας να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή µας αυτή,
Με εκτίµηση
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