Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο Σακελλαρόπουλο και την ΕΠΕΚΣΑ συνολικά για την τιμή που μας
έκαναν με την πρόσκλησή τους σε τούτη την ημερίδα. Θα σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις
ευχές για καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας της Γενικής Γραμματέως Κυρίας Κόλλια,
της Προϊσταμένης της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ κυρίας Καφατσάκη Σταματίας και της Προϊσταμένης της
Μονάδας Γ΄ κυρίας Νταιλιάνη Κωνσταντίνας. Η ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ με την παρουσία της αυτή
δηλώνει πως θα είναι κοντά στους αναδόχους φορείς που υλοποιούν τις ενέργειες της πράξης 3.2.4.,
προκειμένου να τις βοηθήσει στην ολοκλήρωση του δύσκολου έργου τους.
Πιο συγκεκριμένα, ας δούμε συνοπτικά την Κατηγορία Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των ΜΚΟ
(γυναικείων οργανώσεων)»
Τα έργο αφορά στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις /Γυναικείες
Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν αντικείμενο δράσης σχετικό με την προώθηση
της ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.
Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας πράξης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται τα παρακάτω έργα:
Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων) (α’ & β’ κύκλου) προϋπολογισμού 3.755.000€.
Ο πρώτος κύκλος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ /ΓΟ για την υλοποίηση του
έργου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2012 και εγκρίθηκαν 17 Σχέδια δράσης ΜΚΟ/ΓΟ για την
προώθηση της ισότητας των φύλων συνολικού προϋπολογισμού 1.142.507€, τα οποία υλοποιούνται.
Ένα από τα εγκεκριμένα 17 σχέδια είναι και αυτό της ΕΠΕΚΣΑ.
Δεδομένου ότι:
Κάθε Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά
Ενέργειες συμβουλευτικής, πληροφόρησης, στήριξης γυναικών
και τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:
Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια,
οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.)
Συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες – θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών – εργαστήρια
(workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και
οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της
πληροφόρησης μεταξύ Μ.Κ.Ο., γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.
Η ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ οφείλει να πιστοποιεί την ορθή υλοποίηση όλων των σχεδίων δράσης μέσα από
την εξέταση των παροδοτέων τόσο σε επίπεδο φυσικού όσο και σε επίπεδο οικονομικού
αντικειμένου.
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Για την υλοποίηση κάθε Σχεδίου Δράσης δημιουργείται υποχρεωτικά μία (1) θέση πλήρους
απασχόλησης για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης και για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
που αφορούν στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Ο/H απασχολούμενος/-η εργάζεται στην έδρα της γυναικείας οργάνωσης ή Μ.Κ.Ο. και αναλαμβάνει
την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, καθώς και τον συντονισμό, του Σχεδίου Δράσης.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενο του σχεδίου δράσης;
Άμεσα ωφελούμενες είναι οι Μ.Κ.Ο./ Γυναικείες Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
της προώθησης της ισότητας των φύλων ή / και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
γυναικών, καθώς και οι άνεργοι/-ες που θα προσληφθούν από αυτές για τις ανάγκες του Σχεδίου
Δράσης.
Έμμεσα ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που θα συμμετάσχουν στις ενέργειες των Μ.Κ.Ο./
Γυναικείων Οργανώσεων και το σύνολο των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου. Ειδικότερα, όσον αφορά
στις γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, προβλέπεται να ωφεληθούν γυναίκες με
αναπηρία, μετανάστριες, πρόσφυγες, παλινοστούσες, γυναίκες Ρομά, μουσουλμάνες, θύματα
trafficking,

φυλακισμένες,

αποφυλακισμένες,

ανήλικες

παραβάτες,

πρώην

χρήστριες

εξαρτησιογόνων ουσιών, γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα έμφυλης βίας κ.λ.π.
Για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ορθής εφαρμογής των ενεργειών του Σχεδίου
Δράσης, η ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια υλοποίησής του.
Η Επιστημονική εταιρεία για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη υλοποιεί το σχέδιο δράσης «Τώρα
γνωρίζουμε . Οι γυναίκες μετανάστριες γυρίζουν την πλάτη στην αδήλωτη εργασία. Η
ευαισθητοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ο προβληματισμός είναι επιβεβλημένα όχι
μόνο στο επίπεδο της παρούσας ημερίδας αλλά και σε γενικότερο επίπεδο κρατικής διοίκησης και
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και και από όλη την κοινωνία της οποίας μέλη είμαστε όλοι
μας. Να ευχηθώ και προσωπικά καλή επιτυχία στην ημερίδα αλλά και στη συνολική υλοποίηση του
σχεδίου δράσης. Ως χειριστής του σχεδίου δράσης θα ήθελα να γνωρίζετε πως θα είμαι κοντά σε
κάθε δυσκολία που ενδέχεται να ανακύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, με σκοπό να
ολοκληρωθεί μία μεγάλη σε διάρκεια και αξιόλογη προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
Δημοσθένης Αβαρκιώτης
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