Awareness raising seminars in the areas of non-discrimination and equality

Ημερομηνία:
Ωρα
Χώρος:
Γλώσσα
Πληροφορίες

12 Νοεμβρίου 2011 (Σάββατο)
9.00 – 16.00
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αίθουσα Gallery Restaurant (δίπλα από το Cine Studio)
Ελληνικά
Κορίνα Δημητρίου, τηλ. 99561660, oflamcy@logos.cy.net

• Είσοδος ελεύθερη αλλά απαραίτητη η εγγραφή εκ των προτέρων.
• Τελευταία ημερομηνία εγγραφής:
20 Οκτωβρίου 2011.
• Συνοδοί για άτομα με αναπηρία μπορούν να διευθετηθούν.
Σεμινάριο ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της
ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (VT/2010-007)
To Human European Consultancy σε συνεργασία me to Migration Policy Group
και με τοπικό εταίρο τη Συμφιλίωση οργανώνουν μονοήμερο σεμινάριο που
απευθύνεται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με θέμα την
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας,
αναπηρίας, θρησκείας ή πεποίθησης και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Παρότι το φύλο δεν καλύπτεται συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα
κατάρτισης, η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες.
Το σεμινάριο στοχεύει στο να αναπτύξει την ικανότητα της κοινωνίας των
πολιτών στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου,
που σχεδιάστηκε από διεθνή ομάδα εμπειρογνώμων, θα επικεντρωθεί στη
Συλλογή πληροφοριών και το σχεδιασμό δράσεων από τις ΜΚΟ, στη σχέση
των ΜΚΟ με τα ΜΜΕ και στους Κώδικες Καλής Πρακτικής.
Το εγχειρίδιο βασίζεται στην εμπειρία και το υλικό που αναπτύχθηκαν από
προηγούμενα σεμινάρια που οργανώθηκαν στην Κύπρο από τους ίδιους
εταίρους το 2005, 2007 και 2008. Το νέο σεμινάριο συνεχίζει αυτό το έργο,
καθώς συμπληρώνει τα προηγούμενα προγράμματα, αποσκοπώντας
συγκεκριμένα στη βελτίωση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την υλοποίηση και
προώθηση πολιτικών στον τομέα της ισότητας και της καταπολέμησης των
διακρίσεων.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(Παρακαλώ συμπληρώστε και επιστρέψετε είτε με φαξ στο 22878846 είτε ηλεκτρονικά στο
oflamcy@logos.cy.net μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2011)

Όνομα:
Οργανισμός, Μ.Κ.Ο., κ.λ.π:
Θέση στον πιο πάνω οργανισμό:
Διεύθυνση οργανισμού
Τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση:
Σύντομη περιγραφή, στόχοι και δραστηριότητες του οργανισμού:
Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι νομική ή μη-νομική;
Πως εμπλέκεται ο οργανισμός στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων;
H δράση του οργανισμού σας επικεντρώνεται στην πρωτεύουσα;
Η δράση του οργανισμού σας είναι παγκύπρια ή τοπική;
Λόγοι διάκρισης:
()
()
()
()
()

Φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
Ηλικία
Αναπηρία
Θρησκεία ή πίστη
Σεξουαλικός προσανατολισμός

Τρόποι δραστηριoποίησης:
()
ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης
()
στήριξη σε άτομα που είναι θύματα διάκρισης
()
δικαστικές διαδικασίες
()
παρακολούθηση και επηρεασμός εξελίξεων στη νομοθεσία και στη
χάραξη πολιτικής.
Διατροφικές προτιμήσεις (π.χ. χορτοφάγοι, κλπ.):
Αν είστε άτομο με αναπηρία, παρακαλώ δηλώστε αν χρειάζεστε συνοδό:

Μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ
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