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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πρόσκληση συμμετοχής στα Δωρεάν Σεμινάρια  

Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών του WOMENTORS 2021-22» 

 
 
Την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση συμμετοχής στα Δωρεάν Σεμινάρια Ενδυνάμωσης 
Νέων Γυναικών του WOMENTORS 2021-22.  
 
Το έργο WOMENTORS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με  φορέα 
υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος».  

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης έχει επιλεγεί, 
κατόπιν πρότασης από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
να συμμετάσχει πιλοτικά στο Έργο WOMENTORS για την ενδυνάμωση νέων γυναικών Ρομά ηλικίας 18- 
35 ετών. Μια πρόταση που αγκαλιάστηκε με πολλή χαρά από τα στελέχη, τα οποία εκπαιδεύτηκαν γι’ αυτό 
και έχουν τη στήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης.  

Αρχικά, σκοπός είναι να συσταθούν ομάδες ενδυνάμωσης γυναικών Ρομά και εφόσον υπάρξει σχετικό 
ενδιαφέρον, ομάδες γυναικών από τον υπόλοιπο γενικό πληθυσμό.  

Τo Έργο WOMENTORS τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου και έχει βραβευθεί στα Education Leaders Awards στην κατηγορία «Ανάπτυξη 
Οριζόντιων Δεξιοτήτων».   

Η συμμετοχή στα σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών του WOMENTORS είναι δωρεάν! 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες 18-35 ετών και περιλαμβάνει μια σειρά 4 θεματικών σεμιναρίων, 
διάρκειας 8 ωρών το καθένα, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Νοέμβριο. 

Στις νέες γυναίκες που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22, τα σεμινάρια 
αυτά θα προσφερθούν σε 4 δια ζώσης ημερίδες, εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες που 
υπαγορεύει η πανδημία ή με τη μορφή 10 μικρότερης διάρκειας διαδικτυακών σεμιναρίων. 

 

 
 

https://www.educationleadersawards.gr/?fbclid=IwAR0gejBXTqgoU57c2L99qUUGgjNfFedFp9cDPFVTI00i6MV2lPNxG4DVCwk


 

   

 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των σεμιναρίων οι ενδιαφερόμενες μπορούν να 
βρουν εδώ. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε ημέρες και ώρες που θα εξυπηρετούν την πλειονότητα των 
συμμετεχουσών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των γυναικών και το χρονοδιάγραμμα θα 
διαμορφωθεί με τρόπο ευέλικτο, ώστε να συνδυάζει τις ποικίλες υποχρεώσεις τους. 

Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος ενός ενιαίου προγράμματος πολύπλευρης ενδυνάμωσης της γυναίκας. Για 
τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να τα παρακολουθήσει κάποια γυναίκα επιλεκτικά. Προϋπόθεση εγγραφής 
στα σεμινάρια είναι η δέσμευση για συνεπή παρακολούθηση όλων ανελλιπώς των σεμιναρίων.  Με τη 
συνεπή ολοκλήρωση των οποίων οι συμμετέχουσες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής. 

Για την ένταξη τους στις ομάδες του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες 
συμπληρώνοντας την αίτηση πρέπει να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό της κ. Βασιλικής Βατάλη, 
Συντονίστριας των ομάδων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης στο πεδίο όπου αναφέρεται:  

«Αν κάνετε αίτηση σε συνέχεια επαφής με κάποια Leader ή Συντονίστρια του προγράμματος στην ομάδα 
της οποίας επιθυμείτε να ενταχθείτε, παρακαλώ δηλώστε εδώ το ονοματεπώνυμό της».  

Για την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες, όσες γυναίκες ενδιαφέρονται, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την κ. Βασιλική Βατάλη, Παιδαγωγό του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας 
στο τηλέφωνο 2310 771 607 και την  κ. Ελένη Καραφυλλίδου, Διαμεσολαβήτρια Ρομά, στο τηλέφωνο 
2310 771 480.  

Για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Για να δηλώσεις συμμετοχή στα σεμινάρια του WOMENTORS συμπλήρωσε τη φόρμα εδώ. 

 
 
 

https://www.womentors.gr/me-mia-matia-seminaria/
https://forms.gle/1CMyz5bDHU1RFvL76

