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Thanos Karakostas <tha.karakostas@gmail.com>

Fwd: EWA (Empowering Women Athletes) - Eνημερωτικό Δελτίο #01 
1 μήνυμα

karakostas@aratos-systems.com <karakostas@aratos-systems.com> 8 Ιουνίου 2021 - 10:21 π.μ.
Προς: tha.karakostas@gmail.com

-------- Forwarded Message --------
Subject:EWA (Empowering Women Athletes) - Eνημερωτικό Δελτίο #01

Date:Tue, 8 Jun 2021 09:24:58 +0300
From:pk@eurolocaldevelopment.org <pk@eurolocaldevelopment.org>

To:KARAKOSTAS@ARATOS-SYSTEMS.COM
CC:Marios Nomikos <mn@eurolocaldevelopment.org>, aa@eurolocaldevelopment.org <aa@eurolocaldevelopment.org>, surkov@eurolocaldevelopment.org

<surkov@eurolocaldevelopment.org>, Manolis Chrysostalis <echrysost@eurolocaldevelopment.org>, NB <nbogonikolos@gmail.com>
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Το έργο EWA (Empowering Women Athletes) έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και ξεκίνησε επίσημα

την 1η Ιανουαρίου 2021 με διάρκεια 30 μηνών.

 

Στόχοι
Tο έργο στοχεύει στην καταπολέμηση της παρενόχλησης και των διακρίσεων κατά των γυναικών στον
αθλητισμό. 

Πώς; Mέσω της ανάπτυξης μιας κοινότητας γυναικών αθλητών, επαγγελματιών του αθλητισμού και
υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη που προλαμβάνουν ενεργά και καταπολεμούν τη βία, την
κακοποίηση, την παρενόχληση και τις διακρίσεις εναντίον γυναικών αθλητών στο χώρο του αθλητισμού,
παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, την εκπαίδευση και τα πρακτικά εργαλεία. 
 

 

Δράσεις
Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθες δράσεις θα αναπτυχθούν από κοινού με τις 8 χώρες-εταίρους της
κοινοπραξίας του EWA (Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, Βέλγιο, Λιθουανία, Λετονία, Κύπρος):

Δημιουργία δικτύου Πρεσβευτών για Ίσα Δικαιώματα στον Αθλητισμό: μια ομάδα γυναικών
αθλητών που θα επιλεχθούν και θα εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια του έργου, θα ‘χει ως
αποστολή να ενδυναμώσει άλλες γυναίκες αθλητές στην Ευρώπη (αρχάριες, ερασιτέχνες ή
επαγγελματίες), καθώς και επαγγελματίες αθλητισμού (στελέχη, προπονητές, επαγγελματίες
υγείας…) για την καταπολέμηση της σοβινιστικής κουλτούρας σε όλα τα αθλητικά περιβάλλοντα.
Υλοποίηση μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης εκ βάθρων μέσω διαφορετικών
(κοινωνικών) μέσων με στόχο την αναγνώριση και την αξιοποίηση του ρόλου των γυναικών
στον αθλητισμό
Σύνταξη Υπομνήματος που θα υποβληθεί στην ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αρμόδιες
αρχές να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα.
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Πώς μπορείς να μας στηρίξεις;
Συνδέσου μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - σύντομα και με την ιστοσελίδα του έργου –
ακολούθησε τις δράσεις και πάρε μέρος στην καμπάνια ευαισθητοποίησης. 
 

 
Το κίνημα έχει ήδη αρχίσει

Στο Βέλγιο, το κίνημα #balancetonsport ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου 2021, ανήμερα της Παγκόσμια Ημέρας
των Δικαιωμάτων των Γυναικών, χάρη στην πρωτοβουλία των αθλητριών του τζούντο Charline Van
Snick και Lola Mansour. 

Η πρώτη δράση συνίσταται σε μια συλλογή μαρτυριών σε βίντεο, από επαγγελματίες και ερασιτέχνες
αθλητές, που καταγγέλλουν τη βία που υπέστησαν σε αθλητικά περιβάλλοντα. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα
(στα γαλλικά) στις σελίδες στο Facebook και του Instagram της Charline Van Snick και στο κανάλι της
στο YouTube. 

Σύνδεσμος για το άρθρο από το RTL (Βέλγιο) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RS3pY2-aufM&feature=youtu.be
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/charline-van-snick-devoile-une-video-poignante-qui-denonce-le-sexisme-dans-le-sport-video--1284795.aspx
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«Γυναίκα σημαίνει…»: Μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση  

Στην Ελλάδα, το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
του ΕΕΑ, τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μια μεγάλη
διαδικτυακή γιορτή, με τίτλο «Γυναίκα σημναίνει…». 

Η εκδήλωση τιμήθηκε με τη συμμετοχή επιτυχημένων γυναικών από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, την
τέχνη, τον αθλητισμό και την κοινωνική αρένα, αλλά και με άνδρες που έχουν προσφέρει πολλά στις
γυναίκες. Οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να μεταδώσουν το ισχυρό τους μήνυμα επισημαίνοντας τον
πολυδιάστατο και αποφασιστικό ρόλο των γυναικών, ειδικά σε αυτήν την περίοδο. Οι γυναίκες
σημαίνουν πολλά για την κοινωνία και την οικονομία, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
κορωνοϊού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom.
 

Σύνδεσμος για την ανακοίνωση της εκδήλωσης 

 

Η Βουλγαρία υιοθετεί τη Νέα Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 

Η βουλγαρική κυβέρνηση υιοθέτησε τη Νέα Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων. Ο κύριος στόχος της
στρατηγικής είναι να συμβάλει στις ίσες ευκαιρίες σε κάθε πτυχή της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων
των αθλημάτων και της αξίας που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Η στρατηγική έχει πέντε βασικούς
πυλώνες, όλοι στην κατέυθυνση για την υπέρβαση των στερεοτύπων και των διακρίσεων. 

Η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας
των φύλων. Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία κινητοποιεί το δυναμικό και το ταλέντο τους,
ενθαρρύνοντας την ενεργοποίησή τους σε όλους τους τομείς της ζωής.

Σύνδεσμος για την ανακοίνωση της εκδήλωσης

 

Ειδικό ταμείο για τον γυναικείο επαγγελματικό αθλητισμό εγκαινιάστηκε στην Ιταλία 

Το διάταγμα για την ίδρυση του Ταμείου για τον γυναικείο επαγγελματικό αθλητισμό δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας, με συνολικό προϋπολογισμό 10,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Μεταξύ των καινοτομιών υπάρχει επίσης κεφάλαιο αφιερωμένο στην προώθηση της ισότητας των
φύλων. Από την προστασία της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους
στον κόσμο του αθλητισμού, έως τους κανόνες για ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους και σωματεία,
υπάρχουν πολλές καινοτομίες που εισάγονται από τη διάταξη: αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός

https://zoom.us/webinar/register/WN_iCEhyqJ_Sam2ZTy1jkGBGw
https://insuranceworld.gr/93033/eidiseis/ekdiloseis/gynaika-simainei-megali-diadiktyaki-ekdilosi-giorti-toy-e-e-a/
https://www.24chasa.bg/novini/article/9342705?fbclid=IwAR3pElnxGIFjGyz5myhHDz1eeUmxMfOWCECmuio17NY-nXzVUd1h5cFlZTA
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Ταμείου με στόχο την ενθάρρυνση του επαγγελματικού αθλητισμού των γυναικών. Για να αποκτήσουν
πρόσβαση σε αυτό το ταμείο, οι ιταλικές εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που επιθυμούν πρέπει να
εγκρίνουν τη μετάβαση στον επαγγελματικό αθλητισμό των γυναικείων πρωταθλημάτων: αυτό πρέπει
στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί οριστικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Επιπλέον, το νομοθετικό διάταγμα της 28ης Φεβρουαρίου 2021 προβλέπει ότι οι ιταλικές περιφέρειες, οι
αυτόνομες επαρχίες και η CONI (η ιταλική εθνική ολυμπιακή επιτροπή) αναλαμβάνουν δράσεις για την
προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε δομή, ευνοώντας τη συμμετοχή των
γυναικών σε ρόλους διαχείρισης και ευθύνης. Η CONI θα θεσπίσει έναν κανονισμό, ο οποίος θα εκδοθεί
έως το επόμενο καλοκαίρι, με κατευθυντήριες αρχές για το καταστατικό των εθνικών αθλητικών
ομοσπονδιών, των συναφών αθλητικών κλάδων και αξιέπαιων συλλόγων. 
 

Επίσημος σύνδεσμος για το ταμείο 

 

Η Κοινοπραξία του EWA

ENDAS - Iταλία 

Asociacia za razvitie na bulgarskiasport - Bουλγαρία 

Catalca ilce milli egitim mudurlugu - Τουρκία 

Eyropaiko institoyto topikhs anaptykshs - Ελλάδα 

Genc girisim egitim genclik ve spor kulubu dernegi - Τουρκία 

INFOREF - Βέλγιο 

Inovaciju akademija - Λιθουανία 

Latvijas sporta federaciju padome - Λετονία 

Technologiko panepistimio kyprou - Κύπρος 

 

 

http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/avviso-pubblico-per-il-passaggio-al-professionismo-femminile/presentazione/
https://www.endas.it/
https://en.bulsport.bg/
https://catalca.meb.gov.tr/
https://eurolocaldevelopment.org/index.php/en/
https://www.instagram.com/gencgirisim06/
https://inforef.be/
https://www.facebook.com/Inovacij%C5%B3-akademija-1133336873352240/
https://lsfp.lv/
https://www.cut.ac.cy/
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