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Ανακοίνωζε
Ο «ύνδεζμος για ηα Δικαιώμαηα ηες Γσναίκας» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο κε
ηίηιν: "σμβολή ζηεν καηαπολέμεζε ηων ζηερεοηύπων λόγω θύλοσ όπως παροσζιάδονηαι ζηα
ΜΜΕ-Μέζα Μαδικής Ενεμέρωζες" ζα πξαγκαηνπνηήζεη δπν Δξγαζηήξηα ζε λένπο δεκνζηνγξάθνπο
ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, απαζρνινύκελνπο ή θαη αλέξγνπο, ην Σεπηέκβξην 2015. Oη
εηζεγήζεηο πνπ ζα γίλνπλ από εηδηθνύο επηζηήκνλεο ζα αλαθέξνληαη ζηελ νπηηθή ηνπ θύινπ θαη ζα
απνηειέζνπλ βάζε γηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ηα έκθπια/ζεμηζηηθά ζηεξεόηππα, ην πώο
αλαπαξάγνληαη κέζω ηωλ ΜΜΔ θαη πώο απνδνκνύληαη ηόζν ζηνλ έληππν όζν θαη ζηνλ ειεθηξνληθό
ηύπν.
Τα Δξγαζηήξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ηνπ Σεπηεκβξίνπ ζηα Γραθεία ηοσ σνδέζμοσ για ηα
Δικαιώμαηα ηες Γσναίκας, Σθνπθά 60, Αζήλα. 10680.
Οη ελδηαθεξόκελνη-εο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Δξγαζηήξηα, παξαθαινύληαη λα
ζπκπιεξώζνπλ ηελ Αίηεζε σμμεηοτής θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΣΓΓ ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε L.women-rights@otenet.gr . Πιεξ. θαζ. 13.00-15.00κκ, ηει. 2103626460,
2103616236.
Θα δνζνύλ Βεβαηώζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο-νπζεο.
σνεμμένα: Αίηεζε σμμεηοτής γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Δξγαζηήξην, Γειηίν Τύπνπ, θαη ην
Δλεκεξωηηθό Φσλλάδιο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σρέδην Γξάζεο
κπνξείηε λα ελεκεξωζείηε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ www.leagueforwomenrights.gr
Τν Σρέδην Γξάζεο κε ηίηιν: “σμβολή ζηεν καηαπολέμεζε ηων ζηερεοηύπων λόγω θύλοσ όπως
παροσζιάδονηαι ζηα ΜΜΕ-Μέζα Μαδικής Ενεμέρωζες” ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό
Τακείν θαη από εζληθνύο πόξνπο (αξ. ππνέξγνπ: 4) ζην πιαίζην ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.2.4. «Υποστήπιξη των
Μη Κυβεπνητικών Οπγανώσεων (Γυναικείων Οπγανώσεων)» (Α’& Β’ Κύθινπ). Η πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 2007-2013» θαη ν Γηθαηνύρνο είλαη ε
«Ειδική Τπερεζία σνηονιζμού, Διατείριζες και Εθαρμογής σγτρεμαηοδοηούμενων Δράζεων ηοσ
Τποσργείοσ Εζωηερικών και Διοικεηικής Αναζσγκρόηεζες (ΕΤΤΔΕ)».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
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