Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας
του Δήμου η οποία έγινε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 στο Δημοτικό
Μέγαρο.
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τσολάκη Ευανθία
Στούππας Σάββας
Καυκαλιάς Ανδρέας
Καλογερόπουλος Μιχαήλ
Χωματάς Χρίστος
Γιωργαλλέττος Λόλλος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Απόντες

1.
2.
3.
4.

Παπαϊωάννου Πέρσα
Καρεκλάς Ανδρέας
Κόμπος Αδάμος
Ολύμπιος Σταύρος

5. Παπαδόπουλος Χρίστος

6. Στίγγας Νεόφυτος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος
Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού
- Μέλος / Εκπρόσωπος Γραφείου
Ευημερίας
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συνδέσμου
Κοινωνιολόγων

Παρακαθήμενοι:

1. Γιαννούλα Αντωνίου – Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πρόσβαση
2. Νίτσα Χαραλάμπους – Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αστάρτη
3. Ελένη Λεωνίδου – Γραμματέας Επιτροπής
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Θέμα 1ο : Λειτουργία εργαστηρίου ενδυνάμωσης γυναικών σε συνεργασία
με τους Συνδέσμους Πρόσβαση και Αστάρτη.
Σχετική πρόταση δόθηκε στα μέλη σε προηγούμενη συνεδρία.
Στη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Συνδέσμων Πρόσβαση και
Αστάρτη μετά από επιθυμία μελών της Επιτροπής για περαιτέρω
διευκρινήσεις / ενημέρωση αναφορικά με την πρόταση που υπέβαλαν.
Η κα Γιαννούλα Αντωνίου διευκρίνισε ότι βρίσκεται στη συνεδρία υπό
την ιδιότητα της ως Διευθύντριας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Κατάρτισης
και η κα Νίτσα Χαραλάμπους υπό την ιδιότητα της ως Επιστημονική
Υπεύθυνη του πιο πάνω Κέντρου.
Ανέφεραν ότι ασχολούνται εδώ και χρόνια με προγράμματα Ευρωπαϊκά,
εναντίον των διακρίσεων και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολήθηκαν με
προγράμματα (που εγκρίθηκαν ήδη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
ενδυνάμωσης γυναικών και της υπαίθρου κυρίως.
Τα προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών περιλαμβάνουν μεγάλη
θεματολογία αναφορικά με τη σημερινή γυναίκα και κατ’ επέκταση την
οικογένεια.
Ενημέρωσαν τα μέλη ότι η πρόταση τους αφορά 2 φάσεις ( 11 εργαστήρια
κάθε φάση διάρκειας 1 ½ ώρας) σύνολο 22 εργαστήρια.
Ανέφεραν ότι τα εργαστήρια θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μια φορά την
εβδομάδα ή μια φορά το δεκαπενθήμερο με σταθερή ομάδα γυναικών ( 2530 άτομα). Κάθε συνάντηση θα κοστίζει €220.
Ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να
κατατεθεί αίτηση για να επιχορηγηθεί από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα
δικαιώματα της γυναίκας.
Επιφυλάξεις για τη διοργάνωση των πιο πάνω εργαστηρίων εξέφρασε ο κ.
Μιχάλης Καλογερόπουλος, ο οποίος εισηγήθηκε όπως πραγματοποιούνται
στις Συνοικίες ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατών μεγαλύτερος αριθμός
γυναικών.
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Τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν όπως ο Δήμος προχωρήσει στη
διοργάνωση των εργαστηρίων.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε η έναρξη των εργαστηρίων να γίνει
το μήνα Ιανουάριο.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλα τα μέλη.
Θέμα 2ο : Προσφορά γεύματος σε άπορους κατά το δεκαπενθήμερο των
Χριστουγέννων.
H Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε το πιο πάνω θέμα μετά από εισήγηση της
Δημοτικού Γραμματέως.
Όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί μια
εκδήλωση για άπορα παιδιά αντί γενικά για τους άπορους.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη

ΕΛ/ΒΠ/580
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