φιλοξενία εκδήλωσης

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί τη Δευτέρα 20
Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00 με 18.30 σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γυναίκα
στην αγορά εργασίας: Προκλήσεις και τρόποι στήριξης», στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων
(Εχελιδών & Πειραιώς 144- ΑΙΘΟΥΣΑ: T.E.C. (technology, engineer, creation) / 1ος όροφος).
Στην εκδήλωση θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε
σχέση με την εξισορρόπηση της προσωπικής - οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής,
καθώς και τρόπους ενδυνάμωσης και ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες υποστήριξης, όπως το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα RE-START, που έχει στόχο την ενδυνάμωση γυναικών που έχουν μείνει εκτός
αγοράς εργασίας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και επιθυμούν να επιστρέψουν στην
απασχόληση και το οποίο υλοποιεί στην Ελλάδα το ΚΜΟP-Education & Innovation Hub.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

•
•
•

Απαραίτητη η προεγγραφή
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρηάννα Δραγώνα,
(Διαχειρίστρια έργου RE-START) στο τηλέφωνο 2103637547 ή στο
email restart-project@kmop.org
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:00 – 17:10

Προσέλευση και καλωσόρισμα
Θεοδώρα Γιαταγάνα, Συντονίστρια εκδήλωσης – ΚΜΟΠ

17:10 – 17:20

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την εξισορρόπηση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
Αλέξανδρος Μοροχλιάδης, Ψυχολόγος

17:20-17:30

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Φανή Παπαδοπούλου, Yπάλληλος του Γραφείου Υλοποίησης Προγραμμάτων &
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΙ

17:30-18:00

Το mentoring, ως μέσο υποστήριξης των γυναικών που επιθυμούν να επανενταχθούν στην
αγορά εργασίας
Μαρία Ζαρωτιάδου, Managing Director Plan of Business
Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια Women on Top

18:00 – 18:15

Παρουσίαση έργου RE-START
Ειρηάννα Δραγώνα, Διαχειρίστρια έργου RE-START

18:15-18:30

Eρωτήσεις/ Συζήτηση

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Η Θεοδώρα Γιαταγάνα είναι κάτοχος Πτυχίου «Διεθνείς
Σχέσεις και Οργανισμοί» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και Μεταπτυχιακού Διπλώματος «ΜΜΕ και Προσφυγικές/
Μεταναστευτικές ροές» με εξειδίκευση στην Στρατηγική
Επικοινωνία και Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Πόρων από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει σημαντική
εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και διαχείριση πόρων (από
όργανα σε Ελλάδα και εξωτερικό) με προϋπηρεσία σε ΜΚΟ
που ειδικεύεται στην προστασία ανηλίκων. Στο ΚΜΟΠ έχει τη
θέση Project Officer στο τμήμα Human and Fundamental Rights.

φιλοξενία εκδήλωσης

OI OMΙΛΗΤΕΣ/ ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ
Ο Αλέξανδρος Μοροχλιάδης είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής.
Είναι πτυχιούχος από το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου, ενώ πολύ σύντομα ολοκληρώνει την Μεταπτυχιακή
του εκπαίδευση στο ομώνυμο τμήμα και Πανεπιστήμιο με τίτλο
«Π.Μ.Σ Ψυχολογία: Κοινωνικές Ταυτότητες και Διαπροσωπικές
Σχέσεις». Από το 2017 πραγματοποιεί την εκπαίδευσή του ως
ψυχοθεραπευτής Υπαρξιακής και Συστημικής Θεώρησης στο
Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο «Αντίστιξη».
Έχει συνεργαστεί με τον ψυχιατρικό τομέα του Γενικού Κρατικού
Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», με το οικοτροφείο για
ψυχικά νοσούντες «Άγιος Κοσμάς» του φορέα «ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ» και με το τμήμα ήπιας παρέμβασης
«ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» στα πλαίσια της ακαδημαϊκής πρακτικής του. Ακόμη, έχει διατελέσει
εξωτερικός συνεργάτης του τμήματος εφήβων στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας, ενώ
με την έναρξη της πανδημίας COVID-19 προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στη γραμμή
στήριξης για τον κορωνοϊό «1110» της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Από το 2021, απασχολείται ως ψυχολόγος – σύμβουλος ψυχικής υγείας στο «ΚΜΟΠ – Κέντρο
Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας», παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά
σεμινάρια και υπηρεσίες βραχείας ψυχοθεραπείας δια ζώσης, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά
σε συνανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία της COVID–19. Ταυτόχρονα, από το
2021 συνεργάζεται με κέντρο ψυχοθεραπείας στην Αθήνα παρέχοντας υπηρεσίες ατομικής
ψυχοθεραπείας σε έφηβους και ενήλικες, θεραπείας ζεύγους και συμβουλευτικής γονέων.

H Φανή Παπαδοπούλου είναι Πολιτική Επιστήμονας. Έχει κάνει
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(ΕΑΠ) στο διετές ΠΜΣ «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» Έχει
παρακολουθήσει μακροχρόνια επαγγελματική κατάρτιση πάνω
στον επαγγελματικό προσανατολισμό –σχεδιασμό σταδιοδρομίας
και συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου στους τομείς:
της
απασχόλησης,
επιχειρηματικότητας,
εκπαίδευσης
ενηλίκων,
ανάπτυξης
κοινωνικών
και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων και στην στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί
πολλαπλές διακρίσεις και έμφυλη βία. Έχει εκπαιδευθεί στη
Συστημική Προσέγγιση και το Συστημικό Σκέπτεσθαι, την Επιστημολογία, τον Επαγγελματικό
Ρόλο. Επίλυση Συγκρούσεων και Συντονισμό Ομάδων στο «Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης
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του Ανθρώπου» (ΑΚΜΑ) του Γιώργου και της Βάσως Βασιλείου κατά την περίοδο (20052011). Από το (1998) έως σήμερα εργάζεται στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ως
σύμβουλος απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΙ, ως
Επιστημονική Συντονίστρια και Υπεύθυνη Έργων σε Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα. Τα
προηγούμενα έτη εργαζόταν σε Κέντρα Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Διώνη, Σμίλη).
Έχει εκπαιδεύσει στελέχη φορέων σε θέματα έμφυλης ισότητας, αγοράς εργασίας, κ.ά. Έχει
εκπροσωπήσει το ΚΕΘΙ με παρουσιάσεις σε ημερίδες συνέδρια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις.

Η Μαρία Ζαρωτιάδου είναι Managing Director για την εταιρεία
Plan of Business. Έχει διατελέσει Σύμβουλος σε θέματα ισότητας
φύλων στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων. Είναι Business Coach, Certified Mentor,
Women’s Entrepreneurship Facilitator και Strategic Marketing
Specialist με Bachelor από το University of Staffordshire (BA in
Business Administration) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Master’s
του University of Stirling (MSc in Marketing) στο Marketing και
Gender Equality. Η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή της έρευνα
είχε θέμα το Strategic Marketing με gender προσανατολισμό, και
το Equality in Gender and career Opportunities. Έχει εργαστεί ως senior business manager ενώ
προσφέρει Online υπηρεσίες Mentoring στοχεύοντας κυρίως στη γυναικεία ενδυνάμωση.
Είναι μέντορας σε νέους επιχειρηματίες στο Women on Top , στο Women Do Business
και στο Foundit by Prince’s Trust International and Bizrupt. Τα σεμινάρια και τα
workshops της παρουσιάζονται στις δράσεις του Skywalker.gr και την Plan of Business.
Άρθρα της δημοσιεύονται στο www.epixeiro.gr, στο talented ladies club και στο www.
planofbusiness.eu Έχει κατάρτιση στη Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και είναι
κάτοχος της πιστοποίησης WISE4Women του αντίστοιχου προγράμματος επιμόρφωσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέλος του Harvard Business Review Advisory Council.
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Η Στέλλα Κάσδαγλη είναι συγγραφέας και Συνιδρύτρια του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού Women On Top, του πιο έμπειρου
οργανισμού στην Ελλάδα για την επαγγελματική ενδυνάμωση
των γυναικών και την ισότητα στη δημόσια σφαίρα. Σχεδιάζει και
υλοποιεί δράσεις για την άρση των εμποδίων που ακόμα και σήμερα
συναντούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, γράφει για θέματα
που θα ήθελε να συζητιούνται πιο πολύ, μεταφράζει βιβλία και
συντονίζει λέσχες ανάγνωσης και εργαστήρια για την προσωπική
ανάπτυξη και την κοινωνική αλλαγή. Έχει τιμηθεί με το Social
Impact UK Alumni Award, είναι απόφοιτη του προγράμματος IVLP
του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, και τα βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.

Η Ειρηάννα Δραγώνα κατέχει Μεταπτυχιακό στο Εφαρμοσμένο
Θέατρο: Η Δραματική Τέχνη σε Εκπαιδευτικά, Κοινοτικά και
Κοινωνικά Πλαίσια από το Goldsmiths University of London (2013)
και Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012). Έχει πάνω από 8 χρόνια
επαγγελματική εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα ως Εκπαιδεύτρια
και Εκπαιδευτική Υπεύθυνη τόσο σε μεγάλους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς όσο και ως ελεύθερη επαγγελματίας στην Αθήνα και
το Λονδίνο. Στο KMOΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
εργάζεται ως Education Administrator και Project Manager.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RE-START
To ευρωπαϊκό έργο RE-START έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος ενδυνάμωσης και υποστήριξης γυναικών που έχουν μείνει εκτός αγοράς
εργασίας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και επιθυμούν να βρουν εργασία και να
επανενταχθούν στην απασχόληση. Στο πλαίσιο του RE-START θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό
εκπαιδευτικό εργαλείο που θα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση και
όχι μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην
προσωπική ενδυνάμωση, στην επίτευξη στόχων, στην αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου
ως εργαλεία εύρεσης εργασίας και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν γυναίκες από όλη
την Ελλάδα, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου μπορεί να μην υπάρχουν δομές
υποστήριξης εύρεσης εργασίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει 6 εταίρους.
φιλοξενία εκδήλωσης

