ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Youth Shaping SRHR Policy - «Οι Νέοι Διαμορφώνουν την Πολιτική για τη Σεξουαλική
και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα»
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Παρασκευή 10 Ιουνίου (4:00 μ.μ.) - Κυριακή 12 Ιουνίου (3.30 μ.μ.)
Χώρος Διεξαγωγής: Poseidonia Beach Hotel, Λεμεσός
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) ανακοινώνει τη
διεξαγωγή του τριήμερου συνεδρίου “Youth Shaping SRHR Policy” - «Οι Νέοι
Διαμορφώνουν την Πολιτική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και
Δικαιώματα».
Στόχος του συνεδρίου είναι να προσφέρει σε νέους 16-30 ετών την ευκαιρία να
συζητήσουν θέματα που αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα
(ΣΑΥΔ). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μέσω διαδραστικών μεθόδων μάθησης καθώς και
διαλόγου με αρμόδιους φορείς χάραξεις πολιτικής,
αναμένεται να διαμορφώσουν
συγκεκριμένες εισηγήσεις που αφορούν:




την πληροφόρηση και εκπαίδευση των νέων σε θέματα Σεξουαλικής και
Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ),
την πρόσβαση σε Υπηρεσίες Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων
τα Σεξουαλικά Δικαιώματα και τη Συμμετοχή των Νέων στα Κέντρα Λήψης
Αποφάσεων

Το συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Youth Shaping
SRHR Policy” και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3 του προγράμματος: Υποστήριξη
Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής. Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για την
ενίσχυση της καινοτομίας και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, τα Ευρωπαϊκά εργαλεία
αναγνώρισης καθώς και τον διάλογο για θέματα πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη, με χώρες
Εταίρους και Διεθνείς Οργανισμούς.
Προφίλ Συμμετεχόντων:
•
Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών
•
Διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
(Παρασκευή, 4:00 μ.μ - Κυριακή 3:30 μ.μ.)
•
Να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο για τη σημασία της
συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με θέματα Σεξουαλικής
και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων.
Διαμονή - Διατροφή - Μεταφορικά έξοδα:
Δικαίωμα συμμετοχής 15 ευρώ με πλήρη κάλυψη της διαμονής (τρίκλινα/τετράκλινα
δωμάτια) και διατροφής (πρωινό, 2 γεύματα και 1 δείπνο). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
διευθετήσουν μόνοι τους την μεταφορά τους στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Τα
μεταφορικά έξοδα θα καλυφτούν από τους διοργανωτές, δεδομένου ότι θα δοθούν οι
κατάλληλες αποδείξεις από τους συμμετέχοντες.

Γλώσσα εργασίας συνεδρίου: Ελληνικά
Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά Youthpass στους συμμετέχοντες που
θα παρακολουθήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που είναι
διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/W5gJsJ3B7lkaXp283
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα δοθεί έμφαση στην ισορροπημένη συμμετοχή
βάσει φύλου.
Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: 22751093 / info@cfpa.org.cy.
Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης [ανακοίνωσης] αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΚΣΟΠ) και σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντανακλά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

