ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Συμμετοχή εφήβων 16 -17 ετών στο συνέδριο με θέμα:
«Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους»
Το έντυπο συγκατάθεσης γονέα / κηδεμόνα συμπληρώνεται για όσα νέα άτομα δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα δήλωσης της συμμετοχής. Σας
καλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες που αφορούν το συνέδριο και εάν συμφωνείτε να
συμπληρώσετε και να υπογράψετε το έντυπο συγκατάθεσης (σελ. 3-4).
Πληροφορίες για το συνέδριο
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, 9.00 π.μ - 5.30μ.μ
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, 9.00 π.μ. - 5.00 μ.μ
Χώρος Διεξαγωγής: Centrum Hotel, Λευκωσία
Διοργανωτής: Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
Στόχος του συνεδρίου, είναι να προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 16-30 ετών την ευκαιρία
να προσεγγίσουν και να συζητήσουν μέσω διαδραστικών μεθόδων, θέματα που αφορούν τη
σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα. Έμφαση θα δοθεί στο
θέμα της πρόσβασης των νέων σε πληροφόρηση για τα πιο πάνω θέματα. Παράλληλα, στα
πλαίσια του συνεδρίου, συμμετέχοντες και φορείς χάραξης πολιτικής, θα έχουν μια ανοικτή
συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων, του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, και του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου. Τα τελικά πορίσματα του συνεδρίου, θα αξιοποιηθούν με στόχο την ετοιμασία
εγγράφου με συστάσεις πολιτικής για τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα των
νέων στην Κύπρο.
Προφίλ Συμμετεχόντων:
• Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών
• Να είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε όλη την διάρκεια του συνεδρίου
• Να ενδιαφέρονται για τα θέματα της σεξουαλικής υγείας και των δικαιωμάτων των νέων
Δικαίωμα συμμετοχής: 20 ευρώ.
Διατροφή - Διαμονή:
Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει το γεύμα του Σαββάτου και της Κυριακής για όλους
τους συμμετέχοντες.
Παράλληλα, για όσα άτομα συμμετέχουν, αλλά διαμένουν σε άλλες πόλεις εκτός Λευκωσίας, θα
προσφερθεί διαμονή σε τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια (διανυκτέρευση Σάββατο).
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Εάν και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και κατά σειρά προτεραιότητας, διαμονή μπορεί να
προσφερθεί και σε άτομα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές (περίχωρα) της Λευκωσίας.
Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι προσβάσιμος για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Μεταφορά στον χώρο του συνεδρίου:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιοι/ες την μεταφορά τους στον χώρο
διεξαγωγής του συνεδρίου. Τα μεταφορικά έξοδα θα καλυφθούν από τους διοργανωτές,
δεδομένου ότι θα δοθούν οι κατάλληλες αποδείξεις από τους συμμετέχοντες.
Γλώσσα εργασίας συνεδρίου: Ελληνικά.
Θα υπάρχει διερμηνεία στην κυπριακή νοηματική γλώσσα.
Αίτηση συμμετοχής:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι
διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/ecZ96U, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12
Ιουνίου.
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2018.
Στο τέλος του συνεδρίου, θα δοθούν πιστοποιητικά Youthpass σε όσους συμμετέχοντες
παρακολουθήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: 22751093 - 99189606 / youth@cfpa.org.cy .
Το συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Empower Youth: Sexual
Rights Are for All” - «Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι
για όλους» και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής:
Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της
νεολαίας.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΚΣΟΠ) είναι ένας ανεξάρτητος μηκερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός, εθελοντικός οργανισμός ο οποίος εστιάζεται σε θέματα
σεξουαλικότητας, σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικών δικαιωμάτων. https://familyplanning.org.cy
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Εάν έχετε διαβάσει τις πληροφορίες για το συνέδριο και συμφωνείτε με τη συμμετοχή του
παιδιού σας, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τις πιο κάτω πληροφορίες και επιστρέψετε το
συμπληρωμένο έντυπο συγκατάθεσης στον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού
Προγραμματισμού, με φαξ στον αριθμό 22757495 ή μέσω email στο youth@cfpa.org.cy, το
αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Επαμεινώνδα,
Εκτελεστική Διευθύντρια στο τηλέφωνο 22751093 ή με τη συντονίστρια του προγράμματος, κα.
Χαρούλα Ματθαίου στο τηλέφωνο 99189606.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ονοματεπώνυμο παιδιού: _____________________________
Ημερομηνία Γεννήσεως: ___ /___ /____
Άτομο και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
Όνομα: _____________________________

Τηλέφωνο: __________________________

Έχει ο γιός ή η κόρη σας οποιαδήποτε ιατρικά θέματα για τα οποία νιώθετε ότι είναι χρήσιμο
να ενημερωθούμε; (συμπληρώστε λεπτομέρειες όπου χρειάζεται).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•

•
•
•

Κατανοώ ότι οι διοργανωτές θα λάβουν μέτρα για την ασφάλεια και την στήριξη όλων
των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια του συνεδρίου, και εντός του χώρου που
πραγματοποιείται το συνέδριο.
Κατανοώ ότι οι διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για συμμετέχοντες, οι
οποίοι δεν παρευρίσκονται στις δραστηριότητες του συνεδρίου. Στην περίπτωση όπου
ανήλικο άτομο, παρατηρηθεί ότι δε συμμετέχει στις δραστηριότητες του συνεδρίου, ο
κηδεμόνας θα ενημερωθεί από τους διοργανωτές. Ο Σύνδεσμος ενθαρρύνει τα ανήλικα
άτομα να ενημερώνουν τον γονέα ή κηδεμόνα τους για τις δραστηριότητές τους μετά την
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
Κατανοώ ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιοι/ες την μεταφορά τους
στον κι από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
Επιβεβαιώνω, ότι εξ όσον γνωρίζω δεν συντρέχουν θέματα υγείας πέραν από αυτά που
αναφέρονται πιο πάνω (εάν αναφέρονται) και ότι θα ενημερώσω τους διοργανωτές, αν
κάτι αλλάξει πριν τον χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου.
Κατανοώ ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για απώλεια ή υλική ζημιά εξοπλισμού
των συμμετεχόντων.
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•

Κατανοώ ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος των
συμμετεχόντων που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια του συνεδρίου και δεν
οφείλεται σε παραλείψεις εκ μέρους των διοργανωτών.

 Συγκατατίθεμαι όπως το παιδί μου λάβει μέρος στο συνέδριο «Ενδυναμώνοντας τους νέους
ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους», το οποίο υλοποιείται από τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού.
Όνομα Γονέα ή Κηδεμόνα: _____________________________
_____________________________
Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα

_____________________
Ημερομηνία
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