Σεμινάρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση
της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) παρέχει σεμινάρια με θέμα τη
σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
Τα σεμινάρια συμβάλουν στην εναρμόνιση των εταιριών και άλλων φορέων με τον νέο Κώδικα
Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση και στη
συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία , η οποία υποχρεώνει τους εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Με το τέλος των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:





Διακρίνουν τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, τις προειδοποιητικές τους
ενδείξεις, καθώς και τα εργασιακά περιβάλλοντα που ευνοούν την εκδήλωση τέτοιων
περιστατικών.
Γνωρίζουν καλά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο
της εργασίας καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.
Προσαρμόσουν τις υφιστάμενες πολιτικές τους, ώστε να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες
της σχετικής νομοθεσίας.
Προτείνουν εφαρμόσιμα μέτρα πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης καταγγελιών
σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τα σεμινάρια είναι κατάλληλα για διοικητικά στελέχη, υπεύθυνους/ες ανθρωπίνου δυναμικού και
εργαζόμενους/ες. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των σεμιναρίων ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του κάθε εργασιακού χώρου. Τα σεμινάρια προσφέρονται στην ελληνική ή την
αγγλική γλώσσα.
Ένας νέος κύκλος σεμιναρίων θα αρχίσει από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019. Για δήλωση
ενδιαφέροντος, περισσότερες πληροφορίες για το κόστος του σεμιναρίου και το ενδεικτικό
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα,
επικοινωνήστε
με
τη
Σουσάνα
Παύλου
στο
info@medinstgenderstudies.org.

Ποιο είναι το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)
Το MIGS ιδρύθηκε το 2000. Είναι ένας φεμινιστικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, συνδεδεμένος με το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Προωθεί και συμβάλλει σε προγράμματα που σχετίζονται με την ισότητα των
φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Στο MIGS, αναγνωρίζουμε ότι οι διακρίσεις κατά των γυναικών
παίρνουν πολλές διαφορετικές μορφές. Δεσμευόμαστε να εξαλείψουμε αυτές τις διακρίσεις μέσω ενός
συνδυασμού κοινωνικής έρευνας, άσκησης πολιτικής πίεσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ευαισθητοποίησης, καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης.

