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“CUP – Convicts Upskilling Pathways” Erasmus+ funding.
Η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Convicts
Convicts Upskilling Pathways
(CUP)” που χρηματοδοτείται από το Erasmus+,
Erasmus+, Άξονας «Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων».
Συντονιστής εταίρος του προγράμματος που αποτελεί μια διεθνής σύμπραξη, είναι η Compagnia di San Paolo
(Project Leader) από την Ιταλία ενώ συνολικά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 εταίροι (Fondazione
Fondazione Casa di Carità Arti
e Mestierionlus, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Torino, Fondazione Emanuela Zancanonlus
Zancanonlus, Human Rights 360
Civil nonprofit civil partnership, EPANODOS for the Social Reintegration of Ex-offenders, European University Cyprus,
Ministry of Justice and Public Order of Cyprus,
Cyprus PIVught and Tirantes) από Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο
Κύπρο.
Το πρόγραμμα CUP στοχεύει στο σχεδιασμό και την κατάρτιση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
επανένταξη των κρατουμένων, γυναικών και ανδρών σε 6 ευρωπαϊκές φυλακές, παρέχοντας επίσης τα απαραίτητα
εργαλεία για την αξιολόγηση των πρακτικών και την προώθηση της κοινωνικής
κοινωνι
τους επανένταξης
επανένταξης.
Κατά τη διάρκεια των 36 μηνών της υλοποίησης του προγράμματος θα συμμετάσχουν κρατούμενοι/κρατούμενες και
επαγγελματίες, από 6 φυλακές σε Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο.
Κύπρο Στα παραδοτέα του έργου μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται:
εριλαμβάνονται: 1. Η δημιουργία ενός μεθοδολογικού οδηγού κατάρτισης για την ανάπτυξη βασικών και τεχνικών
δεξιοτήτων κρατουμένων (soft, basic, technical skills), καθώς και 2. Εργαλεία ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για
την διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που θα προετοιμάσουν το περιβάλλον για την υποδοχή των
αποφυλακισμένων και τη διευκόλυνση της επανένταξής τους.
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του
αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, ύψους 14,7 δισ. Ευρώ (2014 και 2020),, θα δώσει την ευκαιρία σε
περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο
εξωτερικό.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CUP στα τηλ.:: +30 210 8815904 & +30 210 8815032, email:
epanodos@epanodos.org.gr / grammateia@epanodos.org.gr.
grammateia@epanodos.org.gr

