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Η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ., φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αρμοδιότητα
την Κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων και αποφυλακισμένων πρόκειται να οργανώσει στο
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας, στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 πμ, εκδήλωση
με θέμα «Η “επάνοδος” στην κοινωνική επανένταξη ξεκινά πριν από την αποφυλάκιση - Το παρόν και το
μέλλον της επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων».
Η εκδήλωση οργανώνεται με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος “Convicts
Upskilling Pathways (CUP)”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. και στο πλαίσιο του
οποίου λειτουργεί, στο εν λόγω Κατάστημα, Εργαστήριο κοπτικής-ραπτικής. Το Εργαστήριο
παρακολουθούν 30 κρατούμενες και τα μαθήματα του ολοκληρώνονται στις 20 Δεκεμβρίου 2021.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζήτηση των εκπαιδευόμενων κρατουμένων γυναικών με καταξιωμένους
επαγγελματίες από τον χώρο του αντικειμένου της κατάρτισης (ραπτική, ένδυση) και με εκπροσώπους
από την κοινωνία, για τις ευκαιρίες απασχόλησής τους μετά την αποφυλάκισή τους στο τομέα του
ενδύματος και απονομή των πιστοποιητικών κατάρτισης σε όσες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.
Η εκδήλωση είναι κλειστή, διοργανώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για την πρόληψη της διασποράς του
Covid-19 και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες έχουν λάβει σχετική πρόσκληση.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα“CUP – Convicts Upskilling Pathways”
Η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Convicts Upskilling
Pathways (CUP)” που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, Άξονας «Στρατηγικές Συμπράξεις στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων».
Tο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας και
κοινωνικής επανένταξης 210 ανδρών και γυναικών κρατουμένων σε έξι ευρωπαϊκές φυλακές στην Ιταλία,

την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ολλανδία, μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων
εργαλείων εκπαίδευσης και παρακολούθησης. Στην Ελλάδα η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
γίνεται στο
ο Κατάστημα Κράτησης της Χαλκίδας, στο Ειδικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα και στο Κατάστημ
Κατάστημα
Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας..
Συντονιστής εταίρος του προγράμματος που αποτελεί
αποτελεί μια διεθνής σύμπραξη, είναι η Compagnia di San
Paolo (Project Leader) από την Ιταλία ενώ συνολικά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 εταίροι (Fondazione
Casa di Carità Artie Mestieri Οnlus
nlus, Casa Circondariale Lorussoe Cutugno Torino
Torino, Fondazione Emanuela
Zancan Οnlus, HumanRights 360 Civil nonprofit civil partnership, EPANODOS for the Social Reintegration of
Ex-offenders, European University Cyprus, Ministry of Justice and Public Order of Cyprus, PIVught and
Tirantes) από Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο.
Κύπρο
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CUP στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.cupproject.eu/, στην ιστοσελίδα του
ου φορέα Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. www.epanodos.org.gr
gr και στα τηλ.: +30 210
8815904 & +30 210 8815032, email: grammateia@epanodos.org.gr.

