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Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων 

λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις που 

θα πραγματοποιηθούν μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφω-

νο: 2103626460 και στο e-mail: sdg.gendermedia@hotmail.com

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ είναι 

ΜΚΟ που εδρεύει στην Αθήνα Σκουφά 60, ΤΚ 106 80  

Ιδρύθηκε το 1920 και είναι το πρώτο αποκλειστικά φεμινιστικό 

Σωματείο στην Ελλάδα  που αγωνίζεται για την επίτευξη της τυπι-

κής και ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων,  την προάσπιση και 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, την εξάλειψη των 

διακρίσεων κατά των γυναικών και των στερεοτύπων λόγω φύλου.



•  Εκτύπωση υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

•  Συνεργασία με περιφερειακά ΜΜΕ 

•   Υλοποίηση εκπαιδευτικών θεματικών εργαστηρίων με συμμε-

τοχή νέων επιστημόνων και εργαζόμενων στα ΜΜΕ καθώς και 

μελλοντικών απασχολουμένων  στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο. 

•   Διοργάνωση ημερίδων στην Αθήνα και στην περιφέρεια με τη 

συνεργασία τοπικών φορέων.

•   Εκτύπωση Περιοδικού (4 τεύχη) και «Οδηγού Καλών Πρα-

κτικών»

Ωφελούμενοι είναι νέοι-ες επιστήμονες, δημοσιογράφοι ,απα-

σχολούμενοι-ες στα ΜΜΕ, εργαζόμενοι-νες στον τομέα της δια-

φήμισης,  άνεργοι-ες που ενδιαφέρονται για το χώρο των ΜΜΕ  

καθώς και η ευρύτερη κοινωνία.

Το Σχέδιο Δράσης «Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύ-

πων λόγω φύλου όπως  παρουσιάζονται στα ΜΜΕ» συγχρημα-

τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνι-

κούς πόρους (αρ. υποέργου: 4) στο πλαίσιο της Κατηγορίας 

Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσε-

ων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α΄ & Β΄ Κύκλου). Επιχειρησι-

ακό  Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και  

Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης 

και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).

Σχέδιο Δράσης

Η Δράση εστιάζει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληρο-

φόρηση νέων επιστημόνων (αποφοίτων ή φοιτητών-τριών Σχο-

λών ΜΜΕ, ΙΕΚ Δημοσιογραφίας, Διαφημιστών) καθώς και της 

ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με τα ζητήματα των υφισταμένων 

διακρίσεων λόγω φύλου, τα έμφυλα στερεότυπα και πρότυπα συ-

μπεριφοράς που προβάλλονται στα ΜΜΕ (έντυπο και ηλεκτρο-

νικό τύπο). Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της ισότητας 

των δυο φύλων στο χώρο των ΜΜΕ και η καταπολέμηση των έμ-

φυλων διακρίσεων.

Στόχοι του Σχεδίου Δράσης

Το σχέδιο δράσης μεταξύ άλλων στοχεύει: 

•   στην ενημέρωση, 

•   στην ευαισθητοποίηση 

•    στην πληροφόρηση σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα στα ΜΜΕ, 

με το πως αυτά αναπαράγονται μέσω των ΜΜΕ (έντυπων και 

ηλεκτρονικών) και το πως αποδομούνται 

•    στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσε-

ων στα ΜΜΕ

Προβλεπόμενες ενέργειες

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν: 

•  Συμβουλευτική, Πληροφόρηση


