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21 Μαρτßου,2016
Σωματεßα τηò ΚΟΠΕ
Κýριο"ι,

ΘΕΙιßΑ :

ΠΡοΣκ^ΗΣΗ ΣΕ ΔΙρ\ΕΞΗ

Σαò κοινοπορýμε αυτüδηλεò επι(πολÝò του Κυπριακοý Οργανισμοý Αθλητ!σμοý και
παρακαλοýμε για τιò ενÝργεtεò σαò.
Με εκτßμηση,

Δρ ΜιχÜληò ΚρασιÜò
Πρüεδροò

Γενικüò ΓραμματÝαò

Κοινοποßηση: ΣΥΚΥΠΠΕ

Σωματεßα 2º.3.2016

FιlΒ"

-/,-"**ffiffi*

ΕΞΥΑΑ eΞ5903ü'º

αOlÝ-OΞ-º8 1ü:OΞ

}}

Ρ 1Ι2

00Ξ572e44981Ξ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΕΔΙGΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
λ}ß¶ΤιΤΥΞjΙΑΚthf ΑΘrιΗτΙΕΙfΦΥ
19.οß.O0θ/201θ
18 Ιιßαρτßου, 2θ16
ßιΙε τηλeομοιüτιτπο
.Þττητεηττρεξ.

Σωματεßων, Ομßλων, Συλλüγων, ΟμQσι* τονδßεò
που συμμετÝχοι;ν στο Ε.Σ.Υ.Α.Α.
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ΕθνικÞ

ΕπιτροπÞ

UNESθO σαò προσκαλσýν να παρα.στεßτε και να παρακολουθÞσετε, την
ΠαρασκευÞ ß5 Απρlλßου 20ß6 και ιßιlφθ θ:00 - 8:00 μμ στο Croyyn ΡΙαΖα
Hotel§ § FesortE, τη διÜλεξη με θÝμ- q αΚαταπολÝμηση τηò σεξουαλικÞò
βßαò κατÜ των πaιδιιirv: Ο ρüλοò τω- γ αθληπκþν φορÝων οτηγ πρüληψη
και αw!μετþπιση του φαιγομÝγου».
η

Η παρουσßα üλων κρßνεται πολý σηι*JòßwικÞ, αφοý η συμμετοχÞ σαò θα
συμβÜλει στην Ýγκα.ιρη δdγνωση και ηρüληψη του ηρο.βλÞματοò,
προιιειμÝνου η μÜσηγα τηò σεξου:: τλικÞò βßαò κατÜ των παιδιþν γα
καταπολεμηθεß,

Παρακαλιft üπωò δηλþσετε συμ}Ετοχιw] το αργüτερο μÝχμ την ΤετÜρτη 13
Απριλßου 20ºθ, στο τηλÝφωνο 22 Φ72{*S (Αντιγüνη ΤÜμπα / ΚΟΑ)

Δρ. Κιßισταò Σολωμοý,
Για Αν. Γενικü ΔευθυιττÞ

ΣγΝΗΜλΙΕΝΑ: ΑΝΑΚΦΙΝΩΣΗ

GflEΜtemorohaki ß\\κοα *υ
ΛgφΦ. Μακβοgßου Αθλητικgý

Τý,:Ξ2θθ7131-2
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ΑΝΑΚΟ-ΙΝΩΣΗ
ΔιÝ,",ιεξÞ
τηò σεξουαfuκÞò βßαò κατÜ των παιδιþν: Ο ρüλοò των αθλητ|κþγ φορÝων στην
πρ-6ληψη και ωιτιμετιfuwηση του φατνομÝγου»
ΠαρασκευÞ 15 Απρþßου, 6.00 μ.μ., Orιluιn ΡΙαΖα HoteΙg & ReEorts, Λεμεσüò
ΚυπριακÞ ΕΘΨηÞ ΕπιτροπÞ υΝΕSΟΟ, σε συνΕγχ ργασh μg τον Κυπριακü Οργανισμü Αθλητημοý,
tηνμνιßνετ.τηγ.Παημιπκtτυι,lß4ττμλφτι,ºΙ/ft,,,ψ}η. ,ßf,ÞrL-"Ξ\fΙrL,τττιrròιιηhηγχßττ./!5τιχηιΨτ;ααºτ$τι}ιò
Reεortε στη Λεμεσü, διÜλεξη με θÝμα: «Καταπολ Ýμηση τηò σεξουαλικÞò βß,αò κατÜ των παιδιιßν: Ο
λοò των αθληπκþν φαρÝων στην πρüληψη και ωττι μετιßmΕη του φαινομÝνου».
τηò διÜλÝξηò εßναι η_ εττιμüρφωση, ευαισθη* τοποßηση καß εξοικÝßωση üλων των f,μπλεκομÝνων
του_ αθληπσμοý
αθΛητΙσμοΙΙ (φμοσπονO|Φν,
(Ομοσπονδιιßν, σωματε;
ßων, συλλüγων, ομßλων, προπονητþν, αθλητιßν,
σωματεßßßων,
',. ΤΟ_γ
αθλßατρων, κ,α.) σχετικÜ Fβ τηγ πρüλφ ιψη και αντιμετιßιτπση περιστατικþν σεξρυαλικÞò
λλευσηò

και

ξακοποßησηò

ανηλΙκων.

t

διÜλεξη θα.παρουσιÜσει ο Δρ. Γιιßργοò Νικολòχ¸ηò, ΔευθυντÞò τηò Δ/νσηò ΨυχικÞò Υγεßαò και
ωνιιτlξι'ßΙτtΛΙσιτò ιι}ατττυι;'τττ
}ατττυι;'τττ tφπfròτσυ
ttηfròτσυ ιιΤhοºου' òπην
ΕßΛdδα. ΕJrυκσò
στην ΕßΛdδα,
ιffuιkdc Αντιπρüσοιποò
Αντιπücßσαþοτ τηò
ßπò ΕλλÜδαò
EllΞσac
"flrΦσaò
ΕπΙτροπÞ
γΗ την εφαρμογÞ τηò ΣυνθÞκηò του Λανζαρüτε και στο πβογραμμα «θκοδομßßινταò μιÜ
Ιπη μΕ και
υριßπη
Και γlα τα τταιδΙÜ»
τταιδιÜ» στο
στο Συμβοýλm π,μ Ευριßπηò και Αντπρüαωποò τηò χßßιραò στον
μfr-Υγ;Jηg;νl6τòòψg!τΕfß,τ,(ßf,$ιτfιßÞ.ιν?Γι-τ/ßιιrßιftιιρ6-rωι,τιυfuιßυτ.
εκδÞλωση θα συμμετÝμι πτßσηò ωò ομþÞτρι(*l η κυρßα Αναστασßα Παπαδοποýλου, νομικüò και
_Ιò συγγρα.φΙκÞò òlldδαò Τ_ηò νqμοθεσΙφ tιru 2014 για τη σε|ουαλιÞ .κακαποßηαη ποιι θα
ýξειτη νομικÞ υπüσταση του θÝματοò.

ω ΠφΙβρΙσμÝγ9υ αριθμοý θÝσεων θα τηρηθΕß αυò,sτηρÜ σειρÜ προτεραιüτηταò, Δηλιßισειò συμμετοχÞι

ιτβ,ΕlτÞfιτl ,"ÝΑτlηιιlßτ,αfßξ ωττττμ¸tριßινσΙß§ι ý!fΓl'+lf (Αmγdνη ß¹l,mσκtτηι',

περισσüτερεò πληροφορßεò: ιιιιιlιnιι{.unesco.oφ.oy
üτι η συμμετοχÞ στην εν λüγω διÜλsξη ει*ιπροσιΙmων üλων των εLmλεκομÝνων φορÝων ToL
και ιδιαßτερα üσωγ στογ ετταγγελματικÝ3ι τουò χιßιρο εργÜζονται Þ Ýρχονται σε επαφÞ μι

