Social Inno 0617
RIF PROPOSAL
NUMBER

TITLE

COORDINATOR

HOST ORGANIZATION

PROGECT BUDGET

RIF FUNDING

PA 1: Cyprus Human Resource PA 2: Management
Association
PA 3: Accept LGBT Cyprus
PA 4: BPW CYPRUS
PA 5: MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL
INSURANCE
PA 1: Aglantzia Municipality
PA 2: Youth Board of Cyprus
PA 3: Eparxiako Sintonistiko Simvoulio Ethelontismou
Leukosias

100.250,00 €

99.990,00 €

N/A

100.808,00 €

99.512,00 €

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει να περιορίσει την ομάδα των ατόμων που δεν μπορούν να καλύψουν/ικανοποιήσουν την βασική ανάγκη
της τροφής, μέσω της υλοποίησης μιας καινοτόμας πρακτικής η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Κύπρο. Ο βασικός σκοπός του έργου είναι
να περιορίσει το βρώσιμο φαγητό που καταλήγει στα σκουπίδια στην Κύπρο, δίνοντας το σε άτομα που βιώνουν την φτώχεια και δεν είναι σε
θέση να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Η προτεινόμενη στρατηγική είναι μια νέα προσέγγιση για τα δεδομένα της Κύπρου, καθώς δεν
υπάρχει κανένα παρόμοιο μοντέλο για τον περιορισμό του βρώσιμου φαγητού που καταλήγει στα σκουπίδια. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα θα
φέρει στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενους φορείς από διαφορετικούς χώρους, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικοί οργανισμοί, ιδιωτικές
επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τέλος, η πιλοτική φάση του έργου (M13 – M24) στοχεύει να
καταγράψει την πρόοδο αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτής της
καινοτόμας πρακτικής.

Research Institute PROMITHEAS

PA 1: University of Cyprus
PA 2: Center for Gender Equality & History

104.520,00 €

88.392,00 €

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές
κοινωνίες, της Κύπρου μη εξαιρουμένης: τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα κοινωνικά έμφυλα στερεότυπα. Το έργο στοχεύει στην
επανατοποθέτηση και ανασκευή της ιστορίας των Κυπρίων γυναικών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και στην παρουσίαση της με τρόπο που θα
εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: (α) να αναδείξει την κρυφή συμβολή των γυναικών στην κοινωνία. (β) Να συμβάλει στην καταπολέμηση των
έμφυλων στερεοτύπων που διαιωνίζουν την περιθωριοποίηση των γυναικών. (γ) Να παρέχει γνώση, μοντέλα ρόλων και να ενδυνάμωση τη
σύγχρονη Κύπρια γυναίκα για να διεκδικήσει και να βελτιώσει το ρόλο της στην κοινωνία. Βασικός στόχος της πρότασης είναι η συμβολή στην
ισότητα των φύλων μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας που αναγνωρίζει: 1) το κενό στην ιστοριογραφία όσον αφορά στις γυναίκες, δηλαδή ότι η
ιστορία παραμένει «αντροκεντρική». 2) Ανασυνθέτει αυτή την ιστορία με τρόπο που φέρνει στο προσκήνιο συγκεκριμένες άγνωστες πτυχές της.
3) Το τελικό προϊόν αυτού του έργου θα είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο ιδιαίτερων πτυχών της ιστορίας των γυναικών που θα επικεντρώνεται στην
ανασκευή των καλά εδραιωμένων έμφυλων στερεοτύπων στην κοινωνία μας. Το έργο θα υλοποιηθεί από ένα δίκτυο που αποτελείται από το
Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, την ΜΚΟ Κέντρο για την Ισότητα και την Ιστορία του Φύλου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα περιλάβει στις
δράσεις του φοιτητές, γυναικείες οργανώσεις, συνδικάτα και άλλες ΜΚΟ αναπτύσσοντας νέες συνέργειες, ενώ τα αποτελέσματά του θα είναι
ανοικτά και προσβάσιμα στο κοινό.
Το έργο προωθεί τον στρατηγικό στόχο μιας «οικονομίας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς» που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών
προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας. Η επανατοποθέτηση των γυναικών στην ιστορία «αντιμετωπίζει την αντίληψη ότι οι ρόλοι
των δύο φύλων και οι παραδοσιακές ιεραρχίες είναι κατά κάποιον τρόπο «φυσικοί» και «αιώνιοι» και συμβάλει στο δρόμο για την ισότητα των
φύλων.

Angelos Kassianos

University of Cyprus

PA 1: Erevnitiko Idryma P. L
PA 2: 3AEHEALTH LTD

105.660,00 €

99.900,00 €

Η διατήρηση της φαρμακευτικής αγωγής ορίζεται ως, κατά πόσο το φάρμακο που συνταγογραφήθηκε, λαμβάνεται ως οι οδηγίες του ιατρού. Για
το εν λόγω θέμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) πρόσφατα δημοσίευσε έναν οδηγό που προτείνει την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για
την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής. Στόχος του έργου αυτού είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να προωθήσει μια πλατφόρμα ιστού και
μια εφαρμογή για κινητά («εργαλείο») που στοχεύει: α) να βοηθήσει τους ασθενείς να ακολουθήσουν τη φαρμακευτική αγωγή τους και β) να
βοηθήσει τους ιατρούς να ελέγχουν τη διατήρηση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών τους. Το εργαλείο θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει δύο
συγκεκριμένες προκλήσεις: α) τον αρνητικό αντίκτυπο από τη μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής τόσο στο άτομο (δηλ. των ασθενών, του
κινδύνου θανάτου) όσο και της κοινωνίας (δηλαδή στο εθνικό συστήμα υγείας λόγω υψηλότερων δαπανών απο την υγειονομική περίθαλψη) με
την ενθάρρυνση των ασθενών να λαμβάνουν τα φάρμακά τους με ακρίβεια και εγκαίρως, β) την αδυναμία των κλινικών ιατρών να εντοπίσουν τη
μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών τους, επιτρέποντας στους κλινικούς ιατρούς να παρακολουθήσουν την τήρηση της αγωγής
απο τους ασθενείς τους. Το έργο θα χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση συν-δημιουργίας με τους ασθενείς και τους κλινικούς ιατρούς, παρέχοντας
ανατροφοδότηση στην ανάπτυξη του εργαλείου και συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με τη χρηστικότητα και τη σκοπιμότητά του μέσω πιλοτικής
τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής και μια σειρά συνεντεύξεων και
ομάδες εστίασης με τους ασθενείς και τους κλινικούς ώστε να παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση σε τρεις διαφορετικές μορφές του εργαλείου.
Στη συνέχεια, το συμβουλευτικό πάνελ του προγράμματος και φοιτητές ιατρικής θα δοκιμάσουν το εργαλείο. Αυτά τα στοιχεία θα αξιολογήσουν
την εγκυρότητα του περιεχομένου του εργαλείου. Τέλος, οι κλινικοί ιατροί και οι ασθενείς τους θα προσληφθούν σκοπίμως σε μια πιλοτική
δοκιμή με στόχο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος.

Panayiotis Papadopoulos

Troodos Network of Thematic
Centers

PA 1: Blupath Ltd
PA 2: THE EXPERTS ALLIANCE - JACOVIDES &
ASSOCIATES LTD

137.155,86 €

99.529,74 €

Η πρόταση εστιάζεται στη δημιουργία ενός μοντέλου βέλτιστων πρακτικών και προδιαγραφών ανάπτυξης, αξιολόγησης και παρουσίασης
επενδυτικών ευκαιριών προς όφελος κοινοτήτων της υπαίθρου.
Ειδικότερα το έργο επιδιώκει την ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας μέσω της οποίας θα προβάλλονται επενδυτικές ευκαιρίες,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο α) την αύξηση των προοπτικών ανάπτυξης της υπαίθρου και των αγροτικών κοινοτήτων, και β) στη διασύνδεση
τους με δυνητικούς επενδυτές, ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η δυνητική υλοποίηση τέτοιων
επενδυτικών σχεδιασμών συνεισφέρει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών
προκλήσεων οι οποίες αναδύονται από το φαινόμενο του πληθυσμιακού μαρασμού των αγροτικών περιοχών και των κοινοτήτων της υπαίθρου.

SOCIALINNO/0617/0006

Developing Equality Allies: An innovative Christiana Ierodiakonou
workplace inclusion programme

University of Cyprus

SOCIALINNO/0617/0007

Food Waste, Circular Economy and Social Stavros Parlalis
Welfare

Frederick Research Center

SOCIALINNO/0617/0013

A Women's History Archive: Cyprus
LibraryOnline for Gender

Sotiroula Yiasemi

SOCIALINNO/0617/0014

Stay on Track: a web platform to help
with adhering to prescribed medication

SOCIALINNO/0617/0021

Troodos Network of Thematic Centers

PARTNER ORGANIZATION

PUBLISHABLE SUMMARY

