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NOW – Το New Opportunities for Women είναι ένα 
διεθνές δίκτυο συνεργατών από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την 
Ισπανία, την Ισλανδία και την Πορτογαλία. Στόχος μας 
είναι να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης και 
κατάρτισης που θα υποστηρίξει όλες τις γυναίκες, ιδίως 
τις μετανάστριες, στο να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη και 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των 
φιλοδοξιών τους. Αυτό το έργο δεν επικεντρώνεται μόνο 
στις γυναίκες, αλλά έχει επίσης ως στόχο να παρέχει στους 
άνδρες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να στηρίξουν τις γυναίκες. Ένα 
βασικό στοιχείο αυτού του έργου είναι η θεώρηση της 
«ηγεσίας» με την ευρύτερη έννοια. Μέσα από τα μάτια 
γυναικών που έχουν επιτύχει σε ηγετικούς ρόλους, θα 
εξετάσουμε έννοιες όπως η σκέψη της ηγεσίας ως 
κοινωνική δεξιότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να 
αποκτήσουν οι γυναίκες αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία 
και να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής και 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης και να αναζητήσουν τις 
κατάλληλες ευκαιρίες. 
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Αντιμετωπίζοντας τον  Covid-19 
 

Ο κόσμος βρίσκεται στη μέση μιας πανδημίας 
με δυσάρεστες και ολέθριες συνέπειες. Παρά 
τις προκλήσεις, οι εταίροι του έργου 
υποστήριξαν ο ένας τον άλλον και ήθελαν 
πολύ να διασφαλίσουν ότι το έργο δεν θα 
επηρεαστεί. Λόγω αυτής της δέσμευσης, το 
έργο συνεχίζει να σημειώνει ικανοποιητική 
πρόοδο και έχουμε υιοθετήσει πλήρως 
εικονικές προσεγγίσεις και συνεχίσαμε να 
συνεργαζόμαστε πλήρως. Αυτό ήταν ένα 
θετικό αποτέλεσμα, καθώς το πρόγραμμα 
NOW είναι πλήρως εικονικό και έτσι 
λαμβάνουμε ανατροφοδότηση για κάθε τι 
που σχεδιάζουμε, έτσι ώστε να 
διαμορφώνουμε τους στόχους μας και να 
έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. 

Ορόσημο έξι μηνών  

Είμαστε ευτυχείς που γιορτάζουμε το εξάμηνο 
ορόσημο μας. Το έργο NOW ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2019, και έκτοτε έχουμε επιτύχει πολλά. Έχουμε 
αρχίσει να καταγράφουμε καταπληκτικές και 
εμπνευσμένες ιστορίες από γυναίκες ηγέτες και 
μετανάστριες από καθεμία από τις χώρες-εταίρους 
μας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης του 
πώς θα είναι το ανοιχτό και δωρεάν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και το πρόγραμμα καθοδήγησης. Κάθε 
εταίρος έχει φέρει τις δικές του μοναδικές 
προοπτικές στο έργο, το οποίο θα διασφαλίσει ότι 
κάθε στοιχείο του προγράμματος μας θα είναι 
σχετικό και κατάλληλο για μια τόσο διαφορετική 
ομάδα γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
παγκοσμίως. 


